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1.   SELETUSKIRI 

1.1. Detailplaneeringu koostamise alused 

Planeeringuala asub Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärsel ranna 
alal. 

Planeeringu lähtedokument on Pärnu Linnavalitsuse 03.06.2019. a korraldus nr 398 „Pärnu linn 
Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamise 
algatamine“. 

Detailplaneeringuala koosseisu jäävad planeeringu algatamise korralduse kohaselt osaliselt Kanali 
tänav T1, Ranna puiestee T2 ja T3, Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Kesklinna rand R3, Ranna pst 
11, 13, 15 ja 17, Papli tn 36 ning Anton Hansen Tammsaare puiestee T7 kinnistu. 

Planeeringu koostamise käigus on otsustatud planeeringuala vähendada, planeeringuala koosseisu 
jääb Kanali tänav T1 ning osaliselt Papli tn 36 kinnistu. 

1.2. Koostöö planeeringu koostamisel 

Täiendatakse edaspidi. 

1.3. Detailplaneeringu koostamisel abimaterjalina kasutusel olnud tööde ja 
dokumentide loetelu 

Põhimaterjal, mida planeeringu koostamisel on kasutatud: 

 Pärnu linna üldplaneering, kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20. septembri 2001. a 
määrusega nr 26; 

 Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 Digitaalne geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, OÜ Pärnu Maamõõduteenistus, töö nr 
TM-282/19. 

1.4. Detailplaneeringu koostamise ülesanne 

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, 
sh selgitada välja ala krundistruktuur, hoonestusprintsiibid ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja 
linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus ning maakasutuse põhimõtted, 
planeerida kommunikatsioonid. 

1.5. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

1.5.1. Planeeritava ala asukoht 
Planeeritav ala asub Pärnu rannarajoonis vanalinnast kagu suunas, A. H. Tammsaare puiestee ja 
mereäärsete maatükkide vahel. Planeeringuala suurus on 6,54 ha. 
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1.5.2. Maakasutus ja hoonestus
Kanali tänav T1 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on
maakasutuse sihtotstarve on 65% elamumaa, 25% üldkasutatav maa
hooneid ei ole. Papli tn 36 kinnistu lääneosas asub 

Kruntide olemasolev maakasutus on esit

1.5.3. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised 
linnaehituslikud mõjutegurid
Planeeringuala kontaktvöönd on kajastatud joonisel 2. 
majutusasutus Spa Tervise Paradiis
Põhja pool A. H. Tammsaare puiestee
korterelamutega ning 1- kuni 2-korruseliste ühepereelamutega.
ajastutest ning on erisuguse arhitektuurse lahendusega. Korterelamud on valdavalt lamekatusega, 
ühepereelamud viilkatusega. Lõuna pool asub mererand
suunda. Pärnu lahe veepiir on u 180 m kaugusel

Planeeringuala ida- ja lõunaserva alale jääb väike
Natura 2000 looduskaitsealade võrgustikku. Planeeringuala asub üleujutusohuga alal.

Planeeringualale ulatuvad ranna piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd.

1.5.4. Haljastus, liiklus 
Planeeringuala lõunaosa katab looduslik rohumaa ja võsa, ala on enamjaolt liigniiske. Planeeringuala 
põhjapoolne osa on osaliselt niidetav puu

Planeeringuala piirneb põhjast A. H.
on välja ehitatud põhjapoolses osas A.
Tänavad on kahesuunalise autoliiklusega. 
eraldatud jalgratta- ja jalgtee. A. H.
ning tänava keskel (allee vahel) ja põhjaküljel 
pikendusena loode-kagu suunaliselt jalgratta

Krundi olemasolev haljasalade ning teed

1.5.5. Tehnovõrgud 
Planeeringuala läbivad vee, kanalisatsiooni, 
tänavavalgustuse liinid. Kanali tänav ning
mastvalgustitega.  A. H. Tammsaare 

1.5.6. Üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu kohane piirkonna areng

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on 
ja üldmaa (vt Joonis 1). Planeeringuala asub Kuuse tänava sihist Raeküla poole, kus üldplaneering 
näeb rannapiirkonda ette aktiivsemale puhke
uusehitust. Detailplaneeringuga kavandatav on

Planeeringualal kehtib Side tänava, A. H. Tammsaare 
vahelise ala detailplaneering, millega on kavandatud Kanali tänav ja Papli tänava pikendus ida 
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Maakasutus ja hoonestus 
maakasutuse sihtotstarve on 100% transpordimaa. Papli tn 36

maakasutuse sihtotstarve on 65% elamumaa, 25% üldkasutatav maa ja 10% ärimaa
Papli tn 36 kinnistu lääneosas asub turnimisradadega seikluspark. 

Kruntide olemasolev maakasutus on esitatud joonisel 3 Tugijoonis. 

Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised 
linnaehituslikud mõjutegurid 
Planeeringuala kontaktvöönd on kajastatud joonisel 2. Planeeringualast vahetult lääne pool asub 

e Paradiis ning ida pool majutusasutus Strand Spa & Conference Hotel
uiesteega piirnevalt asuvad elamukrundid 2-

korruseliste ühepereelamutega. Piirkonna hoonestus pärineb eri 
stutest ning on erisuguse arhitektuurse lahendusega. Korterelamud on valdavalt lamekatusega, 

Lõuna pool asub mererand, rannapromenaad supelrannaga jääb edela 
on u 180 m kaugusel planeeringualast. 

ja lõunaserva alale jääb väike osa Pärnu Rannaniidu looduskaitsealast, mis kuulub 
Natura 2000 looduskaitsealade võrgustikku. Planeeringuala asub üleujutusohuga alal.

Planeeringualale ulatuvad ranna piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd. 

Planeeringuala lõunaosa katab looduslik rohumaa ja võsa, ala on enamjaolt liigniiske. Planeeringuala 
põhjapoolne osa on osaliselt niidetav puu- ja põõsarühmadega ala. 

H. Tammsaare puieteega ja läänest Kanali tänavaga
oolses osas A. H. Tammsaare puiestee ja Kanali tänava vahelises lõigus.

liiklusega. Kanali tänaval on ühepoolne sõiduteest haljasribaga 
H. Tammsaare puiesteel on tänava lõunaküljel jalgratta

ning tänava keskel (allee vahel) ja põhjaküljel on kõnnitee. Planeeringuala läbib Papli tänava 
suunaliselt jalgratta- ja jalgtee. 

ning teede paiknemine on esitatud joonisel 3 Tugijoonis.

Planeeringuala läbivad vee, kanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, kesk- ja madalpinge elektri ja 
tänavavalgustuse liinid. Kanali tänav ning planeeringuala läbiv jalgratta- ja jalgtee o

Tammsaare puiesteel on lisaks telekommunikatsiooniliinid. 

Üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu kohane piirkonna areng

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kruntide maakasutuse juhtotstarbed ärimaa, 
Planeeringuala asub Kuuse tänava sihist Raeküla poole, kus üldplaneering 

näeb rannapiirkonda ette aktiivsemale puhke- ja meelelahutuskeskusele orienteeritud ulatuslikumat 
Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringu põhilahendusega

, A. H. Tammsaare puiestee, Mai tänava elamurajooni ja
, millega on kavandatud Kanali tänav ja Papli tänava pikendus ida 

äärse rannaala detailplaneering 
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Papli tn 36 kinnistu 
10% ärimaa. Planeeringualal 

Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised 

Planeeringualast vahetult lääne pool asub 
Strand Spa & Conference Hotel. 

- ja 5-korrusliste 
Piirkonna hoonestus pärineb eri 

stutest ning on erisuguse arhitektuurse lahendusega. Korterelamud on valdavalt lamekatusega, 
, rannapromenaad supelrannaga jääb edela 

osa Pärnu Rannaniidu looduskaitsealast, mis kuulub 
Natura 2000 looduskaitsealade võrgustikku. Planeeringuala asub üleujutusohuga alal. 

Planeeringuala lõunaosa katab looduslik rohumaa ja võsa, ala on enamjaolt liigniiske. Planeeringuala 

nali tänavaga. Kanali tänav 
ja Kanali tänava vahelises lõigus. 

Kanali tänaval on ühepoolne sõiduteest haljasribaga 
l on tänava lõunaküljel jalgratta- ja jalgtee 

kõnnitee. Planeeringuala läbib Papli tänava 

Tugijoonis. 

ja madalpinge elektri ja 
ja jalgtee on valgustatud 

 

Üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu kohane piirkonna areng 

juhtotstarbed ärimaa, 
Planeeringuala asub Kuuse tänava sihist Raeküla poole, kus üldplaneering 

meelelahutuskeskusele orienteeritud ulatuslikumat 
ldplaneeringu põhilahendusega. 

elamurajooni ja merekalda 
, millega on kavandatud Kanali tänav ja Papli tänava pikendus ida 
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suunas, ärimaa krundid A. H. Tammsaare puiestee pool ning haljasala mere pool. Kanali tänav on 
planeeringu järgselt välja krunditud ning osaliselt rajatud, Papli tänava pikendusele on rajatud 
jalgratta- ja jalgtee, ülejäänud osas ei ole planeeringut ellu viidud. 

 

 
Joonis 1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist. 
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1.6. Detailplaneeringuga kavandatav

1.6.3. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Papli tn 36 maaüksusest on planeeritud eraldada 
esitatud joonisel 4 Planeeringu põhijoonis

1.6.4. Kavandatav ehitusõigus
Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 
joonisel 4 esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele. Hoonestusala piires on lubatud ka 
teede, parkla ja haljasala ehitamine. Kõik hooned, sh ajutised hooned ning kuni 60
hooned (millele ei ole vaja ehitusluba) 
arvestatakse lubatud hoonete arvu ja ehitisea

Hoonestuse kõrguse ja mahu planeerimisel on arvestatud ümbritseva hoonestusega. A.
Tammsaare puiestee pool on lähtutud 
(Strand Spa & Conference Hotel) 
korruseliste elamute lähedusess, on planeeritud madalam hoone kõrgus (12 m). 
täisehitus on planeeritud kuni 40%, mis võimaldab ka piisava parkimis
Pos 2 ehitisealuse pinna planeerimisel on lähtutud selle paiknemisest kahe suure hoone 
& Conference Hotel ja SPA Tervise Paradiis
vastavalt 4396 m² ja 6484 m², planeeritud hoonel kuni 6000 m². 

1.6.5. Arhitektuurinõuded ehitistele
Hoonestuse arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline ja kaasaegne (tänapäevane), 
sobituma keskkonda, väärtustama 
keskkonnasäästlikele lahendustele. Hoonestusele parima arhitektuurse lahenduse saamiseks 
peale detailplaneeringu kehtestamist 
arhitektuurivõistluse ala määratakse peale 
andma lahenduse ka hooneid ümbritsevale välialale

Arvestades planeeringuala asumist üleujutusohuga alal tuleb kavandatavad hooned
teed, parklad, tehnovõrgud jms) planeerida ja projekteerida üleujutustele vastupidavalt.
±0.00 ning sissepääsude kõrgus peab olema minimaalselt absoluutkõrgusel 3.00
esinemistõenäosus üks kord 100 a jooksul on abs
materjalid. 

POS 1 planeeritud hoonestuse kõrgus peab langema mere suunas, kus suurim lubatud hoone 
suhteline kõrgus on 12 m, A. H. 
Hoonesse on kavandatud pere-vabaajakeskuse (elamuskeskus, populaart
ehitamine, mille lisafunktsiooniks võib olla kaubandus, toitlustus ja teenindus.

POS 2 on lubatud erinevate funktsioonidega ärihoonestuse rajamine, 
Esimesel korrusel peab olema avalikkusele suunatud funktsio
vms). Hoonestusala piires on lubatud ka parkla rajamine. Arvestada tuleb, et vähemalt 20% krundi 
pinnast peab olema haljastatud. 

POS 3 on planeeritud randa teenindava hoone ehitamine, kus on võimalikud toitlustuse, kaub
ja teeninduse funktsioonid. 
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Detailplaneeringuga kavandatav 

kruntideks jaotamine 

Papli tn 36 maaüksusest on planeeritud eraldada viis krunti. Planeeritud kruntide piirid ja suurus on 
Planeeringu põhijoonis. 

Kavandatav ehitusõigus 
Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 4 Planeeringu põhijoonis. Hoone ehitamine on lubatud 

esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele. Hoonestusala piires on lubatud ka 
teede, parkla ja haljasala ehitamine. Kõik hooned, sh ajutised hooned ning kuni 60

ehitusluba) peavad paiknema määratud hoonestusala piirides ning 
se lubatud hoonete arvu ja ehitisealuse pinna sisse. 

Hoonestuse kõrguse ja mahu planeerimisel on arvestatud ümbritseva hoonestusega. A.
pool on lähtutud idapoolsel naaberkrundil A. H. Tammsaare pst 35

) 15,8 m kõrgusest. Mere pool, kaitsealuse rannaniidu ning 2
korruseliste elamute lähedusess, on planeeritud madalam hoone kõrgus (12 m). 

40%, mis võimaldab ka piisava parkimis- ja haljasala rajamist krundile. 
planeerimisel on lähtutud selle paiknemisest kahe suure hoone 

SPA Tervise Paradiis – vahelisel alal. Nimetatud hoonete ehitisealu
m², planeeritud hoonel kuni 6000 m².  

Arhitektuurinõuded ehitistele 
Hoonestuse arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline ja kaasaegne (tänapäevane), 
sobituma keskkonda, väärtustama ümbritsevat linnaruumi ning olema orienteeritud 
keskkonnasäästlikele lahendustele. Hoonestusele parima arhitektuurse lahenduse saamiseks 
peale detailplaneeringu kehtestamist korraldada hea tava kohane avalik arhitektuurivõistlus, 

ala määratakse peale detailplaneeringu kehtestamist. Arhitektuuri
andma lahenduse ka hooneid ümbritsevale välialale. 

Arvestades planeeringuala asumist üleujutusohuga alal tuleb kavandatavad hooned
planeerida ja projekteerida üleujutustele vastupidavalt.

±0.00 ning sissepääsude kõrgus peab olema minimaalselt absoluutkõrgusel 3.00
100 a jooksul on absoluutkõrgusel 3.07). Keelatud on imiteerivad 

kõrgus peab langema mere suunas, kus suurim lubatud hoone 
 Tammsaare puiestee pool võib hoone kõrgus olla kuni 16 m
vabaajakeskuse (elamuskeskus, populaarteadus

ehitamine, mille lisafunktsiooniks võib olla kaubandus, toitlustus ja teenindus. 

POS 2 on lubatud erinevate funktsioonidega ärihoonestuse rajamine, lubatud ei ole
simesel korrusel peab olema avalikkusele suunatud funktsioon (kaubandus, toitlustus, teenindus 

vms). Hoonestusala piires on lubatud ka parkla rajamine. Arvestada tuleb, et vähemalt 20% krundi 

POS 3 on planeeritud randa teenindava hoone ehitamine, kus on võimalikud toitlustuse, kaub

äärse rannaala detailplaneering 
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Planeeritud kruntide piirid ja suurus on 

hitamine on lubatud 
esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele. Hoonestusala piires on lubatud ka 

teede, parkla ja haljasala ehitamine. Kõik hooned, sh ajutised hooned ning kuni 60 m² suurused 
peavad paiknema määratud hoonestusala piirides ning 

Hoonestuse kõrguse ja mahu planeerimisel on arvestatud ümbritseva hoonestusega. A. H. 
Tammsaare pst 35 asuva hotelli 

15,8 m kõrgusest. Mere pool, kaitsealuse rannaniidu ning 2-
korruseliste elamute lähedusess, on planeeritud madalam hoone kõrgus (12 m). Pos 1 krundi 

ja haljasala rajamist krundile. 
planeerimisel on lähtutud selle paiknemisest kahe suure hoone – Strand Spa 

atud hoonete ehitisealune pind on 

Hoonestuse arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline ja kaasaegne (tänapäevane), 
ümbritsevat linnaruumi ning olema orienteeritud 

keskkonnasäästlikele lahendustele. Hoonestusele parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb 
arhitektuurivõistlus, 

rhitektuurivõistlus peab 

Arvestades planeeringuala asumist üleujutusohuga alal tuleb kavandatavad hooned ja rajatised (sh 
planeerida ja projekteerida üleujutustele vastupidavalt. Hoonete 

±0.00 ning sissepääsude kõrgus peab olema minimaalselt absoluutkõrgusel 3.00 (üleujutuse 
eelatud on imiteerivad 

kõrgus peab langema mere suunas, kus suurim lubatud hoone 
pool võib hoone kõrgus olla kuni 16 m. 

eaduslik keskus vms) 

lubatud ei ole ärikorterid. 
on (kaubandus, toitlustus, teenindus 

vms). Hoonestusala piires on lubatud ka parkla rajamine. Arvestada tuleb, et vähemalt 20% krundi 

POS 3 on planeeritud randa teenindava hoone ehitamine, kus on võimalikud toitlustuse, kaubanduse 
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Planeeringuga ei seata täiendavaid arhitektuurinõudeid, täpsemad arhitektuursed nõuded 
määratakse arhitektuurivõistluse tulemusel. 

1.6.6. Tänava maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus 
Kanali tänava krunt on planeeritud säilitada olemasolevana. Kanali tänavale on Papli tänava 
ristmikust lõuna suunda planeeritud parkla ning jalgratta- ja jalgteed, mis jätkuvad läbi POS 3 krundi 
viies kuni olemasoleva teeni planeeringuala kaguservas. Papli tänava pikendusena ida suunas on 
planeeritud tee ja tänava maa krunt (POS 4), kus on planeeritud säilitada olemasolev jalgratta- ja 
jalgtee. Planeeringuala kirdeossa on planeeritud üldplaneeringu kohane tee ja tänavamaa krunt (POS 
5), mis ühendub põhja suunas A. H. Tammsaare puiesteega. Planeeritud tänavalt on kavandatud 
juurdepääsud planeeritud kruntidele POS 1 ja POS 2. Tänavale on planeeritud kahepoolne jalgratta- 
ja jalgtee, puuderead ning parkimiskohad. Kõik tänavad on planeeritud kahesuunalise liiklusega. 

Jalakäijate ja jalgratturite juurdepääse planeeritud kruntidele võib rajada kõigilt tänavatelt. Sõidukite 
juurdepääs kruntidele POS 1 ja POS 2 on planeeritud POS 5 planeeritud tänavalt. POS 3 juurdepääs 
on planeeritud Kanali tänavalt. Parkimiskohtade arv tuleb tagada vastavalt Eesti standardile 
EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Joonisel 4 on esitaud näitlikud 84 parkimiskohta krundil POS 1 ja 60 
parkimiskohta krundil POS 2. POS 3 parkimiskohad on planeeritud Kanali tänava koridori sõidutee 
pikendusele, vajadusel võib parkimiskohti rajada ka krundi siseselt planeeritud hoonestusala 
tingmärgiga tähistatud ala ulatuses. 

Projekteerimisel tuleb kruntidele POS 1, POS 2 ja POS 3 ette näha normikohased 
lukustamisvõimalusega jalgrataste parkimiskohad hoonete peamiste sissepääsude lähedusse ja 
hoone sisestes panipaikades. Jalgrataste parkimiskohtade arv tagada vastavalt Eesti standardile 
EVS 843:2016 „Linnatänavad“. 

Planeeringu joonistel esitatud parkimislahendust ning teede piirjooni (sh jalgratta- ja jalgteed) on 
lubatud projekteerimisel muuta vastavalt planeeringus nimetatud põhimõtetele. POS 3 haljasala 
teede lahendus tuleb täpsustada projekteerimisel, projekteeritava teega külgnevalt on lubatud ka 
sellega kaasnevate rajatiste (pingid, prügikastid, valgustid) ehitamine. 

1.6.7. Haljastus, heakord ja piirded 
Planeeringualal ei leidu oluliselt väärtuslikku kõrghaljastust, kuid olemasolevat haljastust on soovitav 
säilitada suurimal võimalikul määral. Eeskätt tuleb säilitada heas tervislikus seisukorras olevad puud 
ja põõsad, millel on tagatud kasvuruum. 

Uushaljastuse rajamine on lubatud kogu planeeringuala ulatuses vastava projekti alusel. POS 1 
krundil peab vähemalt 50% krundi pinnast olema haljastatud, POS 2 krundil peab vähemalt 20% 
krundi pinnast olema haljastatud ning POS 3 krundil peab vähemalt 85% krundi pinnast olema 
haljastatud. Haljasalade kujunduslahendused tuleb lahendada maastikuarhitektuurse projektiga. 

Piirete rajamine planeeritud kruntidele ei ole lubatud, vajadusel on lubatud piirata sõidukite 
juurdepääsu kruntidele. 

1.6.8. Tuleohutuse tagamine 
Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste 
kujadega vastavalt siseministri 30. märtsi 2017. a määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Planeeritud hoonete vähim tuleohuklass on 
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TP3. Kui planeeritud hoone ehitatakse naaberkrundil asuvale hoonele lähemale kui 8 m,
projekteerimisel ette näha vastavad tule levikut piiravad ehituslikud abinõud

1.6.9. Tehnovõrgud ja rajatised

1.6.9.1. Olemasoleva olukorra 

Planeeringuala läbivad vee, kanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, kesk
tänavavalgustuse liinid. Kanali tänav ning planeeringuala läbiv jalgratta
mastvalgustitega. A. H. Tammsaare 
tehnovõrguliinide paiknemist on lubatud projekteerimisel muuta kooskõlastatult vastava võrgu 
valdajaga, puudutatud maaomanikega ning Pärnu linnavalitsusega.
kruntide A. H. Tammsaare puiestee
tehnovõrguliinide kohale, on planeeritud 
kõrgusele, mis võimaldab tehnovõrguliinid säilitada ning tagab neile juurdepääsu.
kaitsetsoonidesse ei ole lubatud hoonete kan
Planeeritud tehnovõrgud on esitatud joonisel 5.

1.6.9.2. Veevarustus 

Planeeritud hoonete veevarustus on 
nr DT-198579. POS 1 veeühendus on planeeritud A. H. Tammsaare 
peatorustikust. POS 2 veeühendus on planeeritud A. H. Tammsaare 
tänavamaale planeeritud peatorustikust.
tänavamaale planeeritud peatorustikust
asuvat olemasolevat veetorustikku säilitada, tuleb see ümber tõsta hoonest piisavale kaugusele.

Tuletõrjevee tagamisel tuleb arvestada EVS 812
veevarustus esitatud nõuetega. Olemasolev
POS 1 krundi juures, Papli tänaval ning A. H. Tammsaare 
peatorustikule kavandatud täiendav hüdrant.

1.6.9.3. Kanalisatsioon ja sademevesi

Planeeritud hoonete ühendused reoveekanalisatsiooniga
tehnilistele tingimustele nr DT-198579
puiestee peatorustikust planeeritud isevoolne peatorustik.
planeeritud juhtida A. H. Tammsaare 
reoveekanalisatsioon on planeeritud
planeeritud isevoolsesse peatorustikku.
abil Kanali tänav T1 tänavamaale planeeritud survekanalisatsiooni torustikku, mis on ühendatud 
olemasoleva survetorustikuga. POS 1 krundile näha projekteerimisel ette väikepumpla.

Planeeritud POS 1 krunti põhja-lõuna suunaliselt läbivad sademeveekanalisatsiooni torustikud ja 
-kraavid on kavandatud osaliselt ümber tõsta planeeritud näitliku parkla aluselt planeeritud 
sademeveetorustikuga, et võimaldada terviklikuma hoonestusala 
sademeveetorustiku asukohta võib projekteerimisel täpsustada lähtuvalt 
paiknemisest. Projekteerimisel võib otsustada ka olemasolevate sademeveesüsteemide säilitamise 
kasuks, juhul kui need ei jää projekteeritava hoonestuse ja rajatiste alale. Kanali tän
parkla alla on kavandatud sademeveekanal
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ehitatakse naaberkrundil asuvale hoonele lähemale kui 8 m,
projekteerimisel ette näha vastavad tule levikut piiravad ehituslikud abinõud. 

Tehnovõrgud ja rajatised 

Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa 

Planeeringuala läbivad vee, kanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, kesk- ja madalpinge elektri ja 
tänavavalgustuse liinid. Kanali tänav ning planeeringuala läbiv jalgratta- ja jalgtee on valgustatud 

saare puiesteel on lisaks telekommunikatsiooniliinid.
tehnovõrguliinide paiknemist on lubatud projekteerimisel muuta kooskõlastatult vastava võrgu 
valdajaga, puudutatud maaomanikega ning Pärnu linnavalitsusega. Planeeritud POS 1 ja POS 2 

puiestee poolsed hoonestusala osad, mis jäävad olemasolevate 
tehnovõrguliinide kohale, on planeeritud üleulatuvana (konsoolsena) maapinnast vähemalt 4 m 
kõrgusele, mis võimaldab tehnovõrguliinid säilitada ning tagab neile juurdepääsu.

hoonete kandekonstruktsioonide ehitamine ja puu
aneeritud tehnovõrgud on esitatud joonisel 5. 

Planeeritud hoonete veevarustus on kavandatud vastavalt Pärnu Vesi AS tehnilistele tingimustele 
. POS 1 veeühendus on planeeritud A. H. Tammsaare puiestee ja/või Kanali tänava 

POS 2 veeühendus on planeeritud A. H. Tammsaare puiestee 
tänavamaale planeeritud peatorustikust. POS 3 veeühendus on planeeritud 

peatorustikust. Kui POS 1 hoone ehitamisel ei ole võimalik Kanali tä
asuvat olemasolevat veetorustikku säilitada, tuleb see ümber tõsta hoonest piisavale kaugusele.

Tuletõrjevee tagamisel tuleb arvestada EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje 
veevarustus esitatud nõuetega. Olemasolevad tuletõrjehüdrant asuvad Kanali tänaval planeeritud 
POS 1 krundi juures, Papli tänaval ning A. H. Tammsaare puiesteel. POS 5 

täiendav hüdrant. 

Kanalisatsioon ja sademevesi 

ühendused reoveekanalisatsiooniga on kavandatud vastavalt Pärnu Vesi AS 
198579. Planeeritud POS 5 tänavamaale on alates A. H. Tammsaare 

planeeritud isevoolne peatorustik. POS 1 reoveekanalisatsioon on 
juhtida A. H. Tammsaare puiestee isevoolsesse peatorustikku.

reoveekanalisatsioon on planeeritud juhtida A. H. Tammsaare puiestee ja /või POS 5 krundile 
peatorustikku. POS 3 reovesi on planeeritud juhtida survekanalisatsiooni 

navamaale planeeritud survekanalisatsiooni torustikku, mis on ühendatud 
olemasoleva survetorustikuga. POS 1 krundile näha projekteerimisel ette väikepumpla.

lõuna suunaliselt läbivad sademeveekanalisatsiooni torustikud ja 
osaliselt ümber tõsta planeeritud näitliku parkla aluselt planeeritud 

sademeveetorustikuga, et võimaldada terviklikuma hoonestusala kavandamist
sademeveetorustiku asukohta võib projekteerimisel täpsustada lähtuvalt hoone ja parkla 
paiknemisest. Projekteerimisel võib otsustada ka olemasolevate sademeveesüsteemide säilitamise 
kasuks, juhul kui need ei jää projekteeritava hoonestuse ja rajatiste alale. Kanali tän

sademeveekanalisatsiooni torustik suubumisega POS 3 ja POS 4 alal 
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ehitatakse naaberkrundil asuvale hoonele lähemale kui 8 m, tuleb 

ja madalpinge elektri ja 
ja jalgtee on valgustatud 

l on lisaks telekommunikatsiooniliinid. Planeeritud 
tehnovõrguliinide paiknemist on lubatud projekteerimisel muuta kooskõlastatult vastava võrgu 

Planeeritud POS 1 ja POS 2 
poolsed hoonestusala osad, mis jäävad olemasolevate 

maapinnast vähemalt 4 m 
kõrgusele, mis võimaldab tehnovõrguliinid säilitada ning tagab neile juurdepääsu. Tehnovõrkude 

ja puude istutamine. 

vastavalt Pärnu Vesi AS tehnilistele tingimustele 
ja/või Kanali tänava 

puiestee ja/või POS 5 
 Kanali tänav T1 

. Kui POS 1 hoone ehitamisel ei ole võimalik Kanali tänav T1 
asuvat olemasolevat veetorustikku säilitada, tuleb see ümber tõsta hoonest piisavale kaugusele. 

6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje 
vad Kanali tänaval planeeritud 

POS 5 tänavamaale on 

vastavalt Pärnu Vesi AS 
alates A. H. Tammsaare 

POS 1 reoveekanalisatsioon on 
isevoolsesse peatorustikku. POS 2 

ja /või POS 5 krundile 
POS 3 reovesi on planeeritud juhtida survekanalisatsiooni 

navamaale planeeritud survekanalisatsiooni torustikku, mis on ühendatud 
olemasoleva survetorustikuga. POS 1 krundile näha projekteerimisel ette väikepumpla. 

lõuna suunaliselt läbivad sademeveekanalisatsiooni torustikud ja         
osaliselt ümber tõsta planeeritud näitliku parkla aluselt planeeritud 

kavandamist. Planeeritud 
hoone ja parkla 

paiknemisest. Projekteerimisel võib otsustada ka olemasolevate sademeveesüsteemide säilitamise 
kasuks, juhul kui need ei jää projekteeritava hoonestuse ja rajatiste alale. Kanali tänavale planeeritud 

isatsiooni torustik suubumisega POS 3 ja POS 4 alal 
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asuvasse kraavi. POS 5 planeeritud tänavamaale on kavandatud sademeveekanalisatsiooni torustik. 
POS 2 sademevee võib juhtida krunti läbivasse olemasolevasse sademeveetorustikku ja/või POS 5 
planeeritud torustikku. Planeeritud parklatest sademeveekanalisatsiooni juhitav sademevesi on 
kavandatud puhastada liivapüüduri ja I-klassi õlipüüduriga. Sademeveekanalisatsiooni juhitav vesi 
peab vastama keskkonnaministri 15.11.2019 määruses nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning    
heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ esitatud nõuetele. 

1.6.9.4. Elektrivarustus ja tänavavalgustus 

Planeeritud hoonete elektrivarustus on kavandatud vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele 
nr 344242 alates olemasolevatest AJ Papli ja AJ 7532 planeeritud 0,4 kV maakaablitega. Kruntide 
piirile on planeeritud 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid, mis peavad olema alati vabalt 
teenindatavad. Elektritoide liitumiskilbist hooneteni on planeeritud maakaabliga. Planeeritud 
tänavate äärde on kavandatud perspektiivsete 10, 110 ja 0,4 kV maakaablite koridorid.  

Planeeritud tänavatele on kavandatud tänavavalgustuse elektrikaabli asukoht, valgustite paiknemine 
lahendatakse projekteerimisel vastavalt kehtivale normatiivile. Kruntide sisene valgustus 
lahendatakse projekteerimisel lähtuvalt hoonete ja teede paiknemisest ning arhitektuursest 
lahendusest. 

1.6.9.5. Soojavarustus 

Planeeritud hoonete soojavarustus on kavandatud vastavalt Fortum Eesti AS tehnilistele tingimustele 
nr DPT-21/8 kaugküttega. Ühenduskoht olemasoleva soojusvõrguga on planeeritud A. H. Tammsaare 
puiestee ja Kanali tänava ristmiku piirkonna soojuskaevudest K601, kus paiknevad kaugküttetorustiku 
perspektiivsed otsad DN150/280. Planeeringuala tänavatele on kavandatud kaugküttetorustike 
asukoht, tänavatorustikust on planeeritud kaugkütte ühendustorustikud kuni planeeritud 
hoonestusaladeni. Projekteerimisel näha ette sulgeseadmete ehk maakraanide paigaldamine 
tänavatorustiku jagunemiskohtadesse ja kinnistute harutorustikele enne kinnistu piire ehk 
transpordimaale, kaugküttetorustik peab sisenema vahetult hoone soojakeskuse tehnoruumi, 
hoonesisesed primaarparameetrilised torustikud ei ole lubatud. Liitumispunktiks. st omandipiiriks 
(teeninduspiiriks) on kinnistu piir. 

1.6.9.6. Telekommunikatsioonivarustus 

Planeeritud hoonete telekommunikatsioonivarustus on kavandatud vastavalt Telia Eesti AS 
tehnilistele tingimustele nr 33474894. Planeeritud on sidekanalisatsiooni/multitorustiku põhiliini 
ehitus lähtuvana sidekaevust KLL-1915. Igale hoonele näha projekteerimisel ette individuaalsed 
sidekanalisatsiooni/mikrotorustiku sisendid planeeritud põhiliinist. Vastavalt vajadusele kasutada KKS 
tüüpi sidekaevusid. Sideliini nõutav sügavus pinnases on 0,7 m, teekatte all 1 m. Sidekaevud ei tohi 
jääda sõidutee alale. 

1.6.10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks 
Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Õli- ja muud ohtlikud jäätmed, samuti 
olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse ja realiseerida vastavalt 
jäätmeseaduses kehtestatud korrale. Prügikonteinerid tuleb paigaldada oma kinnistule pilkude eest 
varjatud kohta. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat luba omav ettevõte. 
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Planeeringuala jääb korduva üleujutusohuga alale
jooksul. Üleujutusohuga alad on esitatud skeemil 
tehnovõrgud jms) projekteerimisel tuleb 
vastumeetmed. Ehitatavate teede ja parkimisalade
merepinna – täpne kõrgus määratakse projekteerimisel kaaludes üleujutusriski ja teepinna tõstmise 
vajadusest tulenevaid kulusid. 

Joonis 2. Väljavõte Maa-ameti üleujutusalade kaardirakendusest http://xgis.maaamet.ee
esinemistõenäosus üks kord 10 a jooksul

1.6.11. Piirangud 

1.6.11.1. Servituudid 

Planeeritud POS 1 ja POS 2 krunte läbivatele olemasolevatele ja planeeritud reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni ja elektri liinidele
planeeritud liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus vastava 
Servituutide vvajadus on esitatud joonisel 5.

1.6.11.2. Ranna ehituskeeluvöönd

Planeeringualale ulatub ranna ehituskeeluvöönd, mis 
lg 1 p 3), mida arvestatakse korduva üleujutusega 
lg 31 ja 4). Ehituskeeluvööndis on planeeritud
avalikult kasutatavate teede ehitamine,
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Planeeringuala jääb korduva üleujutusohuga alale, kus üleujutuse tõenäosus on 1 kord 10 aasta 
. Üleujutusohuga alad on esitatud skeemil 3. Hoonete ja rajatiste (sh teed, parklad, 

projekteerimisel tuleb üleujutusohuga arvestada võttes kasutuse abi
Ehitatavate teede ja parkimisalade kõrgus peab olema vähemalt 1 kuni 1,5 m üle 

täpne kõrgus määratakse projekteerimisel kaaludes üleujutusriski ja teepinna tõstmise 

ameti üleujutusalade kaardirakendusest http://xgis.maaamet.ee
10 a jooksul (sinine ala). 

ja POS 2 krunte läbivatele olemasolevatele ja planeeritud reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni ja elektri liinidele ning POS 3 krundil asuvale sademeveekraavile
planeeritud liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus vastava võrgu valdaja kasuks.
Servituutide vvajadus on esitatud joonisel 5. 

hituskeeluvöönd ja piiranguvöönd 

Planeeringualale ulatub ranna ehituskeeluvöönd, mis vastavalt looduskaitseseadusele on 50 m (
3), mida arvestatakse korduva üleujutusega ala piirist (1 m kaldajoone kõrgusväärtusest

Ehituskeeluvööndis on planeeritud looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 10 kohaselt lubatud
ehitamine, teega külgnevalt on lubatud ka sellega kaasnevate rajatiste 
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, kus üleujutuse tõenäosus on 1 kord 10 aasta 
(sh teed, parklad, 

võttes kasutuse abi- ja/või 
kõrgus peab olema vähemalt 1 kuni 1,5 m üle 

täpne kõrgus määratakse projekteerimisel kaaludes üleujutusriski ja teepinna tõstmise 

  
ameti üleujutusalade kaardirakendusest http://xgis.maaamet.ee, üleujutuse 

ja POS 2 krunte läbivatele olemasolevatele ja planeeritud reoveekanalisatsiooni, 
ning POS 3 krundil asuvale sademeveekraavile on 

võrgu valdaja kasuks. 

ooduskaitseseadusele on 50 m (§ 38 
ala piirist (1 m kaldajoone kõrgusväärtusest; § 35 

looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 10 kohaselt lubatud 
teega külgnevalt on lubatud ka sellega kaasnevate rajatiste 
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(pingid, prügikastid, valgustid koos elektrikaabliga) ehitamine. Teede ja rajatiste paiknemine 
täpsustatakse projekteerimisel. 

Planeeringualale ulatub ranna piiranguvöönd, mis vastavalt looduskaitseseadusele on 200 m (§ 37 lg 
1 p 1), mida arvestatakse korduva üleujutusega ala piirist (1 m kaldajoone kõrgusväärtusest; § 35 
lg 31 ja 4). Piiranguvööndis keelatud tegevusi (§ 37 lg 3) ei ole planeeritud. 

1.6.11.3. Tehnovõrkude kaitsevöönd 

Projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada tehnovõrkude kujaga vastavalt standardile 
EVS 843:2016 „Linnatänavad“. 

1.6.11.4. Geodeetilise märgi kaitsevöönd 

Planeeringuala edelaosas asub geodeetiline märk nr PP7084 kaitsevööndiga 3 m. 

1.6.11.5. Looduskaitse ja kallasrajad 

Kruntide POS 3 ja POS 4 idaserva ulatub vähesel määral Pärnu rannaniidu looduskaitseala 
(KLO1000584) ning III kategooria kaitsealuse liigi Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp) leviala. 
Planeeringu elluviimisel ega elluviimise tulemusel ei tohi kahjustada looduskaitseala kaitse-eesmärke 
ning kaitsealuse liigi leiukohti. 

Pärnu lahe kallasrada planeeringualale ei ulatu. Kui kallasrada on üle ujutatud, on kallasrajaks kahe 
meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest (keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 38 lg 3) ning see 
võib ulatuda planeeritud kruntidele. Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada (§ 38 
lg 4). 

1.6.11.6. Muinsuskaitse 

Muinsuskaitsealuseid objekte planeeringualal ega lähiümbruses ei ole. Lähim kultuurimälestis on 
u 450 m kaugusel A. H. Tammsaare pst 19 krundil paiknev Elamu Pärnus, registrinumbriga 27835. 

1.6.12. Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused 
Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud kuritegevust 
vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:  

 tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 

 konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine 
sõidukite liikumisest; 

 tagumiste juurdepääsude vältimine; 

 territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine); 

 hea vaade ühiskasutatavatele aladele; 

 erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. 

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks eelnevale arvestada 
järgnevaga: 

 jälgitavus (videovalve); 

 eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; 

 valdusel sissepääsu piiramine; 
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 üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate
eristamine; 

 vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,
prügikastid, märgid); 

 funktsionaalne ja piirkonda sobiv maastikukujundus, arhi
suunaviidad; 

 üldkasutatavate alade korrashoid.

1.6.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja
Planeeringu elluviimisega ega elluviimise tulemusel 
kahjusid. Selleks tuleb tagada, et 
kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui 
ehitamise või kasutamise käigus tekitatakse naaberkinnistutele kahjusid, tuleb vastava krundi 
igakordsel omanikul kahjud hüvitada koheselt.

1.6.14. Planeeringu rakendamise võimalused
Planeering rakendub vastavalt Eesti 
toimub vastavalt huvitatud osapoole ja võrguvaldajate kokkulepetele.
kaitsealuse liigi leiukohal kavandatavateks ehitustöödeks
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avate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge 

vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,

funktsionaalne ja piirkonda sobiv maastikukujundus, arhitektuur, tänavamööbel ja kõnniteed; 

üldkasutatavate alade korrashoid. 

Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja
ega elluviimise tulemusel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada 

kahjusid. Selleks tuleb tagada, et ehitatavad hooned ja rajatised ei kahjustaks naaberkruntide 
kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui 

e käigus tekitatakse naaberkinnistutele kahjusid, tuleb vastava krundi 
igakordsel omanikul kahjud hüvitada koheselt. 

Planeeringu rakendamise võimalused 
Planeering rakendub vastavalt Eesti vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Tehnovõrkude rajamine 

vastavalt huvitatud osapoole ja võrguvaldajate kokkulepetele. Looduskaitsealal ning 
kavandatavateks ehitustöödeks tuleb taotleda keskkonnaameti luba
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sissepääsuteede selge 

vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid 

tektuur, tänavamööbel ja kõnniteed; 

Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 
ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada 

ei kahjustaks naaberkruntide 
kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui 

e käigus tekitatakse naaberkinnistutele kahjusid, tuleb vastava krundi 

abariigi seadustele ja õigusaktidele. Tehnovõrkude rajamine 
Looduskaitsealal ning 

eskkonnaameti luba. 
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2.   JOONISED 
 

1   Situatsiooni skeem

2   Linnaehituslik analüüs

3   Tugijoonis  

4   Planeeringu põhijoonis
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Situatsiooni skeem           M 1:10 000 

Linnaehituslik analüüs   M 1:5000 

    M 1:500 

Planeeringu põhijoonis   M 1:500 
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