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1.

SELETUSKIRI

1.1.

Detailplaneeringu koostamise alused

1941DP1

Detailplaneeringu ala hõlmab Pärnu linnas Kesklinna linnaosas Karusselli tn 20 krunti.
Planeeringu lähtedokument on Pärnu linnavolikogu 05.03.2020. a otsus nr 8 „Pärnu linnas Karusselli
tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

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;



Karusselli tn 20 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, AB Artes Terrae OÜ,
töö nr 1941ET1;



Pärnus Karusselli 20 planeeringuga kaasnevate võimalike keskkonnamõjude eelhindamine,
Keskkonnaagentuur Viridis OÜ, töö nr 69;



Karusselli tn. 20, Pärnu linnaehituslik eelanalüüs, OÜ ROK‐Projekt, töö nr 2018/18;



Digitaalne geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, OÜ Pärnu Maamõõduteenistus, töö nr
TM‐332/19.

1.4.

Detailplaneeringu koostamise ülesanded

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on krundile sobivaima ehitusõiguse väljaselgitamine,
arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus‐, liiklus‐ ja parkimislahenduse määramine.
Detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kinnistu maakasutuse
juhtotstarbeks kavandatakse korruselamumaa (EK) määramist.

1.5.

Olemasoleva olukorra kirjeldus

1.5.1. Planeeritava ala asukoht
Planeeritav ala asub Pärnu kesklinna piiril vanalinnast kagu suunas Pärnu vanalinna ja kuurordi
muinsuskaitseala kaitsevööndis, muinsuskaitseala villade vöönd on planeeringualast vahetult
läänesuunas. Planeeringuala suurus on 2505 m².

AB Artes Terrae OÜ
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1.5.2. Maakasutus ja hoonestus
Planeeringuala hõlmab 2505 m² suurust Karusselli tn 20 elamumaa sihtotstarbega kinnistut.
Planeeringualal on üks hoone – amortiseerunud kuur. Krundil tänava ääres paiknenud elamu on
lammutatud.
Kruntide olemasolev maakasutus on esitatud joonisel 2 Tugijoonis.

1.5.3. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised
linnaehituslikud mõjutegurid
Planeeringuala asub Pärnu vanalinnast u 400 m kaugusel ning ajalooliste villade vööndi piiril.
Muinsuskaitse eritingimustes on planeeringuala piirkonda kirjeldatud järgnevalt:
Karusselli tn 20 krundil ei asu enam ajaloolisi hooneid ega rajatisi peale hävimisjärgus kuuri
jäänuste, mistõttu puuduvad kultuuriväärtuslikud struktuurielemendid. Ümbritsevatest
kruntidest on ajaloolisi (ehitatud enne II maailmasõda) hooneid hulgaliselt Karusselli tänaval.
Suurem osa hooneid on ühe täiskorruse ja katusealuse korrusega, mille vahel on kahe
täiskorruse ja mõnel puhul ka katusealuse korrusega hooneid. Üks taoline on otse kõnealuse
krundi vastas üle tänava asuv Karusselli tn 27 krohvitud hoone. Projekti järgi on hoone
suhteline kõrgus 10,5 m, millele lisandub 0,6 m üle katuseharja ulatuv korsten. Lähim
muinsuskaitsealune ehitis on 90 m kaugusel Karusselli tn 13 krundil asuv elamu Pärnus
registrinumbriga 27825.
Kui lugeda kokku Karusselli tänava kõnealuses lõigus olevad hooned, siis 18st tänavaäärsest
hoonest on 7 kahe täiskorruse ja viilkatusega, 9 on ühe täiskorruse ja väljaehitatud
katusealusega ning ainult üks tänavaäärne hoone ühe täiskorrusega ilma viilkatusealuse
väljaehituseta. 7st kahe täiskorruse ja viilkatusega hoonest on neli pärastsõjaaegsed (üks
stalinistlik, kaks 1960ndatest ja üks umbes viimasest sajandivahetusest) ning ülejäänud on
püstitatud enne II maailmasõda. Kõnealuses kvartalis on kõige suuremad majad kas osaliselt
kolme täiskorrusega (Aisa ja Aia tänava nurgal), ajaloolise hoone koopia (Aisa tn 2) või
uuemad (1989. a elamu Aisa tn 1 krundil). Kahe täiskorruse ja viilkatusega hoonetest on aga
kaks püstitatud enne II maailmasõda, üks on stalinistlik, kaks on 1960ndatest ja kaks on
ebamäärase püstitusajaga (kas 1930ndad või 1960ndad). Kahetäiskorruse ja viilkatusega
ajaloolisi hooneid leidub ka mujal Karusselli tänaval, nt Karusselli tn 38 ja 39.
Planeeringuala jääb olulisematest vaatesuundadest, mis on välja toodud koostamisel oleva
Pärnu üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes, vaid merevaatele. Kuna krundile
kavandatakse ümbritsevate hoonetega sama kõrget hoonet, uushoonestus vaatelisust ei
mõjuta.
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Skeem 1. Planeeringuala paiknemine Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal. Planeeringuala asukoht on
tähistatud punase ringiga. Skeemi alus: Pärnu linna koduleht (https://parnu.ee/failid/muinsuskaitse/
muinsuskaitseala.pdf, külastatud 09.03.2020).

1.5.4. Haljastus, liiklus
Planeeritud krundi põhjapoolses osas asub hooldamata puuviljaaed, väärtuslik haljastus puudub.
Karusselli tänaval kasvab sõidutee ning kõnnitee vahel pärnade rida.
Planeeringuala piirneb lõunast Karusselli tänavaga. Tänav on kahesuunalise liikluskorraldusega.
Mõlemal tänavapoolel on kõnnitee, planeeringuala poolne kõnnitee on sõiduteest eraldatud
haljasribaga. Tänavalt on olemas 3 m laiune mahasõit planeeritud krundile.
Krundi olemasolev haljasalade, kõrghaljastuse ning teede paiknemine on esitatud joonisel 2
Tugijoonis.

1.5.5. Tehnovõrgud
Krundi tänavapoolsel piiril asuvad elektrivõrgu liitumiskilp, ühisveevõrgu, reoveekanalisatsiooni ja
sademeveekanalisatsiooni torustik ning telekommunikatsiooni liin. Karusselli tänaval on
tänavavalgustuse mastvalgustid.

1.5.6. Üldplaneeringu kohane piirkonna areng
Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaa,
kuhu saab ehitada kuni 2‐korruselisi hooneid. Detailplaneeringuga kavandatav on üldplaneeringut
muutev maakasutuse juhtotstarbe osas. Planeeritud maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa.
Üldplaneeringuga on kogu kesklinna piirkond määratud miljööväärtuslikuks piirkonnaks.
Miljööväärtuslik ala tähendab, et väärtuslik on keskkond kompleksselt (teed, hoonestuslaad ja
üldilme, haljastus jms). Koostamisel oleva üldplaneeringu järgi võib väikeelamumaale ehitada lisaks
kahele täiskorrusele ka katusealuse korruse, krundi täisehituse osakaal on lubatud kuni 40% ja
haljastuse väikseim osakaal 30%. Seega oleks detailplaneering koostamisel oleva üldplaneeringuga
kooskõlas.
AB Artes Terrae OÜ
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Kehtivat detailplaneeringut planeeringualal ei ole.

Skeem 2. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu Maakasutuse plaanist. Planeeringuala asukoht on tähistatud
punase ringiga.

1.5.7. Muinsuskaitse eritingimused
Planeeringu koostamisel on arvestatud AB Artes Terrae OÜ 2019. a koostatud muinsuskaitse
eritingimustega (muinsuskaitseameti kooskõlastuse nr 36069; esitatud planeeringu teises, lisade
köites).
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Detailplaneeringuga kavandatav

1.6.1. Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanek
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbe osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kruntide maakasutuse
juhtotstarve väikeelamumaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maakasutuse
juhtotstarve planeeringuala ulatuses korterelamumaaks. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsusega nr 2 vastu võetud Pärnu linna asustusüksuse
üldplaneeringuga 2025+.

1.6.2. Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise põhjendus
Pärnu linna asustusüksusele on uut üldplaneeringut koostatud alates 2007. aastast (planeering
algatati Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsusega nr 60) ning esimene vastuvõtmise otsus on tehtud
2014. aastal (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36). 2020. aastal võttis volikogu vastu
üldplaneeringu uue lahenduse. Käesolev detailplaneering on kooskõlas nimetatud uue lahendusega,
kus juhtotstarve väikeelamute maa‐ala lubab püstitada detailplaneeringu ehitusõigusega antud
hooneid. Kehtivas üldplaneeringus on kõrgemate kui 2‐korruseliste hoonete püstitamine lubatud
ainult korterelamumaal, kuid uue järgi on see lubatud ka väikeelamute maa‐alal.
Kehtiva üldplaneeringu muutmine võimaldab suuremat asustustihedust kesklinnas, mis aitab kaasa
Pärnu linna püstitatud kesklinna tugevdamise eesmärgi täitmisele. Suurema hulga püsielanike
toomine kesklinna suurendab kesklinnas tarbitavate teenuste hulka ja muudab niimoodi kesklinna
atraktiivsemaks äridele, mis omakorda tõmbab ligi rohkem külastajaid moodustades positiivse
arengutsükli. Seega on üldplaneeringu muutmine vajalik eelkõige Pärnu linnale tervikuna ning Pärnu
kesklinnale ennekõike. Kesklinnas on olemas vajalik tehniline taristu, mille kasutamise suurendamine
tõstab kasutuse efektiivsust.
Kavandatud üldplaneeringu muutmine on kooskõlas kesklinna lähialale sobiva hoonestustihedusega.
Hoonete kõrgus on kooskõlas piirkonna ajaloolise hoonestusega. Planeeritavale krundile on
kavandatud erineva kõrgusega hooned, millest kõige madalam on kavandatud krundi sügavusse, kus
naaberkrundil Suur‐Sepa tn 26 on samuti madalamad majad.
Parkimine on kavandatud osaliselt hoone mahus, mis võimaldab jätta suure autoliiklusest eraldatud
haljasala rekreatiivseks tegevuseks. Haljasalade suurus ületab eraldivõetuna nii hoonestatava ala kui
ka parkimisala pindala. Planeeringulahenduse elluviimisel suureneb küll piirkonna liikluse
intensiivsus, kuid kuna parkimine on tagatud oma krundil, mõjutab see ainult tänavate läbilaskvust,
mis on piisav täiendava liikluse vastuvõtmiseks.
Kuna kavandatakse elamuid, on see kooskõlas ümbritseva maakasutusega ning võimalik elanike arvu
kasvust tulenev häiring ei ole ülemäära suur. Positiivne mõju linnakeskkonnale ja Pärnu kesklinnale
on selgelt olulisem kui kaasnevad võimalikud negatiivsed mõjud lähinaabritele.
Planeeringu koostamisel arvestatakse muinsuskaitseametis heaks kiidetud muinsuskaitse
eritingimustega, mis tagab planeeritava sobitumise ajaloolisesse miljöösse. Eelnevast tulenevalt on
maa‐ala juhtotstarbe muutmine väikeelamumaast korterelamumaaks sobiv.

AB Artes Terrae OÜ
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1.6.3. Planeeritava maa‐ala kruntideks jaotamine
Planeeritud Karusselli tn 20 krunt säilib olemasolevates piirides.

1.6.4. Kavandatav ehitusõigus
Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 3 Planeeringu põhijoonis. Planeeritud on kuni kahe
korterelamu püstitamine. Tänava ääres on lubatud kuni kahe täiskorruse ja katusealuse korrusega
hoone ning krundi keskel on lubatud samuti kuni kahe täiskorruse ja katusealuse korrusega osaliselt,
mis aga võib osaliselt olla kuni kolmekorruseline Terrasse on lubatud ehitada planeeritud
hoonestusala tingmärgiga tähistatud alale, terrassid ei kuulu suurima lubatud ehitisealuse pinna
sisse. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala ehitamine.
Hoonetele on lubatud keldrikorruse ehitamine.
Krundil asuv kuur on planeeritud lammutada.

1.6.5. Arhitektuurinõuded ehitistele
Peamised arhitektuurinõuded hoonestusele on esitatud joonisel 3. Tänavaäärne hoone peab asuma
kohustuslikul ehitusjoonel krundi piiril.
Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada järgnevate muinsuskaitse eritingimustes
esitatud nõuetega:
1.

Tänavaäärse hoone tänavapoolsel küljel on katusest eenduvate uukide ja vintskappide
ehitamine lubatud kuni ⅖ ulatuses katuseräästa pikkusest, kusjuures ühe väljaehitise laius ei
tohi ületada ⅕ katuseräästa pikkusest.

2.

Krundi täisehitusel arvestada, et vähemalt 30% krundi pinnast peab jääma haljasalaks.

3.

Ehitatava hoone arhitektuur peab olema kvaliteetne. Lubatud on ainult viilaktusega hoonete
püstitamine.

4.

Viimistlusmaterjalidest tuleb kasutada piirkonnas ajalooliselt kasutatud materjale – katus
valtsplekist või katusekividest, seinad laudisega või krohvitud, aknad puitraamidega ja püstise
proportsiooniga, uksed puidust, sokkel krohvitud, maakivist või tellisest.

5.

Mahte tuleb liigendada vertikaalselt ja horisontaalselt materjalidega või arhitektuursete
detailidega, et vältida monotoonsust ja rikastada tänavapilti.

6.

Hoone välised tehnoseadmed peavad olema avalikust ruumist avaneva vaate eest varjatud.
Tehnoseadmed, v.a korsten kuni 60 cm, ei tohi ulatuda üle suurima lubatud ehituskõrguse.

1.6.6. Tänava maa‐alad ning liiklus‐ ja parkimiskorraldus
Tänava maa‐ala ei ole planeeritud muuta. Jalakäijate ja jalgratturite juurdepääse võib rajada
Karusselli tänavalt kogu tänavapoolse krundipiiri ulatuses. Sõidukite juurdepääs planeeritud krundile
on planeeritud Karusselli tänavalt. Parkimiskohtade arv tuleb tagada vastavalt Eesti standardile EVS
843:2016 „Linnatänavad“. Planeeringuala asub kesklinna piirkonnas, kus parkimisnormatiive tuleb
rakendada suurima lubatud väärtusena, siiski tuleb igale korterile tagada ühe parkimiskoha
olemasolu. Joonisel 3 on näidatud näitlikud 29 parkimiskohta, täiendavaid parkimiskohti võib rajada
planeeritud hoonestusala tingmärgiga tähistatud ala ulatuses. Korterite arv on piiratud
parkimiskohtade arvuga.
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Projekteerimisel tuleb ette näha normikohased lukustamisvõimalusega jalgrataste parkimiskohad
soovitavalt hoonete peamiste sissepääsude lähedusse ja/või hoone sisestes panipaikades. Vastavalt
Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“ peab olema minimaalselt 1 jalgratta parkimiskoht
korteri kohta.

1.6.7. Haljastus, heakord ja piirded
Planeeringualal ei ole kohustuslikult säilitatavat haljastust, lubatud on likvideerida kõik olemasolevad
puud. Krundile nõuetekohase juurdepääsutee rajamiseks Karusselli tänavalt on vajalik ühe
tänavamaal kasvava puu likvideerimine. Uushaljastuse rajamine on lubatud kogu planeeritud krundi
ulatuses vastava projekti alusel. Arvestada tuleb, et vähemalt 30% krundi pinnast peab olema
haljastatud.
Krundi piirded peavad olema läbinähtavad ning ei tohi olla kõrgemad kui 1,5 m. Lubatud on
puitlippaed või metallvarbaed.

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“. Kui planeeritud hoone ehitatakse
naaberkrundil asuvale hoonele lähemale kui 8 m, tuleb projekteerimisel ette näha vastavad tule
levikut piiravad ehituslikud abinõud.

1.6.9. Tehnovõrgud ja rajatised
1.6.9.1.

Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa

Krundi tänavapoolsel piiril asuvad elektrivõrgu liitumiskilp, ühisveevõrgu, reoveekanalisatsiooni ja
sademeveekanalisatsiooni torustikud ning telekommunikatsiooni liin. Karusselli tänaval on
mastvalgustid.
Projekteeritavad tehnovõrguliinid tuleb ette näha maa‐alustena. Planeeritud tehnovõrguliinide
paiknemist on lubatud projekteerimisel muuta kooskõlastatult vastava võrgu valdajaga, puudutatud
maaomanikega ning Pärnu linnavalitsusega.

1.6.9.2.

Veevarustus

Lahendatakse edasisel planeerimisel.

1.6.9.3.

Kanalisatsioon ja sademevesi

Lahendatakse edasisel planeerimisel.

1.6.9.4.

Elektrivarustus ja tänavavalgustus

Lahendatakse edasisel planeerimisel.
Krundile juurdepääsutee rajamiseks Karusselli tänavalt on vajalik ühe tänavavalgustusmasti
ümberpaigutamine.

1.6.9.5.

Sooja‐ ja gaasivarustus

Lahendatakse edasisel planeerimisel.
AB Artes Terrae OÜ
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1.6.9.6.

Telekommunikatsioonivarustus

Lahendatakse edasisel planeerimisel.

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 omane kinnistule pilkude
eest varjatud kohta. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat luba omav ettevõte.
Keskkonnamõjude eelhindamise tulemusena (terviklik keskkonnamõjude eelhinnang vt planeeringu
lisad) leiti, et kavandatud tegevuste elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset mõju
inimese tervisele, ei ületata piirkonna looduskeskkonna ökoloogilist koormustaluvust ega tekitata
piiriülest keskkonnamõju. Suurimat negatiivset mõju avaldatakse olemasoleva kuuri lammutamise
ning uute väike‐kortermajade rajamisel lähipiirkonnas elavatele elanikele seoses lammutus‐ ja
ehitustegevuse alustamisega kinnistul. Positiivselt mõjutatakse kavandatud tegevustega linna
üldisemat sotsiaal‐majanduslikku elukeskkonda ja luuakse võimalused ning eeldused piirkonna
edasiseks arenguks mitmekülgse ja atraktiivse elupiirkonna kujunemiseks. Karusselli tn 20 kinnistule
planeeritud tegevused parendavad piirkonna miljööväärtust rohkem kui olemasolev räämas ja
poollagunenud kuuriga ja umbrohustunud krunt linna kõige hinnatumas elamupiirkonnas.
Planeeringuala jääb üleujutusohuga alale, kus üleujutuse tõenäosus on 1 kord 1000 aasta jooksul, mis
tähendab, et üleujutusoht on väga väike. Üleujutusohuga alad 1 x 100 a ja 1 x 1000 a jooksul on
esitatud skeemidel 3 ja 4. Hoonete ja rajatiste projekteerimisel tuleb üleujutusohuga arvestada
võttes kasutuse abi‐ või vastumeetmed.

Skeem 3. Väljavõte Maa‐ameti üleujutusalade kaardirakendusest http://xgis.maaamet.ee, üleujutuse
esinemistõenäosus 1 x 100 a jooksul (sinine ala). Planeeringuala ei jää üleujutusalale.
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Skeem 4. Väljavõte Maa‐ameti üleujutusalade kaardirakendusest http://xgis.maaamet.ee, üleujutuse
esinemistõenäosus 1 x 1000 a jooksul (sinine ala). Planeeringuala jääb üleujutusalale.

Projekteerimisel tuleb tagada planeeritud ja naaberkruntidel asuvate eluruumide
insolatsiooninõuded lähtuvalt EVS 894:2008/A2:2015 „Loomulik valgustus elu‐ ja bürooruumides“.
Hoonete asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et oleks tagatud piisav insolatsioon päevas
ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Insolatsiooni kestus eluruumides on piisav, kui 2,5‐
tunnine katkematu insolatsioon või 3‐tunnine katkestustega insolatsioon on tagatud kuni 3‐toaliste
korterite puhul vähemalt ühes toas, nelja või enama tubade arvuga korterite puhul vähemalt kahes
toas. Tubadeks loetakse ka kööktoad ja kööginurgaga toad. Insolatsiooni kestuse vähenemine
ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini naaberhoonetes ei tohi ületada 50% esialgsest
kogukestusest vaadeldavas toas.

1.6.11.

Piirangud

1.6.11.1.

Servituudid

Servituutide seadmise vajadus puudub.

1.6.11.2. Ehituskeeluvöönd
Ehituskeeluvöönd planeeringualale ei ulatu.

1.6.11.3. Tehnovõrkude kaitsevööndid
Projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada tehnovõrkude kujadega vastavalt EVS 843:2016
„Linnatänavad“.

1.6.11.4. Geodeetilise märgi kaitsevöönd
Geodeetilise märgi kaitsevööndit planeeringualal ei ole.

1.6.11.5. Looduskaitse ja kallasrajad
Looduskaitsealuseid objekte ega kallasradu planeeringualal ei ole.
AB Artes Terrae OÜ

13

1941DP1 Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneering

1.6.11.6. Muinsuskaitse
Planeeritud ala asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (mälestise reg nr 27007)
kaitsevööndis. Muinsuskaitselisi väärtusi ning nende kaitsevajadust on kirjeldatud detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimustes (vt planeeringu lisad), eritingimuste nõuetega on planeeringu
koostamisel arvestatud. Käesoleva detailplaneeringu elluviimisega ei kahjustata muinsuskaitselisi
väärtusi.

1.6.12. Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused
Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid
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
järgnevaga:

ja

hilisemal

rajamisel

ning

kasutamisel

tuleb lisaks eelnevale arvestada



jälgitavus (videovalve);



eraalale piiratud juurdepääs võõrastele;



valdusel sissepääsu piiramine;



üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge
eristamine;



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



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



üldkasutatavate alade korrashoid.

1.6.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja
Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada,
et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide 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 Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Tehnovõrkude rajamine
toimub vastavalt huvitatud osapoole ja võrguvaldajate kokkulepetele.
Edasise planeerimis‐ ja projekteerimistöö käigus valmivad dokumendid tuleb vastavalt seaduses
nõutu ulatusele kooskõlastada muinsuskaitseametiga. Muinsuskaitseala kaitsevööndis
kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, tuleb koostada vastavasisuline projekt.
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2.

JOONISED

1

Situatsiooni skeem

M 1:10 000

2

Tugijoonis

M 1:500

3

Planeeringu põhijoonis ‐ eskiis

M 1:500
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3.

1892DP3

LISAD

Lisa 1. Planeeringu lahendust illustreeriv kolmemõõtmeline joonis
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