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1. Seletuskiri
1.1.

Detailplaneeringu koostamise alused

Planeeringu lähtedokument on Pärnu linnavolikogu 15. juuni 2017. a otsus nr 49 „Raba‐Lai tänava
silla detailplaneeringu koostamise algatamine“. Planeeringuala suurusega 8,3 ha hõlmab algatamise
korralduse kohaselt osaliselt Rääma tn T5, Rääma tn 23, Raba tn T2, Paremkalda kallasrada L4, Pärnu
jõgi L3, Lai tn T4, Riia mnt T1 ja Vanapargi tn T1 kinnistut ning tervikuna Lai tn 24, Lai tn 26, Vingi tn 1
ja Lai tn 28 kinnistut. Planeeringu koostamise käigus on planeeringualast välja arvatud Vingi tn 13,
Vanapargi tn T1 ja Riia mnt T1 kinnistu, nendel kinnistutel lahendatakse liikluskorraldus
projekteerimisel.
Planeeringu koostamisel on arvestatud AB Artes Terrae OÜ koostatud muinsuskaitse eritingimustega
„Muinsuskaitse eritingimused Raba‐Laia tänava silla detailplaneeringu koostamiseks“, töö nr 1767ET1
(vt planeeringu lisad), kooskõlastatud muinsuskaitseametis 23.04.2018 (kooskõlastus nr 32425).
Planeeringu koostamisel on arvestatud 2018. a Keskkonnaagentuur Viridis OÜ koostatud „Raba‐Laia
tänava sillakoridori võimaliku asukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus“ antud
nõuete ja soovitustega.
Töös kasutatud digitaalse alusplaani mõõtkavas 1:500 on koostanud OÜ Pärnu Maamõõduteenistus
(litsents nr 316 MA) 2018. a märtsis, töö nr KT‐063/18. Koordinaadid on antud L‐Est 97 süsteemis,
kõrgused EH2000 süsteemis.

1.2.

Koostöö planeeringu koostamisel vastavalt planeerimisseaduse § 16‐le

Lahendatakse edasisel planeerimisel.

1.3.

Detailplaneeringu koostamisel abimaterjalina kasutusel olnud tööde ja
dokumentide loetelu

Detailplaneeringu koostamisel on eelkõige arvestatud järgmisi materjale:


Pärnu linna üldplaneering 2001‐2025, kehtestatud Pärnu linnavolikogu 20. septembri
2001. a määrusega nr 26;



planeerimisseadus, vastu võetud riigikogus 28. jaanuaril 2015. a;



ehitusseadustik, vastu võetud riigikogus 11. veebruaril 2015. a;



muinsuskaitseseadus, vastu võetud riigikogus 27. veebruaril 2002. a;



Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad;



muinsuskaitse eritingimused Raba‐Laia tänava silla detailplaneeringu koostamiseks, AB
Artes Terrae OÜ töö nr 1767ET1;



Pärnu Raba‐Laia tn silla detailplaneeringu liikluslahenduse koostamine, koostaja Sulev
Sannik Liikluslahendus OÜst, AB Artes Terrae OÜ töö nr 1768DP1;
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digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusastmega 1:500, OÜ Pärnu Maamõõduteenistus,
töö nr KT‐063/18;



koostatav Pärnu linna üldplaneering, vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15. mai 2014. a
otsusega nr 36;



Pärnu linnavolikogu 17. septembri 1998. a otsusega nr 36 kehtestatud Riia mnt 2d
kinnistu detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 19. oktoobri 2000. a otsusega nr 83 kehtestatud Riia mnt 2b krundi
ja selle lähiümbruse ala detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 28. juuni 2001. a otsusega nr 48 kehtestatud Vingi tn – Riia mnt ja
Pärnu jõe vahelise ala detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 19. septembri 2003. a otsusega nr 79 kehtestatud Rääma pargi
kvartali detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 15. mai 2004. a otsusega nr 39 kehtestatud Ringi tn, Aia tn ja
politseimaja vahelise maa‐ala ning Aida tänava detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 21. oktoobri 2004. a otsusega nr 135 kehtestatud Lai tn 22 kinnistu
detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 18. novembri 2010. a otsusega nr 82 kehtestatud Pärnu jõe kallaste
ja akvatooriumi detailplaneering;



Pärnu linnavolikogu 16. mai 2013. a otsusega nr 44 kehtestatud Riia mnt 3 ja Vanapargi
tn 6 kinnistute detailplaneering.

1.4.

Detailplaneeringu koostamise ülesanded

Detailplaneeringu ülesanded on:


selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba tänava sihil Laia tänavani;



määrata planeeringualal sillakoridor ning selleks vajalik krunt, jagada ülejäänud ala sobilikeks
kruntideks ja määrata neile ehitusõigus, maakasutuse juhtotstarbed ja nende osakaal;



selgitada välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning liiklus‐, parkimis‐ ja
haljastuslahendus.

1.5.

Olemasoleva olukorra kirjeldus

1.5.1. Planeeritava ala asukoht
Planeeringuala asub osaliselt Pärnu kesklinna ja osaliselt Rääma linnaosas Pärnu jõe paremkaldal
asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal. Maapinna absoluutkõrgus jõe
paremkaldal planeeringualas on 4 kuni 6 m ning päris jõe kaldal 1 m, vasakkaldal 2 kuni 3 m.

1.5.2. Maakasutus ja hoonestus
Planeeringuala kruntide praegune katastriüksuse sihtotstarve ning hoonestus on esitatud joonisel 2
Tugijoonis. Planeeringualal asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis kaks
põhihoonet – 20. saj esimesel poolel ehitatud Lai tn 26 puitelamu ja Lai tn 28 telliskividest elamu.
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Hooned on rahuldavas ja heas seisukorras. Kummagi elamu juurde kuuluvad hiljem püstitatud ajutise
iseloomuga puidust abihooned. Vahetult jõe vasakkalda äärde on rajatud kergliiklejatele suunatud
terviserada‐promenaad, Jaansoni rada. Valdava osa planeeringualast jõe vasakkaldal moodustab
hoonestamata tühermaa ja tänavakoridorid. Pärnu jõe paremkaldal asub Rääma tn 23 krundil
silikaattellistest kahekorruseline hoone, mis on hetkel kasutuseta. Piki jõe kallast asub pargiala.

1.5.3. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised
linnaehituslikud mõjutegurid
Planeeringuala Pärnu jõe vasakkaldal asuv osa jääb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
kaitsevööndisse (kultuurimälestise registrinumber 27007, kinnitatud vabariigi valitsuse 06. veebruari
2006. a määrusega nr 32). Vanalinn jääb planeeringualast edela suunas. Planeeringualast lääne
suunas on viimastel aastakümnetel vanalinna ning Pärnu jõe vahelist ala arendatud kaubandus‐ ja
teeninduspiirkonnaks, kus valdav uusarendus on jäänud Laiast tänavas lõuna poole. Uusarendused
on lähedalasuva vanalinnaga võrreldes suuremahulised – kõrged ja pikkade fassaadidega hooned,
mida ümbritsevad ulatuslikud parkimisalad ja avalikud linnaväljakud. Mastaapne ehitusviis ei soosi
ala ligitõmbavust kergliiklejatele. Laia tänava ja jõe vaheline ala on suures osas endiselt tühermaa või
nõukogudeaegse tööstushoonestusega. Planeeritud on ka korruselamuid (Lai tn 22 krundil), mis on
seni püstitamata. Planeeringualast ida suunas Vingi, Suur‐Jõe, Laia ja Pika tänava ääres on väikestel
kruntidel säilinud II maailmasõja eelset hoonestust – valdavalt väikeelamud.
Pärnu jõe paremkaldal jääb planeeringualast loodesse tootmishoonete kompleks, kirdesse pargiala
ning lasteaed. Piki jõe kallast kulgeb terviserada.
Alal kehtib Pärnu linna üldplaneeringuga määratud 30 m laiune Pärnu jõest tulenev
ehituskeeluvöönd.

1.5.4. Haljastus, liiklus
Laia tänava lõunaküljel asuvad tammede read ning Rääma tänava põhjaküljel pärnade ja tammede
rida. Lai tn 26 ja 28 krundil asub eriliigiline valdavalt lehtpuudest ning viljapuudest koosnev puistu.
Piki jõe kaldaid kulgevatel haljasaladel kasvab eriliigiline puistu. Pärnu jõe mõlemad kaldaäärsed on
palistatud u 10 m laiuselt tiheda veetaimestikuga (roostik ja ojamõõl), mis viitab, et jõekalda
lähedane veevool on aeglasem. Jõe laius planeeritava sillakoridori asukohas on 245…255 m ja jõgi on
suhteliselt madal.
Planeeringuala tänavad on kahesuunalise liiklusega. Laial tänaval on kahepoolsed varieeruva laiusega
(u 1,3–3 m) kõnniteed. Rääma tänava ääres on ühepoolne 2–3 m laiune kõnnitee. Piki Pärnu jõe
kaldaid kulgevad terviserajad (Jaansoni rada).
Planeeringuala olemasolev haljasalade, kõrghaljastuse ning teede paiknemine on esitatud joonisel 2
Tugijoonis.

1.5.5. Tehnovõrgud
Planeeringuala on varustatud vee‐, kanalisatsiooni‐, sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte,
telekommunikatsiooni‐ ja elektriliinidega. Tänavatel paiknevad mastvalgustid. Planeeringualal asub
Elektrilevi OÜ‐le kuuluv 10/04kV alajaam „Meresadam“.
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1.5.6. Üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu kohane piirkonna
areng
Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on Rääma tn T5, Raba tn T2, Lai tn T4
ning Lai tn 26 ja Lai tn 28 kinnistul transpordimaa (L), Rääma tn 23, Lai tn 24 ja Vingi tn 1 kinnistul
ühiskondlike ehitiste maa (Üh), Paremkalda kallasrada L4 kinnistu osal üldkasutatav maa (Üm) ja
Pärnu jõgi L3 kinnistul veekogude maa (V).

Skeem 1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist.

Uue koostatava Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt (2014. a seisuga) on Pärnu jõe vasakkalda
maakasutuse juhtotstarve käesoleva detailplaneeringu ala osas äri ja teeninduse maa‐ala (Ä) ning jõe
servas puhke‐ ja haljasalade maa‐ala (P). Pärnu jõe paremkaldal on ette nähtud segahoonestus
väikeelamute maa‐ala (Ev), korruselamute maa‐ala (Ek) ja üldkasutatavate ehitiste maa‐ala (Ü)
otstarbega.
Kehtiva üldplaneeringu transpordi ja liikluse peatükk sätestab, et „Pärnu jõe vasak‐ ja paremkalda
tänavavõrgu ühenduse korrastamiseks, liikluskoormuste hajutamiseks ning Kesklinna ja Papiniidu
tänava silla liikluskoormuse vähendamiseks on perspektiivis ette nähtud A. H. Tammsaare puiestee ja
Raba tänava silla rajamine“… „Linnaosa idapiiril on ette nähtud Raba tänava väljaehitamine
jaotustänavaks ning uue nn Raba tänava silla rajamine üle Pärnu jõe“.
Planeeringualal kehtib alates 2001. a Pärnu jõe vasakkaldal Vingi tn – Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise
ala detailplaneering, mis näeb ette jõe poole 20 m kõrguse ning ligikaudu 6600 m² ehitusaluse
pinnaga jäähalli rajamise ning jäähalli ja Laia tänava vahelisele alale parkimisala. Lai tn 26 ja Lai tn 28
asuvad hooned on planeeritud lammutada. Ühe võimalusena on planeeritud Suur‐Jõe, Laia ja Vingi
tänava ristmikule ringristmiku rajamine ning alates ringristmikust suunaga Raba tänavale viiva tänava
ja silla rajamine, mis eeldab mitmete Vingi tänava ning Laia tänava äärsete hoonete lammutamist.
Kehtivat planeeringut ei ole ega ole kavatsust ellu viima asuda. Tänasel päeval ei ole mh
muinsuskaitselistest piirangutest tulenevalt planeeringu elluviimine ka enam võimalik.
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Planeeringualale ulatub Lai tn 22 kinnistu detailplaneeringuga ette nähtud juurdepääsutee Laialt
tänavalt Lai tn 22 planeeringualale. Kehtivat planeeringut ei ole ellu viidud.
Planeeringualale ulatub Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa‐ala ning Aida tänava
detailplaneeringuga planeeritud hoonestusala osaliselt Lai tänav T4 maaüksusele. Sama
planeeringuga on korrigeeritud ka Laia tänava lahendust. Kehtivat planeeringut ei ole ellu viidud.
Pärnu jõe paremkaldal kehtib käesoleva planeeringuala osal Rääma pargi kvartali detailplaneering,
mis näeb Rääma ja Raba tänava ristmikule ette ringristmiku ehitamise koos jõe suunas viiva
tänavaharuga ning Rääma tn 23 asuva hoone lammutamise. Kehtivat planeeringut ei ole ellu viidud.
Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneeringus on määratud silla võimaliku asukoha koridor
alates paremkaldal Raba tänava otsast kuni vasakkaldal alani Aia tänava pikenduse ja Vingi tänava
vahel.

1.5.7. Muinsuskaitse eritingimused
Planeeringu koostamisel on arvestatud AB Artes Terrae OÜ koostatud muinsuskaitse eritingimustega
„Muinsuskaitse eritingimused Raba‐Laia tänava silla detailplaneeringu koostamiseks“, töö nr 1767ET1
(esitatud planeeringu teises lisade köites).

1.6.

Detailplaneeringuga kavandatav

1.6.1. Üldplaneeringu muutmise ettepanek
Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osaliseks
muutmiseks tulenevalt silla kavandamise vajadusest. Vastavalt planeeritud liikluslahendusele ning
asjaolule, et varem planeeritud jäähalli ega selle juurde planeeritud parkimisala ei rajata, on võimalik
vähendada jõe vasakkaldal transpordimaa ala ning ühiskondlike hoonete maa ala. Üldplaneeringu
muudatusettepanek näeb ette planeeritud silla ning selle ühendustee alale transpordimaa
juhtotstarbe ning sillaga külgnevatele aladele ärimaa, korterelamumaa ning ühiskondlike hoonete
maa juhtfunktsiooni. Kuna Lai tn 28 hoone tuleb vastavalt muinsuskaitse eritingimustele säilitada, on
selle ala osas ettepanek muuta maakasutuse juhtotstarve transpordimaa. Jõe paremkaldal on
planeeritud Rääma tn 23 krundi osas muuta maakasutuse juhtotstarve ühiskondlike hoonete maast
transpordimaaks.
Üldplaneeringu maakasutuse plaani muutmise ettepanek on esitatud detailplaneeringu lisana (vt lisa
1) , vastav muudatus viia sisse Pärnu linna üldplaneeringusse.

1.6.2. Üldplaneeringu muutmise vajaduse põhjendus
Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete muutmine on vajalik Raba‐Laia tänava vahelise silla Pargi
tänava sihis ning sillaga seotud tänavate ja ristmike planeerimiseks. Sillaga külgnevalt on
kesklinnalähedase jõeäärse ala kasutuse aktiivsemaks muutmiseks otstarbekas planeerida äri,
korterelamu ning ühiskondliku funktsiooniga segahoonestust, mis sobitub kesklinliku
mitmekesisusega.
Olemasoleva kesklinna silla näol on tegemist ainsa pääsuga üle jõe olulises linna piirkonnas, mis
kätkeb endas mitmeid riske, mis on seotud ohutuse, abiandmise ja erinevate riskistsenaariumitega.
Lisaks ilmnevad olulised mõjud olukorras, kus olemasolev sild on vajalik sulgeda pikemaks ajaks (nt
remont). On oluline, et kesklinnale oleks tagatud hea ligipääs, mis ei tekitaks aga uusi probleeme (nt
linnakeskuse nihkumine).
AB Artes Terrae OÜ
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Käesoleval ajal toimub oluline osa Pärnu linna ja linna läbivast transiitliiklusest üle olemasoleva
kesklinna silla, mis juhib intensiivse liikluse otse Pärnu südalinna põhjustades selliselt intensiivsest
liiklusest ja ekstensiivsest liiklusruumist tingitud probleeme (katkestused, õhureostus, müra jne).
Samuti on suur osa sellest liiklusest läbiv liiklus, mille sihtpunkt ei ole kesklinnas, mis omakorda
eraldab vanalinna ja jõe poole jääva kesklinna osa. Vaid raskeveokite transiitliiklus on suunatud üle
Papiniidu silla, vähendades kesklinnas raskeliiklusest ja transiidist põhjustatud koormust. Samas on
väga oluline, et kesklinna tähtsus ärielu‐ ja kultuurikeskkonnana säiliks ja paraneks, mis eeldab
teenindusega, sh. turismiga seotud liikluse säilimist kesklinnas.
Kesklinna ühendusi teiste linnaosadega tuleks maksimaalselt parandada, sest Pärnu kesklinna
positsioon aktiivse linna südamena on aja jooksul halvenenud, mille on põhjustanud peamiselt
keskusest väljapoole ehitatud ärikeskused, avalike asutuste kolimine linnakeskusest välja,
liikluskoormuse kasv ja samuti suured kaubakeskused linna südames, mis on tekitanud
konkurentsisituatsiooni kesklinna siseselt. Sellest tulenevalt on märkimisväärse inimhulga vajadus
kesklinna külastada oluliselt vähenenud. Lisaks kaubakeskuste ja muu ärifunktsiooni lisandumine
linna äärtesse vähendab vajadust keskuses erinevaid teenuseid osutada ning suurendab inimeste
sõltuvust mootortranspordist (autod, ühistransport). Tegemist ei ole kestliku arenguga. Linna
kompaktsus, keskuse aktiivsus ja atraktiivsus, head ühendused erinevate linna piirkondade vahel,
säästlikud liikumisvõimalused ning seda toetav infrastruktuur on toimiva ja efektiivse linna olulisteks
tunnusteks. Üks peamisi võimalusi keskusele juurdepääsu parandamiseks on kesklinna sild, mis loob
ühenduse küllaltki rohkearvulise Rääma ja Ülejõe linnaosaga. Vanalinn ja vanalinna lähedased alad
peavad jääma oluliseks sihtpunktiks linnaelanikele. Kesklinnale peab olema tagatud hea ligipääs, kuid
kesklinnas tuleb minimaalseks viia läbiv autoliiklus, millel ei ole kesklinnas eesmärki.
Planeeritud silla asukoht on valitud selliselt, et see ületab Pärnu jõge võimalikult risti, see tähendab,
et sild on võimalikult lühike ning ehitamisega kaasnevad mõjud keskkonnale ja ehituse maksumus on
võimalikult väiksed.
Planeeritud silla rajamise korral on vajalik likvideerida jõe vasakkaldal üks vanem puitelamu Lai tn 26
krundil ning jõe paremkaldal üks kasutusest väljas olev nõukogudeaegne ühiskondlik hoone Rääma tn
23 krundil. Lai tn T4 tänavamaalt on planeeritud tänava rekonstrueerimise korral likvideerida seal
asuvad abihooned Lai tn 10 krundiga piirnevas osas. Planeeringulahenduse mõju olemasolevale
hoonestusele on vähene. Sillaga külgnevale alale Laia ja Vingi tänava äärde on planeeritud
uushoonestuse rajamine. Hoonete ehitisisealuse pindala määramisel on lähtutud planeeringuala
piirkonna kvartalite – Pika, Laia, Vingi tänava, Aia tänava pikenduse ja Pärnu jõega piiritletud ala –
olemasolevate ja planeeritud hoonete ehitisealustest pindaladest. Nimetatud kvartalid on valitud
põhjusel, et need on planeeringuala lähikvartalid, mis jäävad muinsuskaitseala kaitsevööndisse.
Suurema ehitisealuse pindalaga olemasolevad ja varem planeeritud hooned asuvad vahetult Laia ja
Pika tänava ääres, kus keskmine hoonete ehitisealune pindala on ligikaudu 1000 m². Väiksema
ehitisealuse pindalaga olemasolevad ja planeeritud hooned asuvad Vingi tänava ääres ning Pärnu jõe
pool, kus keskmine hoonete ehitisealune pindala on ligikaudu 400 m². Kõrgemad olemasolevad ja
planeeritud hooned asuvad planeeringualast lääne ja lõuna suunas ning madalamad ida pool Vingi
tänava ääres. Eelnevast lähtuvalt on suurema ehitisealuse pindalaga (kuni u 1000 m²) hoone
planeeritud Laia tänava äärde, 400‐500 m² ehitisealuse pindalaga hooned kavandatava sillaga
külgnevalt ning kuni 250 m² ehitisealuse pindalaga hooned Vingi tänava äärde. Hoonete suurim
kõrgus on planeeritud astmeliselt langevana lääne‐ida suunaliselt. Kõrgemad hooned
absoluutkõrgusega kuni u 20.00 Amsterdami nulli (EH2000) järgi on planeeritud Laia tänava äärde
ning kavandatava sillaga külgnevalt (u 5 korrust), nendest omakorda Vingi tänava poole kolme meetri
10
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võrra madalamad hooned ning Vingi tänava äärde kuni 2‐korruselised hooned (lisanduda võib
katusealune korrus).
Planeeringuga kavandatav ei halvenda vanalinna silueti vaadeldavust, kavandatava silla peal liikujale
vanalinna silueti vaadeldavus paraneb. Kavandatava hoonestuse kõrgus on kooskõlas piirkonnas
olemasoleva ning varem planeeritud hoonestuse mastaabiga.

1.6.3. Planeeritava maa‐ala kruntideks jaotamine
Planeeritud kruntide piirid ja suurus on esitatud joonisel 3 Planeeringu põhijoonis.

1.6.4. Kavandatav ehitusõigus
Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 3 Planeeringu põhijoonis. Planeeringulahendus võimaldab uue
silla rajamist Raba tänava sihilt Laia tänavani Pargi tänava pikenduse sihile. Tulenevalt ümbritsevate
tänavate läbilaskvusest ning Pärnule linnale sobilikust mahust, on sillale kavandatud kuni 3 sõidurida.
Sillale vajalikust teenindusmaast ülejääv ala on kavas hoonestada segahoonestusega, millest sillaga ja
selle pealesõitudega piirnevatel kruntidel on eelistatud äriotstarve ning sillast kaugemal Vingi tänava
pool asuvatel kruntidel elamuotstarve. Kruntide suurust ja hoonete ehitusalust pinda on piiratud
eesmärgiga tagada sujuv üleminek olemasolevatele väiksemamahulistele hoonetele planeeringualast
idas. Samuti langeb planeeritavate hoonete kõrgus ida suunas, kus asuvad madalamad olemasolevad
hooned. Vingi tänava ja silla vaheline ühedustänav on kavandatud looklevana, et tagada juurdepääs
kõigile kruntidele ning vähendada tänava ligitõmbavust transiitliikluse jaoks.
Kõik krundile rajatavad hooned koos arhitektuursete ja ehituslike osadega peavad jääma
hoonestusala piiridesse, arvestatakse hoonete arvu ja ehitisealuse pinna sisse. Elamute puhul võib
krundi täisehitus olla kuni 40% krundi pinnast, äriotstarbeliste ja ühiskondlike hoonete puhul kuni
80% krundi pinnast, kuid ületada ei tohi ehitusõigusega määratud krundi suurimat lubatud
ehitisealust pinda. Mitme kasutusotstarbe puhul tuleb täisehitus arvestada proportsionaalselt
vastavalt erinevate otstarvete brutopinnale hoones (nt Pos 9 60% äri ning 40% korterelamu
funktsiooni puhul oleks täisehitus järgnev: ärihoone ehitisealune pind on 1612 (krundi pindala) x 0,6
(ehk 60%) x 0,8 (ehk 80%) = 774 m²; korterelamu ehitisealune pind on 1612 x 0,4 x 0,4 = 258 m²;
krundi ehitisealune pindala kokku oleks 774 + 258 = 1032 m², kuna krundi suurim lubatud
ehitisealune pind on 1030 m², tuleb arvestada selle suurusega).
Lähtuvalt muinsuskaitse eritingimustest tuleb olemasoleval kujul säilitada Lai tn 28 eluhoone.
Sillale sujuva liiklusega juurdepääsu tagamiseks normide kohaste tänavate abil on vajalik Lai tn 26
krundil asuva elamu ning abihoonete lammutamine. Kui valitav liikluslahendus seda võimaldaks, võiks
kaaluda Lai tn 26 elamu säilitamist, sest tegemist on Laia tänava ääres ühe vanema säilinud hoonega,
mida muinsuskaitseseaduse § 25 lg 2 p 2 mõistes tuleb käsitleda kui muinsuskaitseala ajaloolises
kontekstis olevat väärtuslikku struktuurielementi. Hoone lammutamine ei ole keelatud kui see on
liikluslahenduse elluviimise seisukohalt vajalik, sest hoone ei asu ajaloolises linnaehituslikus
kontekstis. Silla rajamisel tuleb likvideerida ka Rääma tn 23 asuv hoone jõe paremkaldal. Lai tn T4
tänavamaalt on planeeritud tänava rekonstrueerimise korral likvideerida seal asuvad abihooned Lai
tn 10 krundiga piirnevas osas.
Kruntidel Pos 1…Pos 10 ning Lai tn 28 on planeeritud uute hoonete ehitamine. Ehitamine on lubatud
joonisel 3 Planeeringu põhijoonis esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele. Hoonestusala
piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala rajamine. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb
arvestada muinsuskaitse eritingimustes esitatud nõuetega. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele
AB Artes Terrae OÜ
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on planeeritud hoonete kõrgus ja ehitisealune pind suuremad planeeritud silla pool ning madalamad
ja väiksemad Vingi tänava pool olemasolevate väiksemate hoonete naabruses. Planeeringuga
kavandatavate hoonete suurim lubatud absoluutkõrgus on Laia tänava ääres ning kavandatava sillaga
külgnevalt 20.00 m, Vingi tänava ääres 11.00 m ning eelnevate vahepealsel alal 17.00 m (arvestatuna
Amsterdami nulli järgi).
Kogu planeeringualal väljaspool Pärnu jõe ehituskeeluvööndit, on lubatud tänavainventari, valgustite,
tehnovõrkude, avatud paviljonide ning muude arhitektuursete väikevormide rajamine. Pärnu jõe
ehituskeeluvööndis on lubatud looduskaitseseaduse § 38 lg 5 kohaselt veeliiklusrajatiste ehitamine;
kalda kindlustusrajatise ehitamine; planeeringuga planeeritud tehnovõrkude ja rajatiste ehitamine;
avalikult kasutatava tee ehitamine koos tee juurde kuuluvate ja seda liigendavate arhitektuursete
väikevormidega (istumiskohad ja lauad, haljastuskastid, skulptuurid jms).

1.6.5. Arhitektuurinõuded ehitistele
Planeeringuala arhitektuurne lahendus peab sobituma keskkonda ja väärtustama ümbritsevat
linnaruumi. Ehitatavate hoonete arhitektuur peab olema kvaliteetne ja kaasaegne. Hoonete
välisviimistluses tuleb kasutada kvaliteetseid ja naturaalseid materjale; vältida tuleb imiteerivaid
materjale, plasti ning plekki. Planeeritud silla ning hoonestuse ja neid ümbritseva avaliku ruumi
parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb Pärnu linnavalitsusel korraldada koostöös Eesti
Arhitektide Liiduga rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. Peamised arhitektuurinõuded on esitatud
joonisel 3 Planeeringu põhijoonis. Pos 2, Pos 3, Pos 5…Pos 10 ja Lai tn 28 hoonete esimesele
korrusele tuleb ette näha äripinnad.
Planeeringualal on peamiseks üleujutusriski ärahoidvaks meetmeks hoonete sissepääsude ja
eluruumide esimese korruse põranda ±0.00 tõstmine minimaalselt absoluutkõrguseni 3.00.
Täiendavad nõuded üleujutusriski maandamiseks planeeringualal on esitatud peatükis 1.6.10.
Hoonete välised tehnoseadmed peavad olema avalikust ruumist avaneva vaate eest varjatud.
Projekteeritav tänavainventar tuleb lahendada ühtses stiilis arvestades võimalusel lähipiirkonnas
oleva olemasoleva inventariga.

1.6.6. Tänava maa‐alad ning liiklus‐ ja parkimiskorraldus
Alates Laiast tänavast Pärnu jõe vasakkaldal kuni Raba tänava otsani jõe paremkaldal on planeeritud
tänava ja sillakoridori rajamine. Liikluskorralduse lahenduse on koostöös Pärnu linnavalituse ja AB
Artes Terrae OÜga välja töötanud Sulev Sannik Liikluslahendus OÜst, AB Artes Terrae OÜ töö nr
1768DP1. Sillale viivate tänavate liikluskorraldust on planeeritud sujuva liikluse tagamiseks
korrigeerida. Silla otstes ja teistel ristmikel näidatud ringristmikud tagavad sujuva ja tõrgeteta liikluse,
kuid projekteerimisel võib otsustada ka teiste ristmikutüüpide kasuks. Kõikide tänavate äärde on
planeeritud jalgratta‐ ja/või jalgteed. Pärnu jõe kaldaaladel tuleb tagada jalakäijate ja jalgratturite
liikumistee piki kallast, mida ääristab kujundatud haljasala.
Sõidutee ringristmike eskiiside koostamisel on aluseks võetud EVS 843 "Linnatänavad" ja Hollandi
ringristmike projekteerimise nõuetes toodud soovitusi ja head tava.
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Sõidutee ristmikud on kujundatud võimalikult suure läbilaskevõimega, kuid arvestades
planeeringuala suurust ja kergliiklusteede rajamiseks vajalikku ruumi, ei ole suuremaid jaotusringi
läbimõõte ja sõiduradade arvusid võimalik ette näha ilma ümbritsevaid krunte kasutamata.
Ohutuse seisukohalt on kõige paremate näitajatega üherajalised ringristmikud ja osaliselt
kaherajalised ringristmikud (nn „turboristmikud“), mis on olnud aluseks ristmike kujundamisel.
Arvestuslikuks autoks on valitud 18 m pikkune liigendbuss (LB).
Joonisel 3 Planeeringu põhijoonis esitatud tänavate liikluskorralduslikku lahendust on lubatud
projekteerimisel täpsustada tee ja tänava maa kruntide piires.
Silla all tuleb tagada laevaliikluse nõuetele vastav sildeava, mille suurus tuleb täpsustada edaspidi
koostöös veeteede ametiga. Jalgratta‐ ja jalgtee kalle sillal ei tohi olla üle 5%.
Projekteerimisel tuleb ette näha normikohased lukustamisvõimalusega jalgrataste parkimiskohad
soovitavalt varju all, võimalusel hoone mahus nii hoonete peamiste sissepääsude juurde kui ka
hoovidesse vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“.
Sõiduautode parkimiskohtade paiknemine tuleb täpsustada projekteerimisel vastavalt hoonete
kasutusotstarbele ning vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Joonisel 3
Planeeringu põhijoonis esitatud parkimiskohad on tinglikud, täpne parkimiskohtade paiknemine ning
arv tuleb määrata projekteerimisel. Korterite puhul tuleb tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri
kohta ning üks lisakoht iga 10 korteri kohta. Äri‐ ja ühiskondlikel hoonetel tuleb vähim
parkimiskohtade arv määrata projekteerimisel vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016
„Linnatänavad“.
Avalik 35‐kohaline parkla on planeeritud kavandatud silla alla, kus vaba ruumi parkla pinna ning silla
konstruktsiooni vahel peab jääma minimaalselt 2,4 m. Silla aluste alade kujundamisel tuleb luua
turvaline ja meeldiv keskkond.
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1.6.7. Haljastus, heakord ja piirded
Edasisel projekteerimisel tuleb lahendada haljastuse, inventari paigaldamise (pingid, valgustid,
prügikastid, paviljonid, varjualused, trepid jms) vajadus. Samuti tuleb projekteerimisel ette näha
jäätmekonteinerite asukohad. Ehitusprojektide ja välialade kujunduse (haljastus, väikevormid jne)
koostamisel tuleb lähtuda arhitektuurivõistluse tulemustest.
Tänavate ääres ning Pärnu jõe äärsetel haljasaladel, samuti hoovialadel tuleb säilitada võimalikult
palju olemasolevaid puid, mis ei jää ehitatavate hoonete, teede ja muude rajatiste alale ning mis on
heas tervislikus seisukorras koos vajaliku kasvuruumiga. Täiendava uushaljastuse istutamine on
lubatud kogu planeeringuala ulatuses, arvestada tuleb tehnovõrkude kaitsevööndiga ning
olemasolevate säilivate puude kasvuruumiga. Soovitav on ette näha ka katusehaljastust.
Hoonestatavatel elamu ja ühiskondliku hoone otstarbelistel kruntidel tagada vähemalt u 30%
haljastust krundi pinnast ning äriotstarbelistel kruntidel vähemalt 20% haljastust krundi pinnast.
Piirete kavandamisel tuleb tagada avalik läbipääs jõe kaldalt Laiale tänavale. Äriotstarbelistele
kruntidele on piirdeid soovitav mitte rajada. Piirete rajamise võimalikkus ning asukohad tuleb
määrata arhitektuurivõistluse tulemusel.
Teede rajamisel ning rekonstrueerimisel tuleb tagada säilitatavate puude kaitse arvestades
järgnevate tingimustega:


puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm;



puude juurekaela mitte katta pinnasega rohkem kui 5 cm ulatuses (olemasolevast
maapinnast arvestades);



kaevetöid teostada puude tüvedest lähemal kui 2 m käsitsi ning säilitada kõik suuremad
juured; üle 4 cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastada Pärnu linnavalitsuse
majandusosakonnaga; peenemad juured lõigata läbi sirgelt terava lõikevahendiga;
kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured katta kuivamise
vältimiseks;



kaevetööde ajal ei tohi puude võrade all tehnikaga sõita;



kaevetööde tegemisel säilitatavate puude läheduses, kui on tegemist kergesti variseva
pinnasega, rajada tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise
tagajärjel;



liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel haljasalal, kus puud kasvavad, katta maapind
viisil, mis välistab pinnase tihenemise;



kaevetöid segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid Pärnu linnavalitsuse
majandusosakonna kooskõlastuse olemasolul;



tee rajamisel puu tüvede läheduses kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevdatud
kasvupinnast;



tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.

1.6.8. Tuleohutuse tagamine
Planeeritud hoonestusaladele ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste
kujadega vastavalt siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 “ Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
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ja nõuded tuletõrje veevarustusele ”. Planeeritud hoone vähim tuleohutusklass on esitatud joonisel 3
Planeeringu põhijoonis.

1.6.9. Tehnovõrgud ja rajatised
1.6.9.1.

Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa

Planeeringuala on varustatud vee‐, kanalisatsiooni‐, sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte,
telekommunikatsiooni‐ ja elektriliinidega. Tänavatel paiknevad 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.

1.6.9.5.

Soojavarustus

Lahendatakse edasisel planeerimisel.

1.6.9.6.

Telekommunikatsioonivarustus

Lahendatakse edasisel planeerimisel.

1.6.10.

Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Sademeveekanalisatsiooni ja/või Pärnu jõkke
suunatav sademevesi peab vastama vabariigi valitsuse 29. novembri 2012. a määrusele nr 99
„Reovee puhastamise ning heit‐ ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit‐ ja
sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed.“
Õli‐ ja muud ohtlikud jäätmed, samuti olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse
konteineritesse ja realiseerida vastavalt jäätmeseaduses kehtestatud korrale. Jäätmete äravedu võib
teostada vastavat luba omav ettevõte.
Planeeritud ala asub osaliselt Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis (mälestise
reg nr 27007). Muinsuskaitselisi väärtusi ning nende kaitsevajadust on kirjeldatud detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimustes (vt planeeringu lisad). Käesoleva detailplaneeringu elluviimisega ei
kahjustata muinsuskaitselisi väärtusi, kui arvestatakse muinsuskaitse eritingimustes esitatud
nõuetega.
Looduskaitselised piirangud on välja toodud ptk 1.6.11.4 lk 19.
Planeeringuala jääb korduva üleujutusohuga alale. Üleujutusohuga alad on esitatud skeemil 2.
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Skeem 2. Väljavõtted Maa‐ameti üleujutusalade kaardirakendusest http://xgis.maaamet.ee
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Vastavalt tööle „Lääne‐Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava“
(Keskkonnaministeerium, eelnõu versioon 22.12.14) on Pärnu linna üleujutuste veetaseme kõrgused
järgmised:





1000‐aastane tõenäosus 3,71 m abs;
100‐aastane tõenäosus 2,88 m abs;
50‐aastane tõenäosus 2,62 m abs;
10‐aastane tõenäosus 2,09 m abs.

Uute hoonete ja rajatiste projekteerimisel tuleb üleujutusohuga arvestada. Peamiseks meetmeks
üleujutusriski ohtude vältimiseks on hoonestuse üleujutuse eest kaitsmine ja üleujutuse tõrje ning
üleujutuseks valmisoleku tagamine. Vastavalt tööle „Lääne‐Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud
riskide maandamiskava“ on üleujutuse tõrjeks ja üleujutusega kaasnevate mõjude ärahoidmiseks
vaja hoonete projekteerimisel rakendada tehnilisi meetmeid ehitistel ja aladel, et kaitsta inimese
tervist, keskkonda ja majandustegevust. Tuleb tagada, et üleujutusriski piirkonnas asuvad ehitised ja
rajatised on üleujutuskindlad. Hoonete projekteerimisel peab tagama, et üleujutusriski
realiseerumisel ei saaks hoonetest lekkida keskkonda ja inimese tervist kahjustavaid ohtlikke aineid
ning reovett kanalisatsioonisüsteemist. Planeeringualal Pos 1…Pos 10 ja Lai tn 28 krundi alal on
peamiseks üleujutusriski ärahoidvaks meetmeks uute planeeritud hoonete sissepääsude ja
eluruumide esimese korruse põranda ±0.00 tõstmine minimaalselt absoluutkõrguseni 3.00.
Nimetatud kõrguseni tuleb hoonestus rajada veekindel, sellisel kõrgusel jääb hoonestusele vaid
1000‐aastase tõenäosusega üleujutusrisk. Samuti väheneb sellega risk üleujutuse käigus
planeeritavalt alalt reostuse kandumiseks Pärnu jõkke.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (terviklik aruanne vt
planeeringu lisad) koostaja Olavi Hiiemäe ei pea käesoleva detailplaneeringu puhul keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamist vajalikuks järgnevatel põhjustel:
1. eelhindamise tulemusena leiti, et kavandatud tegevuste elluviimisega ei kaasne eeldatavalt
olulist negatiivset mõju inimese tervisele, ei ületata piirkonna looduskeskkonna
koormustaluvust ega tekitata piiriülest keskkonnamõju; pigem mõjutatakse kavandatud
tegevustega jõe vasakkaldale tekitatava kompaktse ettevõtluspiirkonna loomisega
positiivselt üldisemalt sotsiaal‐majanduslikku elukeskkonda ja luuakse võimalused ning
eeldused piirkonna edasiseks arenguks;
2. projektiga ei kavandata eeldatavalt olulise negatiivse keskkonnamõjuga tegevust, millega
kaasneks olulist keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist
jäätmetekke või ülenormatiivse mürataseme suurenemist;
3. lähtudes projektiga hõlmatud ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja
maakasutusest, ei põhjusta sillakoridori määramine ning eeldatavalt ka silla rajamine antud
asukohas olulist keskkonnamõju; tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt kas
ehitusaegsed või piirneb nende ulatus peamiselt lokaalselt kavandatud silla asukohaga;
samuti on avariiolukordade esinemise tõenäosus väike juhul, kui järgitakse korrektselt
ehitusvõtteid ja hiljem kasutusperioodil asjakohaseid hooldusjuhendeid;
4. kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade
taastumisvõime ületamist;
5. detailplaneeringuga määratletud alal ei paikne kaitstavate liikide elupaiku, maastikuliselt ja
ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid;
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6. projektiga ei kaasne tulenevalt kavandatava tegevuse olemusele negatiivset mõju Natura
2000 võrgustiku alale ja selle kaitse‐eesmärkidele;
7. tegevusega kaasneb võimalik liikluskoormuse kasv, kuid sellega seotud müra ja välisõhu
saaste suurenemine ei ole ülenormatiivsel tasemel;
8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket;
9. planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt on planeeringu
elluviimisel negatiivse mõju vältimiseks soovitav rakendada järgnevaid meetmeid:
1. Ehitustööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinad ning seadmeid, mis
vähendavad müra, vibratsiooni ning jõe ökoloogilise keskkonna, pinna‐ ja põhjavee
reostusohu tekkimise võimalust.
2. Vältida jõepõhja süvendamis‐ ja sillapostide valamistöödega alustamist kalade siirderände
perioodil (september‐november), mil võib jõevette sattuda suurem kogus setteid ning
hõljumit. Ehitusprojekti koostamisel tuleb esitada konkreetsed ehitus‐tehnoloogilised
lahendused ning meetmed setteleviku tõkestamiseks/vältimiseks.
3. Tööprojektis tuleb määrata ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutuse kord – edasiseks
kasutuseks kõlblik materjal (sh näiteks muld ja pinnas) tuleb maksimaalselt taaskasutada.
Taaskasutuseks mittesobivad ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt
kehtivale korrale.
4. Ehitusaegne töökorraldus peab tagama avariiolukordade ohu vältimise.
Tuginedes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus esitatud argumentidele ei pea
keskkonnamõju eelhinnangut koostanud ekspert Olavi Hiiemäe vajalikuks algatada Raba ja Laia
tänava sillakoridori detailplaneeringule täismahulist keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
protsessi juhul, kui edasisel detailplaneeringu koostamisel arvestatakse eelhinnangus esitatud
informatsiooniga ning järgitakse ekspertide tehtud ettepanekuid ehitustegevuse teostamisel. Küll aga
ületavad silla rajamisel süvendatava ja tahkete ainete uputamise mahud eeldatavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses § 6 olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetelus
punktides 17 ja 171 esitatud juhtarve:
17) mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust
10 000 m³ või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 m³;
171) merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates
ainete mahust 10 000 m³, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust
2000 m³ või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 m3.
Seetõttu, tulenevalt kavandatava silla projektlahendusest ning eelkõige Pärnu jõkke rajatavate silla
tugipostide arvust, on silla rajamine olulise keskkonnamõjuga tegevus ja nende mõjude suuruse,
olulisuse ning täpse mõjuala määramiseks tuleb algatada vee‐erikasutusloa taotluse keskkonnamõju
hindamine (KMH). Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut koostanud ekspert peab
otstarbekaks teha ettepanek ühildada KSH ja KMH protsessid ning algatada silla projektile KSH KMH
detailsusega või algatada KMH, milles käsitletakse detailsemalt ka KSH‐s hinnatavaid ja Natura
aspekte.
Ehitamisel Pärnu jõele lähemale kui 30 m on vajalik nõlva stabiilsuse kontroll.
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1.6.11.
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Piirangud

1.6.11.1. Servituudid
Lahendatakse vajadusel edasisel planeerimisel.

1.6.11.2. Ehituskeeluvöönd
Vastavalt Pärnu linna üldplaneeringule on Pärnu jõest tulenev ehituskeeluvööndi ulatus 30 m.

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

1.6.11.4. Looduskaitse ja kallasrajad
Detailplaneeringu ala paikneb osaliselt Pärnu jõe hoiualas (registrikood KL02000293), kuuludes
ühtlasi Natura 2000 alade võrgustikku. Pärnu jõgi kuulub Tarbja paisust kuni suubumiseni merre
„Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis‐ ja elupaikade nimistusse“, mistõttu on veekogu
kaitstav lõheliste ja karpkalalaste elupaigana. Jõgi kuulub ka kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis). Pärnu jõe
hoiuala kaitse‐eesmärk on Euroopa nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi –
jõgede ja ojade kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio),
jõesilmu (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade
kaitse.
Keskkonnaagentuuri (KAUR) hallatava Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) järgi puuduvad võimaliku
sillakoridori piirkonnas olulised looduskaitselised piirangud ja kaitsealuste liikide elupaigad.
Sillakoridori võimalikus asukohas puuduvad maismaale ulatuvad looduskaitselised piirangud.
Maa‐ameti xGIS rakenduse Looduskaitse ja Natura 2000 teemakaardi järgi asub piirkonnas tiirlaste
sugukonda kuuluva linnuliigi mustviires (Chlidonias niger) elupaik. Eestis on mustviires ebaühtlaselt
levinud väikesearvuline haudelind, kes pesitseb madalaveelistel järvedel ja riimveelistel merelahtede
roostikes ning on III kategooria kaitsealune liik.
Pärnu jõel on 10 m laiune kallasrada, kus tuleb tagada vaba jalgsi liikumine.
Üleujutusohust tingitud nõuded hoonestusele on esitatud peatükis 1.6.10.

1.6.11.5. Muinsuskaitse
Planeeritav ala asub osaliselt Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis (mälestise
reg nr 27007). Muinsuskaitselisi väärtusi ning nende kaitsevajadust on kirjeldatud detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimustes (vt planeeringu lisad). Käesoleva detailplaneeringu elluviimisega ei
kahjustata muinsuskaitselisi väärtusi, kui arvestatakse muinsuskaitse eritingimustega esitatud
nõuetega. Muinsuskaitseala kaitsevööndis tuleb enne kaevetöid teha arheoloogilised eeluuringud, et
selgitada välja kas ja kuivõrd on säilinud Laia tänava piirkonnas keskaegset või varauusaegset
eeslinnalist asustust. Eeluuringu tulemuste põhjal otsustatakse edasiste uuringute vajadus ja
metoodika.
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1.6.11.6. Geodeetilise märgi kaitsevöönd
Planeeringualal asub viis geodeetilist märki, mille asukoht ning kaitsevöönd on tähistatud joonistel 2
Tugijoonis ja 3 Planeeringu põhijoonis.

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, vajadusel kergliikluse
eristamine sõidukite liikumisest;



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;



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

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et
püstitatavad rajatised ja 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 ja
õiglaselt.

1.6.14.

Planeeringu rakendamise võimalused

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Tehnovõrkude rajamine
toimub vastavalt huvitatud osapoole ja võrguvaldajate kokkuleppele.
Muinsuskaitseala kaitsevööndis tuleb enne kaevetöid teha arheoloogilised eeluuringud, et selgitada
välja kas ja kuivõrd on säilinud Laia tänava piirkonnas keskaegset või varauusaegset eeslinnalist
asustust. Eeluuringu tulemuste põhjal otsustatakse edasiste uuringute vajadus ja metoodika..
Kõikide ehitiste, väikevormide ja haljastusprojektide eskiislahendused tuleb kooskõlastada
linnaarhitektiga.
Enne kruntide võõrandamist peavad olema rajatud juurdepääsuteed ja tehnovõrgud.
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2. JOONISED

1. Situatsiooniskeem

M 1:10 000

2. Tugijoonis

M 1:1000

3. Planeeringu põhijoonis

M 1:1000
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3. LISAD
Lisa 1. Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaani muutmise ettepanek
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