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A – SELETUSKIRI 
 

1  PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED 
Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on Pärnu Linnavolikogu 20.04.2017 otsus nr 22 
Suur- Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (sh planeeringu koostamise 
lähteseisukohad) ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. 

Vastavalt planeeringu koostamise lähteseisukohtadele teostati detailplaneeringu eelnõu koostamise 
eelselt erinevatelt arhitektuuribüroodelt kolm arhitektuurset eskiislahendust. Pärnu Linnavalitsuse 
Planeerimisosakond valis esitatutest välja Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ koostatud arhitektuurse 
eskiislahenduse, mis on integreeritud planeeringu eelnõusse. 

Alusdokumentatsioonina on kasutatud: 
§ Pärnu linna üldplaneeringut 2001-2025 (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 

määrusega nr 26); 
§ Pärnu arengukava aastani 2035 (Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43); 
§ AS Viisnurga tootmisterritooriumite detailplaneeringut (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 

20.11.1997 otsusega nr 72); 
§ Kastani tn 2 kinnistu detailplaneeringut (kehtestatud Pärnu Linnavalitsuse 22.05.2006 

korraldusega nr 433); 
§ Suur-Jõe tn 46a ja Liiva tn 4 kinnistute detailplaneeringut (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 

21.04.2005 otsusega nr 45); 
§ Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 

eelhinnangut (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 2672/16, versioon 23.01.2017); 
§ Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ hoonestuse arhitektuurset kontseptsiooni (töö nr 1821); 
§ Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ linnaehituslikku analüüsi Suur-Jõe tn 48 kinnistule 

(01.2020) 
§ Geodeetilist alusplaani täpsusastmega M 1:500 (OÜ Pärnu Maamõõduteenistus, detsember 

2018, töö nr TM-420/18); alusplaani koordinaadid on esitatud L-EST97 ja kõrgused EH2000 
süsteemis;  

§ Hinnangut Pärnus Suur–Jõe 48 asuva kinnistu geotehnilise olukorra kohta (OÜ Geoengineering, 
töö nr 019); 

§ Eksperthinnangut mälestise tunnustele vastavuse kohta. H. D. Schmidti suvevilla. Suur-Jõe 
tn  46, Pärnu (Liina Hansen, 2010); 

§ Planeerimisseadust ning teisi Eesti Vabariigis kehtivaid käesolevale detailplaneeringule 
kohalduvaid õigusakte ja standardeid. 

 

Planeeringualal kehtib AS Viisnurga tootmisterritooriumite detailplaneering. Vastavalt 
planeerimisseaduse § 140 lg-le 8 muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala 
kohta varem kehtestatud AS Viisnurga tootmisterritooriumite detailplaneering uue detailplaneeringu 
planeeringuala ulatuses kehtetuks. 
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2 PLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANDED 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja Suur-Jõe tn 48 kinnistule sobivaim(ad) 
hoonestusala(d) ja ehitusõigus, määrata maakasutuse juhtotstarbed, arhitektuursed, linnaehituslikud 
ning vajadusel kruntimistingimused ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. 

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust Suur-Jõe tn 48 
kinnistul, kuna tehakse ettepanek muuta maakasutuse juhtotstarve tootmis- ja ärimaast elamumaaks 
ning vähendada jõe kalda ehituskeeluvööndit.  

3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
Planeeringuala olemasolev olukord on graafiliselt kajastatud joonisel nr 2. 

3.1 Planeeritava ala asukoht 
Planeeringuala asub Pärnu jõe vasakul kaldal Eeslinna linnaosas Suur-Jõe ja Kastani tänava 
ristumiskohast vahetult põhja pool ning hõlmab Suur-Jõe tn 48 kinnistu ning osaliselt Vasakkalda 
kallasrada L7 kinnistu. Ala suurus on ca 3 ha. 

Ala jääb linnakeskusest linnulennult ca 1 km kaugusele idasuunda. Planeeringuala asukoht on 
vaadeldav joonisel nr 1. 

3.2 Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine 
iseloomustus, olulised linnaehituslikud mõjutegurid ning 
linnaehituslik analüüs 
Planeeringuala kontaktvööndi moodustavad valdavalt elamumaa sihtotstarbega kinnistud, mille vahel 
on üksikud tootmis- ja ärimaa funktsiooniga maaüksused.  

Planeeringuala külgneb kirdest Pärnu jõega, kagust transpordimaa kinnistuga Kastani tänav T1, edelast 
transpordimaa Suur-Jõe tänav T11 ja elamumaa Suur-Jõe tn 46 kinnistuga ning loodest tootmis-, äri- ja 
elamumaa Suur-Jõe tn 46a ja elamumaa Suur-Jõe tn 46c kinnistuga.  
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Vaade Suur-Jõe 48 planeeringualale ja kontaktvööndile (foto: Maa-ameti fotoladu)1 
 

Juurdepääs Suur-Jõe tn 48 kinnistule toimub kahesuunaliselt kõvakattega Suur-Jõe tänavalt. 
Planeeringuala lõunaküljel kulgeb jõe suunas tupikuga lõppev kahesuunaline kõvakattega Kastani 
tänav. Tootmisalade paiknemine jõe ääres ei ole soosinud avalikke juurdepääse kaldaaladele. 
Planeeringuala kontkatvööndis on lähim jõele juurdepääsuvõimalus (risti jõega) peale Kastani tänava 
loodesuunas asuv Liiva tänav, mis jääb Kastani ja Suur-Jõe tänava ristmikust ca 300 m kaugusele ja 
Vikerkaare tänav kagusuunas samuti ca 300 m kaugusel. Suur-Jõe tn 46a ja Liiva tn 4 kinnistute 
detailplaneeringuga on Suur-Jõe tänavalt kavandatud jalakäijate läbipääs läbi planeeritud kruntide jõeni. 
Nimetatud planeeringulahendus ei ole veel realiseerunud. 

Lähimad ühistranspordipeatused asuvad Riia maanteel alast ca 500 m kaugusel. 

Suur-Jõe tänav on pikim tänav, mis läbib Pärnu ajaloolist eeslinna piirkonda. Möödunud aegadel kulges 
mööda seda tänavat kitsarööpmeline raudtee. Ajalooliselt on piirkonna miljööd kujundanud lisaks 
väikeelamutele jõeääres paiknevad tööstusalad. Tänaseni vahelduvad tänavast jõe pool osaliselt 
tootmise lõpetanud tööstusalad (Väike-Jõe tn 5, Suur-Jõe tn 46a, 48, 52) elamualadega. Suur-Jõe 
tänava äärsel hoonestusel puudub iseloomulik ühine joon tänu erinevas mahus segatüüpi hoonestusele. 
Samuti puudub tänavat ääristav ühtne haljastus koos jalgteedega. Planeeringuala lähedal ääristavad 
tänavat kõrged puud haljasribadel, kohati on jalgteed teisel pool haljasribasid, kohati on tee ääres 
parkimistaskud. Suur-Jõe tn 48 kinnistu vastas Suur-Jõe tänava ääres asub 2- korruseline 
lamekatusega lasteaed. Selle taha kuni Riia maanteeni jääb Pärnu vana kalmistu. Lähimad kauplused 
jäävad 200-500 m kaugusele. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Suur-Jõe tn 43, 43a, 43b, 43c korterelamud (foto: google maps tänavavaade) 

 
1 Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ linnaehituslik analüüs Suur-Jõe tn 48 kinnistule 
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Suur-Jõe tn 46a (foto: google maps tänavavaade) 

 
Suur-Jõe tn 47 (foto: google maps tänavavaade) 
 
Planeeringuala naaberkinnistul, Suur-Jõe tn 46 asub kõrge mansardkatusega kahekorruseline 
kahepereelamu, mis on ehitatud 1909.a Pärnu linna suurkaupmehe ja töösturi Hans Diedrich Schmidti 
suvevillaks. Hoone välisarhitektuur on segu rangeilmelisest juugendi kujundusvõtetest ja saksapärasest 
traditsionalismist ehk heimatstiilist. Hoone on paigutatud krundi läänepoolsesse serva, tagasiastega 
tänavapoolsest kinnistupiirist. Maja kõrval paikneb võlvitud kelder koos kuuriga. Kõrvalhoonestus on 
rajatud ka krundi idaküljele. Kuna ehitis omab arhitektuurset, kultuuriloolist- ja tüpoloogilist väärtust 
(heimatstiilis terviklikult säilinud välisarhitektuuri ja siseplaneeringuga väikelinna erandlik elamutüübi 
näide Eestis), on tehtud ettepanek rakendada ehitise kui üksikobjekti suhtes riiklikku kaitset. Mälestise 
kaitsevööndi ulatuseks on ettepanek tehtud Suur-Jõe tn 46 kinnistu, kuna see tagab mälestise 
vaadeldavuse2. Seega kavandatav mälestise kaitsevöönd planeeringualale ei ulatu. 

 

Arhitektuuriväärtuslik ehitis Suur-Jõe 46 (foto: google maps tänavavaade) 
 
Planeeringuala piirneb kitsa Kastani tänavaga, mis suundub jõe poole ja lõpeb tupikuga jõe ääres 
ristudes Jaansoni rajaga. Kastani tänava äärde jäävad kahekorruselised elamud, fassaadidega 
peaaegu krundi piiril, tänava jõepoolses otsas astuvad elamud tänavajoonest tahapoole.  

 
2 Eksperthinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta. H. D. Schmidti suvevil la. Suur-Jõe tn  46, Pärnu 
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Planeeringuala piirneb Pärnu jõe poolt vasakkalda kallasrajaga ehk Jaansoni rajaga. Kergliiklustee on 
3 m laiune, valgustatud ja tunduvalt madalamal kui planeeringuala tootmisterritoorium, mida on tõstetud. 
Jõeäärsel krundipiiril on kaldakindlustus, mis on osaliselt lagunenud.  

Kontaktvööndi jõeäärne eluhoonestus asub Pärnu jõe veepiirist ca 15-30 m kaugusel. 

 

Vaade Suur-Jõe tänavalt Kastani tänavale (foto: google maps tänavavaade) 

 

Vaade piki Kastani tänavat jõele (foto: google maps tänavavaade) 

 

Vaade jõe poolt Kastani tänavale (foto: google maps tänavavaade) 

 

Vaade Kastani tänava otsast jõeäärsele Jaansoni rajale (foto: google maps tänavavaade) 
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Planeeringuala kontaktvööndis asub kolm suuremat korruselamute kvartalit (vt joonis 01): 

§ Suur-Jõe tänava ääres, planeeringualast lääne pool: 
Suur-Jõe tänava äärde on planeeritud 2+1 korrustega 10 m kõrgused elamud. Tagumised jõe 
äärde jäävad korterelamud on kõrguslikult liigendatud 3–4 korruselised ja 11–14 m kõrgused, 
kõrgeim lubatud hoone osa on 5- korruseline ja 17 m kõrgune. 

§ Liiva tänava ja lasteaia kinnistu vahel: 
Lasteaia ja Liiva tänava vahele jäävad vähesel määral väikeelamumaad (Suur-Jõe tänava äärde 
2-korruselised 9 m kõrgused). Kvartali sisse jäävad korruselamumaad, kuhu on 
detailplaneeringuga lubatud ehitada 3–4- korruselisi hooneid kõrgusega 10–17m. Hoonestus on 
osaliselt väljaehitatud. Kõrgeim on olemasolev 5- korruseline korterelamu kõrgusega 20 m. 

§ Kastani, Suur–Jõe tn ja Riia mnt vahel: 
Kastani tänavast teisel pool Suur-Jõe tänava ja Riia mnt vahel asuvad olemasolevad 
4– 5- korruselised paneelelamud kõrgusega ca 15–18 m. 

 

Planeeringuala vahetus läheduses selle lääneküljel on kehtestatud Suur-Jõe tn 46a ja Liiva tn 4 
kinnistute detailplaneering (vt planeeringuala asukoht joonisel nr 1), mille kohaselt on ala kruntideks 
jaotatud ning Suur-Jõe tn 46a krundile kavandatud äri- ja eluhoone ja Suur-Jõe tn 46c ning Liiva tn 4 
krundile kummalegi korterelamu. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on määratud 12 m ja lubatud 
kuni kolme korruse ehitamine. Kavandatud on mh jalakäijate läbipääsuservituudid ja jalgtee risti jõega 
kallasrajani. Planeeringulahendus ei ole veel realiseerunud. 

Väikeelamumaade alad asuvad planeeringualast diagonaalis: 

§ Ida pool teisel pool Kastani tänavat. Osaliselt on endised elamud, osaliselt uusarendused. 
Detailplaneeringute järgi on lubatud ehitada kuni 15 m kõrguseid elamuid. Krundi 
täisehitusprotsent ulatub 16–31 %- ni. 

§ Liiva tänavast kesklinna poole jäävad peamiselt 1–2- korruselised puidust eeslinnamajad. 
 

Planeeringualast ida poole jääv väikeelamu maade hoonestuse kõrgus pigem langeb jõe suunas 
15– 9  m. Samuti ala vahetus läheduses planeeringualast teisel pool Kastani tänavat on kehtestatud 
Kastani tn 2 kinnistu detailplaneering (vt planeeringuala asukoht joonisel nr 1), mille kohaselt on ala 
kruntideks jaotatud ning Kastani tn 2a krundile määratud ehitusõigus krundi lääneossa kuni 9 m kõrguse 
elamu (+ abihoone) ehitamiseks. 

Planeeringualast läänepoole jõe äärde jääb alles vähesel määral äri- ja tootmisalasid, mille täisehitus 
jääb vahemikku 25-62% ja hoonete kõrgused 10–14 m.  

3.3 Planeeringulahenduse aluseks oleva arhitektuurse 
kontseptsiooni kujunemine 
Käesoleva planeeringu koostamise algatamise eesmärgiks oli Suur-Jõe tn 48 kinnistu sihtotstarbe 
muutmine tootmis- ja ärimaast elamumaaks. Planeeringu algatamise eelse esialgse visiooni kohaselt 
kavandati olemasolevad amortiseerunud tootmis- ja ärihooned kinnistul lammutada ja asemele rajada 
kuni 4 maapealse elukorrusega korterelamud koos võimaliku parkimislahendusega 0-korrusel, 
kusjuures oli arvestatud, et planeeritava hoonestuse maht ei ületa olemasoleva hoonestuse mahtu 
kinnistul.  

Esialgse visiooni kohaselt kavandati uushoonestus alale tsoonidena: kõrgemad hooned (4 maapealset 
elukorrust) kinnistu edelaserva, kinnistu keskossa 3 maapealse elukorrusega hoonestus ja kinnistu 
Pärnu jõe poolsesse serva 2 elukorrusega korterelamud (vt skeem 3.3.1).  
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Skeem 3.3.1. Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu (KSH) eelhinnangus esitatud visioon, 2017.a 

Planeering koostamine algatati lähteseisukohtadega, mille kohaselt tuleb uushoonestuse kavandamisel 
arvestada ümbruskonna hoonestuslaadiga. Hoonestuse arhitektuurne tase ja hoonete vaheline ruum 
tuleb lahendada kõrgekvaliteediliselt ning hoonete vahel tuleb avada vaated jõele. Eeldati, et alal 
saaksid paikneda väikesed, põhimahus 2-3-korruselised korterelamud, Suur-Jõe tänava pool kuni 4 
korruselised hooned, kuid tõdeti, et sobiva lahenduseni jõutakse detailplaneeringu koostamise käigus.  

Hoonestusmahtudele parima lahenduse leidmiseks koostasid 2019.a erinevad arhitektuuribürood kolm 
arhitektuurset eskiislahendust, millest välja valitud visiooniga töötati edasi, sh teostati eelnevas peatükis 
esitatud linnaehituslik analüüs. 

Väljavalitud arhitektuurse kontseptsiooni koostamise alguses tutvuti esialgse algatamise eelse 
planeeringuvisiooniga ning selgus, et visioonis märgitud hoonete asukohad on paigutatud suhteliselt 
ühtlaselt üle territooriumi arvestamata tänavate kulgemiste, parklaalade ja kvaliteetse väliruumiga. 
Piirkonna kvaliteedi tõstmiseks sh selle otseseks sidumiseks jõeäärse alaga kujunes visioon kavandada 
Pärnu jõele vaatekoridori tekitav perspektiivne kvartali sisene tänav, millelt hargnevad kõrvaltänavad 
elamute vahele. 

Eelvisioonis olid jõeäärsed elamud kujutatud küll madalad, kahekorruselised, kuid hooned kujundasid 
jõe äärde minimaalsete vahedega ühtlase mahu (nö müüri) nii, et vaadet tänavatasandilt jõele teki. 
Järgnevas tsoonis oli hooned mõeldud küll korruse võrra kõrgemad, kuid sellise kujunduse puhul oleks 
hoonete kahel esimesel korrusel ikkagi puudunud vaade jõele. Samuti kolmanda tsooni neljakorruseliste 
hoonetega. Olukorra lahendamiseks liideti uues arhitektuurses visioonis hajali asuvad väikesed 
hoonemahud (34 tk) kokku suuremateks mahtudeks (13 tk) ja paigutati nad planeeringualale 
malekorras.  

Selliselt jäävad hoonete vahele suuremad alad kvaliteetsete õuealade kujundamiseks ning teede ja 
parklate rajamiseks. Samuti lahendatakse kavandatud korteritest avanevate vaadete teema. Kujunenud 
lahendus tagab nii vaated jõele võimalikult paljudest korteritest, kui välistab otsevaated naabermaja 
akendesse. Samuti tagatakse hoonetes piisav päevavalgus. Lisaks kujuneb Suur-Jõe tänavalt jõeni 
promeneerimist võimaldav tänav ning tagatud on vaatekoridor jõele, kuna hoonete vahele on võimalik 
jätta suuremad vahed.  
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Sellisel viisil hoonete paigutamisel asetsevad elamud harvemalt ja moodustuvad suuremad krundid ning 
saab kujundada kõrgekvaliteedilise hoonete vahelise ruumi.  

Optimaalsema lahenduse huvides ühtlustati korterelamute kõrgused – tekkisid 4-korruselised hooned 
lähtudes ümbruskonna hoonestuslaadist ja Suur-Jõe tänava äärsest säilitatava büroohoone kõrgusest. 
Selle tulemusel jaotati parkimisalad ühtlasemalt hoonete vahele ja tekkisid suuremad haljasalad 
ühiskasutuseks. Planeeringuala hoonete mahud liigendatakse nii kõrguslikult kui ka plaaniliselt.  

Visiooni koostamisel loobuti 0-korrusele parkla rajamisest Suure-Jõe tänava poolses otsas. Seetõttu tuli 
mahutada enamus parkimiskohti hoonete vahele. Hoonealune parkimine on kujundatud vaid osaliselt 
jõepoolsetel elamutel. Selles piirkonnas tundus see olevat otstarbekam, esiteks jõe kalda tugevuse 
kontrollimise tulemusena, selgus et, krundi jõe poolset pinnast võiks pigem vähendada kalda vajumise 
ohu tõttu. Teiseks, seoses paratamatult tekkivate pinnasetöödega perspektiivse tänava ühendamisega  
madalamal asuva Kastani tänavaga.  

Võrreldes planeeringu KSH eelhinnangus käsitletud eelvisiooniga on kujunenud kontseptsioonil suuresti 
sarnased mõjud keskkonnale. Suurim erinevus on visuaalsel mõjul, mis kujunenud lahenduse puhul 
omab kindlasti positiivsemat mõju. Samuti on vähem keskkonnamõjusid valitud lahenduse kompaktsel 
tänavavõrgustikul ja hoonete paigutamisel, mis võimaldab suurema territooriumi jätta haljasaladele. 
Kõik planeeringu KSH eelhinnangus esitatud leevendavad meetmed on võrdväärselt rakendatavad 
kujunenud planeeringulahenduse puhul. 

3.4 Planeeringulahenduse kontseptsioon 
Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on uue elupiirkonna kavandamine, olemasoleva 
tootmismaa sihtotstarbe muutmine korruselamumaaks ning leida planeeringualale Pärnu jõe äärde 
mahuliselt ja paigutuselt sobivad hoonemahud.  

Planeeringuala asub arenevas piirkonnas, kus on kehtestatud detailplaneeringutega lubatud 
naabrusesse ehitada valdavalt 3–4- korruselisi korterelamuid. Madalama hoonestuse alad jäävad 
planeeringualast teisele poole Kastani tänavat, kus on palju uusarendusi. Ajalooliselt eeslinnale 
tüüpilised 1–2- korruselised puitelamud jäävad Liiva tänavast kesklinna poole.  

Kokkuvõtvalt eespool esitatust on Suur-Jõe tn 48 kinnistu naabruses lääne pool hoonestus 
3– 4-  korruseline kõrgusega keskmiselt 12  m. Edasi mööda Suur-Jõe tänavat korruselamu maade 
hoonestuse kõrgus tõuseb jõe suunas 10– 14 m, max 17 m. 

 

Vaade Pärnu jõe vastaskaldalt planeeringualale: vasakul olemasolevad tootmishooned planeeringualal, paremal 
uued neljakorruselised hooned 
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Suur-Jõe 48 tn kinnistul on kavandatud kogu tootmishoonestus lammutada, alles jääb vaid Suur-Jõe 
tänava ääres olev 4- korruseline büroohoone, mis on kavandatud rekonstrueerida.  

Lähtuvalt linnaehituslikust analüüsist on planeeringualale kavandatud paigutada 4- korruselised 
korterelamud (suhtelise kõrgusega 15–16 m). Hooned on kavas paigutada malekorras, et hoonete 
vahele jääks võimalikult palju vaatekoridore jõele. Samuti vähendatakse sellise paigutusega lähivaadet 
naaberhoonete akendesse.  

Korterelamud on kavandatud mahuliselt liigendatud kasutades fassaadidel hele–tumeda kontrasti, 
tagasiasteid ja väljaulatuvaid rõdusid. Kõrguslikult toimub liigendus viimase korruse mahuga, kus on 
asendatud mõned korterid katuseterrassidega.  

Elamute korruseplaanidel on kavandatud paigutada korterid nii, et oleks võimalikult paljudel korteritel 
aknad vähemalt kahte suunda. Hoonete paigutus võimaldab kahel esimesel hoonete real vaated jõele, 
samuti on osadel tagumistel elamutel olemas vaatekoridorid jõele (vt skeem allpool) . 

 

Planeeritud hoonete võimalik paigutus hoonetest avanevate vaadetega. Nooltega märgitud korteritest avanevad 
perspektiivsed vaated jõele 
 

Käesoleval hetkel pääseb jõe äärde mööda Kastani ja Liiva tänavat. Vahepealne ala on Suur-Jõe 
tänavalt linnaelanikele suletud, millest suuruse poolest poole moodustab Suur-Jõe tn 48 kinnistul asuv 
suletud tootmisterritoorium. Detailplaneeringu lahendusega on kavandatud muuta ala läbipääsetavaks.  

Planeeringualale rajatakse täielikult uus tänavavõrgustik. Elurajooni uus juurdepääsutee algab 
Suur- Jõe tänavalt ning jagab planeeringuala pooleks. Alleega ääristatult, minnes lõpus üle jalgteeks, 
on see uueks ühenduseks Suur-Jõe tänava ja Jaansoni raja vahel. Uue tee tõttu avanevad ka uued 
vaated jõele Suur-Jõe tänavalt (vt skeem allpool)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailplaneeringu lahendusega tekkivad vaatesuunad jõele 
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Jõe poolsel kinnistu piiril asuv kaldakindlustus korrastakse või rajatakse vajadusel uuesti.  

Lisaks elamukvartali jõeäärse piiri heakorrastamisele ja haljastamisele saab muuta linnaelanikele 
Jaansoni raja planeeringuala piirides endisest kasulikumaks ja atraktiivsemaks. Selleks on võimalik 
võtta kasutusele Jaansoni raja äärne pumplahoone kohvikuna, millele jõe poole saab rajada 
suveterrassi ning katuseterrassi kaudu on võimalik anda ühenduse kvartalisisese uue teega.  

Planeeritud juurdepääsuteega risti on kavandatud kaks väiksemat kvartalisisest tänavat. Jõepoolne 
tänav on kavandatud olemasolevast maapinnast allapoole, Kastani tänavaga samale tasapinnale.  

Planeeringualal reljeefide vaheldumine võimaldab rajada hoonete aluseid parkimiskohti ja muuta 
hoonete vahelist maastikku vaheldusrikkamaks. 

Planeeringuala suurus võimaldab lahendada kogu ala ühtses võtmes ja loob jõe äärde uue 
hästilahendatud tervikliku elamukvartali.  

Tööstuse likvideerimisega muutub ala kvaliteetseks linnaruumiks, kus on terviklikult lahendatud hoonete 
arhitektuur, tänavavõrgustik, valgustus, puhke- ning haljasalad.  

Planeeritav elukvartal muudab ala linnaelanikele avatuks, tekib uus ühendus Jaansoni rajaga. 
Elukvartali välja ehitamisega kaob kinnine hoonefront ja Suu–Jõe tänav saab uue vaatekoridori jõele. 
Samuti saab Jaansoni rada lisaks kena heakorrastatud lõigu, kus tühjade tootmishoonete asemel on 
püsielanikega piirkond, võimalus rajada kohvik ja ujumiskoht3.  

Planeeringulahendus arvestab ümbruskonna hoonestuslaadiga. Arhitektuurse visiooni olemasolu ja 
sellest lähtuvad seatud arhitektuuritingimused tagavad kavandatava hoonestuse kõrge arhitektuurse 
taseme ning hoonetest ja hoonete vahel avatakse vaated jõele. Samuti võimaldab lahendus hoonete 
vahelise ruumi lahendada kõrgekvaliteediliselt. 

3.5 Maakasutus ja hoonestus 
Suur-Jõe tn 48 kinnistul (kt 62511:162:5710) paiknes 2019.a septembrini Skano Group AS 
mööblitootmine kontorihoone ja kauplusega. Mööblitootmine toimunus alal 1960-ndatest aastatest 
alates, mil alal asus kombinaat Viisnurk. Kuna mööblitootmine vahetas omanikku, on plaanis 
mööblitehas käivitada uues asukohas. 

Maakasutuse sihtotstarbed kinnistul on tootmismaa 80% ja ärimaa 20%, pindala 25 639 m².  

Vastavalt ehitisregistrile on kinnistul asuva 12 hoone ehitisealune pind kokku 15 388 m², seega on 
kinnistu maksimaalselt4 ehk 60% ulatuses hoonestatud. Hooned on kuni 4- korruselised sh 
4- korruseline hoonestus jääb Suur-Jõe tn äärde. Suurem osa hoonestusest on amortiseerunud.  

Olemasolev hoonestus asub osaliselt jõe kalda ehituskeeluvööndis. Jõele lähim hoone (ala põhjaosas) 
asub jõe veepiirist ca 19 m kaugusel. 

 
3 Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ linnaehituslik analüüs Suur-Jõe tn 48 kinnistule 
4 Vastavalt kehtivale AS Viisnurga tootmisterritooriumite detailplaneeringule 
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Vasakkalda kallasrada L7 (kt 62511:162:0008) kinnistul paikneb Skano Group AS-le kuuluv 
1- korruseline 117 m² ehitisealuse pinnaga pumplahoone (ehr reg.kood 120599485), maakasutuse 
sihtotstarve on üldkasutatav maa 100%, pindala 5 380 m². 

Vaade Skano Group AS tootmishoonetele jõe poolt (foto: Tanel Tuhal)5 

Vaade Suur-Jõe 48 kinnistule Kastani tänava ja Jaansoni raja nurgalt (foto: Tanel Tuhal)6 

3.6 Haljastus ja liiklus 
Kõrghaljastus tootmisalal peaaegu et puudub. Üksikud puud kasvavad Suur-Jõe tn äärse parkimisala 
ümbruses ja kinnistu põhjaosas.  

 
5 Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ linnaehituslik analüüs Suur-Jõe tn 48 kinnistule 
6 Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ linnaehituslik analüüs Suur-Jõe tn 48 kinnistule 
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Tootmisterritooriumi pinda on jõepoolsel alal tõstetud ja servaalad toestatud betoonist tugimüüriga. 
Maapinna kõrgusmärgid jõe ääres Jaansoni rajal on ca 1,5 m/abs, tootmisterritooriumil ca 5 m/abs. 
Territoorium on piiratud kõrge võrkaiaga. 

Planeeringualale on transpordi juurdepääs tagatud Suur-Jõe tänavalt, kust pääseb kahe eraldi 
sissepääsuga tootmisterritooriumile ja külastajate parklasse. Tootmisterritooriumile pääs on tõkestatud 
ning vaated jõele puuduvad Suur-Jõe tänava ääres oleva 4- korruselise pika hoonemahu tõttu. 

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul kulgeb avalikult kasutatav ca 3 m laiune kergliiklustee – Jaansoni 
rada. Jõekallas on korrastatud. 

3.7 Tehnovõrgud 
Kuna tegemist on aastakümneid töösolnud tootmisalaga, jäävad planeeringualale kõik vajalikud 
tehnovõrgud (side, elekter, kaugküte, vesi, kanalisatsioon, sademevesi). Uushoonestuse kavandamisel 
on vajalik olemasolevate trasside ümberkavandamine. 

3.8 Geodeetilised punktid 
Planeeringuala lääneosas asub geodeetiline punkt nr 91025 kaitsevööndiga 3 m punkti keskmest. 

3.9 Keskkonnatingimused 
Planeeringualal valitsevaid keskkonnatingimusi ja arendusvõimalusi on käsitletud detailplaneeringu 
KSH eelhinnangus7. 

Eelhinnangus on analüüsitud võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid, sh maastiku ja 
maakasutusega kaasnevad muutuseid, mõju pinnasele, pinna- ja põhjaveele ning rohevõrgustiku 
toimimisele, taimestikule ja loomastikule, kaitstavatele objektidele, sh Natura 2000 aladele, mõju 
kultuuriväärtustele, sotsiaalmajandusele, müra- ja õhureostust, kumulatiivsust, üleujutusriski. 
Eelhinnangus on loetletud leevendavad meetmed, millega tuleb arvestada 
planeerimisel/projekteerimisel ja ehitustegevusel.  

Teadaolevalt ei jää vahetult planeeringualale kaitstavaid loodusväärtusi ja seetõttu ei ole kavandataval 
tegevusel vahetut negatiivset keskkonnamõju kaitsealustele liikidele. Planeeringuala vahetusse 
lähedusse jäävad mitmed kaitstavate loomaliikide elupaigad (liigid, kelle elupaigaks on Pärnu jõgi), 
mistõttu peab arendustegevuse kavandamisel arvestama, et ei kahjustataks Pärnu jõe head seisundit. 
Planeeringuala lähialale jääb kaitsealuse linnuliigi mustviire elupaik ja piirkond on ka nahkhiirte 
toitumislendude alaks, mistõttu tuleb ehitus ja projekteerimistöödel arvestada nimetatud liikidega. 

KSH eelhinnangu läbiviimise tulemusel jõuti järeldusele, et leevendavate meetmete rakendamisel ei 
avaldu planeeringu elluviimisel negatiivset keskkonnamõju ja strateegilise hindamise algatamine ei ole 
vajalik. Planeeringu koostamisel on arvestatud eelhinnangus toodud leevendavate meetmetega, mh on 
välja toodud ka meetmed projekteerimis- ja ehitusetapiks (vt ptk 5.9.1). 

Planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb arvestada Pärnu jõe kalda 10 m veekaitse-, 50 m 
ehituskeelu- ja 100 m piiranguvööndiga, samuti kallasraja (10 m) olemasoluga. Kalda 
ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud8. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit 
võib suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes 
taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning 

 
7 OÜ Hendrikson & Ko, töö nr  2672/16, versioon 23.01.2017 
8 LKS § 31 ja § 38 
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väljakujunenud asustusest. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda 
Keskkonnaameti nõusolekul9. 

Pärnu linn on üleujutusega seotud riskipiirkond10. Suur-Jõe tn 48 kinnistu maapinda on tootmishoonete 
rajamise perioodil tõstetud, rajatud on kaldakindlustus ja Maa-ameti üleujutuste kaardirakenduse 
kohaselt ulatuvad perioodilised üleujutused küll kinnistu piirini Pärnu jõe äärses ja Kastani tänava äärses 
osas, kuid kinnistul olevat hoonestust üleujutused ei ohusta. Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu on 
seevastu perioodiliste üleujutuste alal ning Pärnu jõe veetaseme tõus ujutab sisuliselt kogu kinnistu 
vähemalt iga 10 aasta jooksul korra üle. Kinnistul olev hoone jääb samuti korduva üleujutusega alale. 

Planeeringuala asub Pärnu jõe lihkeohtlikul kaldaosal, kus ehitamisel jõe kaldale lähemale kui 70 m on 
vajalik ehitamisel viia läbi nõlva stabiilsusarvutused. 

Vastavalt hinnangule Suur-Jõe tn 48 asuva kinnistu geotehnilise olukorra kohta oli kinnistu geotehnilise 
kontrolli all ajavahemikus 1965–1998.a. Uuriti nõlva deformatsioone ja hoonete vajumisi. Geotehniline 
kontroll näitas, et nõlva deformatsioonid vastukaaluga kindlustatud alal puuduvad ja nõlv ei liigu 
vaatamata sellele, et nõlv on koormatud tööstushoonetega. Hooned antud kinnistul vajusid 10-30 cm. 
Suur osa hoonete vajumist oli seotud surve langusega moreeni all asuvas veehorisondis. Kuna sellest 
horisondist enam vett ei võeta, võib selle osaga vajumist mitte arvestada. 

4 ÜLDPLANEERINGU JA ALAL KEHTIVA 
DETAILPLANEERINGU KOHANE PIIRKONNA 
ARENG 
Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 48 kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks senise 
maakasutuse alusel määratud tootmis- ja ärimaa. Vahetult Pärnu jõe äärsel alal (Vasakkalda kallasrada 
L7 kinnistul) on säilitatud üldmaa funktsioon (vt Skeem 4.1).  

 

Skeem 4.1 Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist koos planeeringualaga  

 
9 LKS § 40 lg 1 ja lg 3 
10 Keskkonnaministri 10.02.2019 käskkiri nr 105 Üleujutusega seotud riskide ajakohastatud hinnangu kinnitamine 
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Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualast idasuunas elamualal Pärnu jõe kalda ehituskeeluvööndi 
ulatuseks määratud 15 m, planeeringualast loodesuunas 31 m ja 15 m. Planeeringualal on 
üldplaneeringu kohane jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatus 50 m (vt joonis nr 1). 

Planeeringuala naaberkinnistul Suur-Jõe tn 46 asub tähelepanuväärse arhitektuuriga elamu, mis 
üldplaneeringu kohaselt on määratud uueks muinsuskaitsealuseks objektiks. 

Üldplaneeringus on tootmishoonete maa planeerimise peatükis välja toodud ühe detailplaneeringu 
koostamise tingimusena see, et jõe kallastelt tuleb tööstus maksimaalselt välja viia ja asendada äri- ja 
elamufunktsiooniga. Sellele tingimusele käesolev planeeringulahendus vastab. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole Suur-Jõe tn 48 kinnistu osas üldplaneeringuga 
kooskõlas11. Piirkonna areng ala kontaktvööndis järgib üldplaneeringuga kavandatut.  

Kinnistul kehtiva AS Viisnurga tootmisterritooriumite detailplaneeringu kohaselt on territooriumi 
täisehituse protsendiks määratud 60% ja hoonete korruselisuseks kolm kuni viis korrust. Samuti on 
sätestatud, et jõekaitsetsoonis (50 m) peab igasugune ehitustegevus toimuma projekti alusel, mille 
mahus on ehitusgeoloogilised tööd ja abinõud kaldapüsivuse tagamiseks. 

Kinnistu on maksimaalselt ehk 60% ulatuses hoonestatud kuni 4- korruseliste hoonetega. Suurem osa 
hoonestusest on amortiseerunud.  

Olemasolev hoonestus asub osaliselt jõe kalda ehituskeeluvööndis. Jõele lähim hoone (ala põhjaosas) 
asub jõe veepiirist ca 19 m kaugusel. 

5 DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 

5.1 Üldplaneeringu muutmise ettepanekud ja põhjendused 
Lähtuvalt linnaehituslikust analüüsist ning eesmärgist väärtustada jõe äärset ala läbi suurtootmise välja 
viimise tehakse käesoleva detailplaneeringu koostamisega ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmiseks Suur-Jõe tn 48 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe osas ja Pärnu jõe kalda 
ehituskeeluvööndi vähendamise osas.  

Tehakse ettepanek Suur-Jõe tn 48 kinnistu territooriumi maakasutuse juhtotstarbeks määrata tootmis- 
ja ärimaa asemel piirkonnale sobivam otstarve ehk korruselamumaa ning täiesti monofunktsionaalse 
ala tekkimise vältimiseks määrata toetavateks otstarveteks üld-, äri- ja transpordimaa. Ettepanek ühtib 
kehtivas üldplaneeringus esitatud tingimusega, et jõe kallastelt tuleb tööstus maksimaalselt välja viia ja 
asendada äri- ja elamufunktsiooniga. 

Vähendatud kalda ehituskeeluvöönd kantakse üldplaneeringu vastavale plaanile ning 
maakasutusplaanil muudetakse Suur-Jõe tn 48 kinnistu ulatuses ala juhtfunktsioon korruselamumaaks 
(vt skeem 5.1.1). 

 
11 PlanS § 142 Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on: 1) üldplaneeringuga määratud 
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; 2) üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi 
minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine; 3) muu kohaliku omavalitsuse üksuse 
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. 
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Skeem 5.1.1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu muudetud maakasutuse plaanist, kus planeeringuala on 
tähistatud punase joonega. 
 
Pärnu jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on ajendatud soovist arendada jõe 
vasakkalda avalikku ruumi, sealjuures tõsta ruumi kvaliteeti avaliku funktsiooni tekkimisega (sh nt kohvik 
vmt) käesolevalt kasutuseta amortiseerunud pumbajaama hoones ja selle ümbruses. Olemasoleva 
hoone uuesti kasutuselevõtt sellisel jõeäärsel tundlikul alal väljendab säästliku maakasutuse 
planeerimise põhimõtet, mis muuhulgas jätab väiksema ökoloogilise jalajälje kui täiesti uue hoone 
ehitamine.  

Samuti võimaldab ehituskeeluvööndi vähendamine ja Suur-Jõe tn 48 territooriumil elupiirkonna 
kujundamine kaldaäärse piirkonna korrastamise ning loodava tänavavõrgu abil avalikkuse pääsu 
kaldaalale. Planeeringulahendusega seotakse omavahel jõe kalda avalik ruum ning loodav 
elamupiirkond ja selle haljaspinnad ja puhkealad. Loodavad haljas- ja puhkealad ning haljasribadega 
tänav on uued linna rohevõrgustiku12 osad nn linnaloodus. Linnaloodusel on oluline roll nt õhu kvaliteedi 
ja mikrokliima reguleerimisel, linna loodusliku mitmekesisuse hoidmisel, kaitsmisel ja soodustamisel, 
samuti sotsiaalne roll inimestele kohtumis-, tegevus- ja puhkekohti pakkudes. 

Kuna Suur-Jõe tn 48 kinnistu piirkond avatakse ning luuakse tänavavõrk sh ristisuunaline haljastatud 
peatänav, siis saab jõe kaldaala looduslik vöönd ja haljasribadega Suur-Jõe tänav nn roheline 
ühendustee inimestele ühendatud uue nö rohekoridori/rohelise ühendusteega (ristisuunaline peatänav). 
Luuakse linnaliste rohevõrgustike sidusus omavahel ning sidusus loodusliku ökosüsteemiga jõe kalda 
koridoris. Mida mitmekesisem on linnaelustik, seda tervem on linnakeskkond tervikuna. Seega 
rikastatakse käesoleva planeeringulahendusega kogu linna rohevõrgustikku, mis pakub inimestele 
haljastatud liikumisteed erinevate sihtkohtade vahel liikumiseks ja rekreatsiooniks ning kindlustab 
looma- ja taimeliikide levikuvõimalused linnamaastikus. Ökoloogilises plaanis on oluline sidus ja 
mitmekesine linna rohestruktuur. 

Planeeringulahendusega on kavandatud ümbritseva elukeskkonnaga sobiv elukeskkond, mis loob 
piirkonnale täiesti uue kõrge kvaliteedi. Lisaks kõrgetasemelisele elukeskkonnale on planeeritud 
kergliiklusteede ja haljasaladega kavandatud sujuv üleminek jõeäärsele looduslikule haljasalale ning 

 
12 Rohevõrgustiku planeerimisjuhendi kohaselt on roheline võrgustik e rohevõrgustik eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säil imist 
tagav ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav looduslikest, poollooduslikest kooslustest koosnev süsteem, mis 
koosneb tugialadest ja neid ühendavatest rohekoridoridest. Roheline võrgustik (rohevõrgustik) on rohetaristu kandev element. 
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ümbritsevale väikeelamupiirkonnale. Uue jõega ristuva tänava ja planeeritud hoonestuse paigutusega 
avatakse vaated jõele, mis täna puuduvad täielikult.  

Vastavalt Pärnu arengukavale aastani 2035 on Pärnus vajalik arendada kiirelt ligipääsetavat ja kõrge 
kvaliteediga elukeskkonda ning ühendada elanike elukeskkond parimal ja loodussäästlikumal moel 
looduskeskkonnaga. Atraktiivne elukeskkond muudab ettevõtjatele lihtsamaks talentide linna 
meelitamise ning lisanduvad ettevõtlikud elanikud toovad ja loovad Pärnus uusi töökohti. Koostatud 
planeeringulahendus käsitletaval territooriumil kesklinna suhtelises läheduses on kiirelt ligipääsetav ja 
loob kõrge kvaliteediga elukeskkonna, mis on ühendatud loodussäästlikul moel looduskeskkonnaga. 
Planeeringualal reljeefide vaheldumine võimaldab loodussäästlikult rajada hoonete aluseid 
parkimiskohti ja muuta hoonete vahelist maastikku vaheldusrikkamaks. Planeeringuala suurus 
võimaldab lahendada kogu ala ühtses võtmes ja loob jõe äärde uue hästilahendatud tervikliku 
elamukvartali. 

Kavandatav tegevus on Pärnu linna arengu seisukohast vajalik ja sobilik, kuna täna valdavalt 
amortiseerunud ja vaid osaliselt kasutusel olevad tootmis- ja ärihooned lammutatakse, kogu ala 
korrastatakse ja ehitatakse uued eluhooned. Uushoonestuse kavandamine planeeringus esitatud 
kaugusele ühtib kontaktvööndi hoonestuslaadiga ning paigutub samale kaugusele jõest kui on 
olemasolev hoonestus krundil. 

Tegevusega kujundatakse visuaalselt esteetilisem ja funktsionaalsem linnamaastik, suletud territoorium 
jõe ääres avatakse, mis aitab kaasa Pärnu kui kuurortlinna arengule. Väärtustatakse jõeäärset 
looduslikku ala ning suurendatakse kaldaala kasutusvõimalusi ja atraktiivsust. 

Säästliku maakasutuse ja kahaneva planeerimise põhimõtteid järgides tihendatakse linnaosa, kus 
ülekaalus on elamualad olemasoleva taristuga selle asemel, et kasutusele võtta uusi alasid linna 
äärealadel. Lisaks võimaldatakse korterelamute planeerimisega alal elama asuda rohkematel inimestel 
võrreldes üksikelamutega, st suurem hulk inimesi saab kvaliteetse elukeskkonna, mis on seotud jõe 
äärse looduskeskkonnaga nii füüsiliselt kui ka avanevate vaadetega tänavatelt, akendest ja terrassidelt. 

Tootmisettevõtete jõe äärest väljaviimine ja koondamine tootmis- ja tööstusparkidesse on linna arengut 
soosiv tegevus, kuna see aitab ühest küljest kaasa elamualade, sh jõeäärsete piirkondade kvaliteedi ja 
atraktiivsuse tõusule, teisalt loob tootmise kolimine moodsa infrastruktuuriga tööstuspiirkonda soodsad 
tingimused ettevõtetele endale hoogsamaks arenemiseks. 

5.2 Planeeritava ala kruntideks jaotamine 
Suur-Jõe tn 48 kinnistu (kt 62511:162:5710) on jaotatud 11-ks krundiks, millest viis on elamumaa 
sihtotstarbega (krundid nr 1-5), üks ärimaa sihtotstarbega (krunt nr 6), neli transpordimaa sihtotstarbega 
(krundid nr 7-10) ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega (krunt nr 11). Vasakkalda kallasrada L7 (kt 
62511:162:0008) kinnistu piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei ole muudetud. 

Kruntimisel lähtuti hoonestuse kontseptsioonist. Jõepoolseim transpordimaa krunt ja üldkasutatava maa 
sihtotstarbeline krunt nr 11 on kavandatud elamuala sujuvaks ühendamiseks jõeäärse üldkasutatava 
maa krundiga tagamaks planeeringualale terviklahendus.  

Planeeritud kruntide kasutamise sihtotstarbed ja pindalad on toodud joonisel nr 3 ehitusõiguse tabelis 
ning tabelis 5.2.1. 

Tabel 5.2.1 Maakasutus 

Krundi aadress Planeeringujärgne krundi 
kasutamise sihtotstarve* 

Planeeringujärgne  
krundi pindala (m²)** 

Planeeringujärgne 
katastriüksuse sihtotstarve*** 

Krunt 1 EK- korterelamu maa 3561 Elamumaa 

Krunt 2 EK- korterelamu maa 3637 Elamumaa 

Krunt 3 EK- korterelamu maa 4189 Elamumaa 

Krunt 4 EK- korterelamu maa 5013 Elamumaa 

Krunt 5 EK- korterelamu maa 2253 Elamumaa 
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Krundi aadress Planeeringujärgne krundi 
kasutamise sihtotstarve* 

Planeeringujärgne  
krundi pindala (m²)** 

Planeeringujärgne 
katastriüksuse sihtotstarve*** 

Krunt 6 

ÄB- kontori- ja büroohoone maa, 
ÄV- väikeettevõtluse hoone ja –
tootmise hoone maa, 
ÄK- kaubandus-, toitlustus- ja 
teenindushoone maa 

1418 Ärimaa 

Krunt 7 LT- tee ja tänava maa-ala 1893 Transpordimaa 

Krunt 8 LT- tee ja tänava maa-ala 660 Transpordimaa 

Krunt 9 LT- tee ja tänava maa-ala 1970 Transpordimaa 

Krunt 10 LT- tee ja tänava maa-ala 387 Transpordimaa 

Krunt 11 P- virgestusmaa 658 Üldkasutatav maa 

Vasakkalda 
kallasrada L7 P- virgestusmaa 5380 Üldkasutatav maa 

 *vastavalt juhendile Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013                 
**planeeritud krundi pindala võib täpsustuda piiride märkimisel loodusesse katastrimõõdistamise käigus             
***vastavalt maakatastriseadusele 

5.3 Kavandatav ehitusõigus, ehituslikud ja arhitektuursed 
tingimused 
Planeeringulahendusega on kavandatud olemasolevad hooned lammutada v.a. Suur-Jõe tänava äärne 
hoone, mis on kavandatud rekonstrueerida või ümber ehitada. 

Elamukruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud hoonestuse kontseptsioonist, mis arvestab 
ümbruskonna hoonestuslaadi13 ja miljööga ning tagab hoonete vahel vaated jõele. Korterelamute 
paigutuse kontseptsioon lähtub sellest, et malekorras asetatud hoonete vahele jääks võimalikult palju 
vaatekoridore jõele. Samuti vähendatakse sellise paigutusega lähivaadet naaberhoonete akendesse. 
Elamute korruseplaanidel on kavandatud paigutada korterid nii, et võimalikult paljudel korteritel oleks 
aknad vähemalt kahte suunda. Hoonete paigutus võimaldab kruntide nr 1 ja 2 hoonetel vaated jõele, 
samuti on osadel teistel elamutel olemas vaatekoridorid jõele. 

Kruntide ehitusõigus on toodud tabelis 5.3.1, 5.3.2 ja joonisel nr 3. 

 
13 piirkonna hoonestusele iseloomulike tunnuste kogum, mis võib seisneda hoone kõrguses, mahus, krundijaotuses, hoonete 
paiknemises üksteise suhtes või krundil- PlanS § 6 lg 4 
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Tabel 5.3.1. Planeeritud hoonestatavate kruntide ehitusõigus ja muud nõuded ning tingimused 

Krundi aadress Krunt 1 Krunt 2 Krunt 3 Krunt 4 Krunt 5 Krunt 6 
Vasakkalda 

kallasrada L7 

Krundi suurus 3561 m²  3637 m²  4189 m²  5013 m²  2253 m²  1418 m²  5380 m²  
Planeeritav krundi 

kasutamise 

sihtotstarve14 

EK EK EK EK EK ÄB, ÄV, ÄK P 

Vaste 

üldplaneeringu 

juhtotstarvetes  

Korruselamu maa Korruselamu maa Korruselamu maa Korruselamu maa Korruselamu maa Ärimaa/tootmismaa Üldmaa 

Krundi lubatud 

suurim hoonete 

ehitisealune pind / 

täisehituse %/ IV 

korruse siseruumiga 

hooneosa suurim 

lubatud % III korruse 

pinnast 

1280 m² (2x640 m²)/ 
36%/ Hoonetel nr 1 ja 
3: 60% 
IV korrusel kavandada 
suuremahulised 
terrassid. 

1280 m² (2x640 m²)/ 
35%/ Hoonetel nr 5 ja 7: 
60% 
IV korrusel kavandada 
suuremahulised 
terrassid. 

1920 m² (3x640 m²)/ 
46%/ Hoonel nr 2: 
70%, hoonetel nr 8 
ja 10: 85% 

1920 m² (3x640 m²)/ 
38%/ Hoonetel nr 4 
ja 6: 70%, hoonel nr 
11: 85% 

895 m² (490+405)/ 
40%/ Hoonetel nr 9 ja 
12: 100% 

620 m²/44%/ Hoonel 
nr 13: 100% 

117 m² (olemasolev)/ 
2%/- 
NB! Hoone 
ehitisealune pind ei 
hõlma terrassi alust 
pinda 

Hoonestusala 

suurus 

2 hoonestusala: 
858 m² ja 981 m²   

2 hoonestusala: 
833 m² ja 998 m²  

2609 m²  2950 m²  2 hoonestusala: 
745 m² ja 486 m²  

744 m²  550 m²  

Maapinna kõrgus 

olemasolev / 

planeeritav 

3,99-5,29 m/  
ca 5,00 m 

4,17-5,35 m/  
ca 5,00 m 

4,96-5,16 m/  
ca 5,00 m 

4,94-5,18 m/  
ca 5,00 m 

4,83-6,19 m/  
ca 5,50 m 

5,34- 5,74 m/  
ca 5,50 m 

0,00-4,67 m/  
ca 1, 60 m 

Lubatud suurim 

hoonete arv krundil 
2 2 3 3 2 1 1 

Hoonete suhteline/ 

abs maksimaalne 

kõrgus 

15,00 m/20,00 m 15,00 m/20,00 m 16,00 m/21,00 m 15,00 m/20,00 m 15,00 m/21,00 m 15,00 m/21,00 m 

8,90 m/6,90 m 
(olemasolev) 
NB! Hoone kõrgusele 
lisandub 
katuseterrassi 
võimaliku varikatuse 
ning piirde kõrgus. 

Hoonete suurim  

maapealne 

korruselisus / 

maa-aluseid 

korruseid 

4/-1 4/-1 4/-1 4/-1 4/-1 4/-1 1/0 

Lubatud väikseim 

tuleohutusklass  
TP 1 TP 1 TP 1 TP 1 TP 1 TP 1 TP 1 

 
14 vastavalt juhendile Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013 



24 Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneering. Eelnõu 

www.hendrikson.ee 

Krundi aadress Krunt 1 Krunt 2 Krunt 3 Krunt 4 Krunt 5 Krunt 6 
Vasakkalda 

kallasrada L7 

 

Kuni 20 m² ja kuni 5 

m kõrgused 

ehitised, mis on 

hooned 

Ei ole lubatud ehitada Ei ole lubatud ehitada Ei ole lubatud 
ehitada 

Ei ole lubatud 
ehitada Ei ole lubatud ehitada Ei ole lubatud 

ehitada Ei ole lubatud ehitada 

Katusetüübid, 

katusekallete 

vahemik, 

katuseharja suund, 

materjal 

välisviimistluse 

materjalid 

Eelistatult lamekatus 
või ühepoolse kaldega 
katus, katuse kalded 0-
250, plekk, rullmaterjal 
vm katuse tüübile 
sobiv 

Eelistatult lamekatus või 
ühepoolse kaldega 
katus, katuse kalded 0-
250, plekk, rullmaterjal 
vm katuse tüübile sobiv 

Eelistatult lamekatus 
või ühepoolse 
kaldega katus, 
katuse kalded 0-250, 
plekk, rullmaterjal 
vm katuse tüübile 
sobiv 

Eelistatult 
lamekatus või 
ühepoolse kaldega 
katus, katuse 
kalded 0-250, plekk, 
rullmaterjal vm 
katuse tüübile sobiv 

Eelistatult lamekatus 
või ühepoolse kaldega 
katus, katuse kalded 0-
250, plekk, rullmaterjal 
vm katuse tüübile 
sobiv 

Eelistatult lamekatus 
või ühepoolse 
kaldega katus, 
katuse kalded 0-250, 
plekk, rullmaterjal vm 
katuse tüübile sobiv 

Lamekatus katuse 
kalded 0-100, plekk, 
rullmaterjal vm katuse 
tüübile sobiv. 
Katusele on lubatud 
rajada terrass ja 
terrassi piire. Terrassi 
piire peab olema 
läbipaistev. 

Olulisemad 

arhitektuuri nõuded: 

välisviimistluse 

materjalid, avatäited 

(uksed aknad jms), 

piirded (materjal, 

kõrgus, tüüp) 

Arhitektuurselt peavad 
hoonemahud olema 
liigendatud (nt 
kasutades fassaadidel 
hele–tumeda kontrasti) 
k.a. kõrguslikult (nt 
viimase korruse 
mahuga, kus on 
asendatud mõned 
korterid 
katuseterrassidega).  
Hoonete kavandamisel 
tuleb maksimaalselt 
ära  kasutada 
jõevaateid, planeerides 
hoonetele rõdud, 
liigendused, vmt 
tagasiasted. 
Fassaadil võib 
kasutada kaasaegseid 
fassaadikattematerjale: 
komposiitplaate, puitu, 
klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, 
betooni. Avatäited 
lahendatakse 

Arhitektuurselt peavad 
hoonemahud olema 
liigendatud (nt 
kasutades fassaadidel 
hele–tumeda kontrasti) 
k.a. kõrguslikult (nt 
viimase korruse 
mahuga, kus on 
asendatud mõned 
korterid 
katuseterrassidega).  
Hoonete kavandamisel 
tuleb maksimaalselt 
ära  kasutada 
jõevaateid, planeerides 
hoonetele rõdud, 
liigendused, vmt 
tagasiasted. 
Fassaadil võib kasutada 
kaasaegseid 
fassaadikattematerjale: 
komposiitplaate, puitu, 
klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, betooni. 
Avatäited lahendatakse 
ehitusprojektis. Rõdud 

Arhitektuurselt 
peavad 
hoonemahud olema 
liigendatud (nt 
kasutades 
fassaadidel hele–
tumeda kontrasti) 
k.a. kõrguslikult (nt 
viimase korruse 
mahuga, kus on 
asendatud mõned 
korterid 
katuseterrassidega).  
Hoonete 
kavandamisel tuleb 
maksimaalselt 
ära  kasutada 
jõevaateid, 
planeerides 
hoonetele rõdud, 
liigendused, vmt 
tagasiasted. 
Fassaadil võib 
kasutada 
kaasaegseid 
fassaadikattematerja

Arhitektuurselt 
peavad 
hoonemahud olema 
liigendatud (nt 
kasutades 
fassaadidel hele–
tumeda kontrasti) 
k.a. kõrguslikult (nt 
viimase korruse 
mahuga, kus on 
asendatud mõned 
korterid 
katuseterrassidega).  
Hoonete 
kavandamisel tuleb 
maksimaalselt 
ära  kasutada 
jõevaateid, 
planeerides 
hoonetele rõdud, 
liigendused, vmt 
tagasiasted. 
Fassaadil võib 
kasutada 
kaasaegseid 
fassaadikattematerj

Arhitektuurselt peavad 
hoonemahud olema 
liigendatud (nt 
kasutades fassaadidel 
hele–tumeda kontrasti) 
k.a. kõrguslikult (nt 
viimase korruse 
mahuga, kus on 
asendatud mõned 
korterid 
katuseterrassidega).  
Hoonete kavandamisel 
tuleb maksimaalselt 
ära  kasutada 
jõevaateid, planeerides 
hoonetele rõdud, 
liigendused, vmt 
tagasiasted. 
Fassaadil võib 
kasutada kaasaegseid 
fassaadikattematerjale: 
komposiitplaate, puitu, 
klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, 
betooni. Avatäited 
lahendatakse 

Fassaadil võib 
kasutada 
kaasaegseid 
fassaadikattematerjal
e: komposiitplaate, 
puitu, klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, 
betooni. Avatäited 
lahendatakse 
ehitusprojektis. 
Rõdud võivad olla 
klaasitud. Piirete 
rajamine on 
keelatud. 

Fassaadil võib 
kasutada 
kaasaegseid 
fassaadikattematerjal
e: komposiitplaate, 
puitu, klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, 
betooni. Avatäited 
lahendatakse 
ehitusprojektis. 
Piirete rajamine on 
keelatud. 
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Krundi aadress Krunt 1 Krunt 2 Krunt 3 Krunt 4 Krunt 5 Krunt 6 
Vasakkalda 

kallasrada L7 

ehitusprojektis. Rõdud 
võivad olla klaasitud.  
Üldiselt piireaedu ei ole 
kavandatud. Ohutuse 
seisukohast lähtudes 
on lubatud 
maksimaalselt 1,2 m 
kõrgune metall ja/või 
keevisvõrkaed krundi 
jõe poolsel piiril. 

võivad olla klaasitud. 
Üldiselt piireaedu ei ole 
kavandatud. Ohutuse 
seisukohast lähtudes on 
lubatud maksimaalselt 
1,2 m kõrgune metall 
ja/või keevisvõrkaed 
krundi jõe poolsel piiril. 

le: komposiitplaate, 
puitu, klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, 
betooni. Avatäited 
lahendatakse 
ehitusprojektis. 
Rõdud võivad olla 
klaasitud. Piirete 
rajamine on 
keelatud..  

ale: 
komposiitplaate, 
puitu, klaasi, metalli, 
dekoratiivplekki, 
betooni. Avatäited 
lahendatakse 
ehitusprojektis. 
Rõdud võivad olla 
klaasitud. Piirete 
rajamine on 
keelatud. 

ehitusprojektis. Rõdud 
võivad olla klaasitud. 
Piirete rajamine on 
keelatud. 

Haljastus, osakaalu 

% 

Planeeritud elamualal 
peab kogu alast 
haljastatud ala osakaal 
olema 30%. Krundi 
haljastuse osakaal 
täpsustub 
projekteerimisel 

Planeeritud elamualal 
peab kogu alast 
haljastatud ala osakaal 
olema 30%. Krundi 
haljastuse osakaal 
täpsustub 
projekteerimisel 

Planeeritud 
elamualal peab kogu 
alast haljastatud ala 
osakaal olema 30%. 
Krundi haljastuse 
osakaal täpsustub 
projekteerimisel 

Planeeritud 
elamualal peab 
kogu alast 
haljastatud ala 
osakaal olema 30%. 
Krundi haljastuse 
osakaal täpsustub 
projekteerimisel 

Planeeritud elamualal 
peab kogu alast 
haljastatud ala osakaal 
olema 30%. Krundi 
haljastuse osakaal 
täpsustub 
projekteerimisel 

Planeeritud 
elamualal peab kogu 
alast haljastatud ala 
osakaal olema 30%. 
Krundi haljastuse 
osakaal täpsustub 
projekteerimisel 

Säilitatakse 
võimalikult 
maksimaalselt, 
täpsustub 
projekteerimisel 

Parkimiskohtade arv 
42 (täpsustub 
projekteerimisel) 

42 (täpsustub 
projekteerimisel) 

59 (täpsustub 
projekteerimisel) 

64 (täpsustub 
projekteerimisel) 

35 (täpsustub 
projekteerimisel) 

19 (täpsustub 
projekteerimisel)  0 

 

*planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on määratud vastavalt juhendile Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013: EK- korterelamu maa, ÄB- kontori- ja büroohoone maa, ÄV- väikeettevõtluse hoone 
ja –tootmise hoone maa, ÄK- kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, P- virgestusmaa                  
**hoone suhteline kõrgus- hoone suurim vertikaalmõõde ehitist vahetult ümbritsevast planeeritud maapinnast või katendist ehitise kõrgeima tarindi kõrgeima punktini, võtmata arvesse kohalikke väiksemaid 
süvendeid ja kõrgendusi; hoone absoluutne kõrgus- riiklikus kõrgussüsteemis määratud kõrgusarv ehitise kõrgeima tarindi kõrgeima punktini. Ehitisel paiknevat tehnoseadet ja -süsteemi ning selle osa, 
sealhulgas korstnat, antenni, päikesepaneeli, terrassi piiret ning välireklaami ja muud taolist ehitise kõrguse hulka ei arvestata. 
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Vastavalt hinnangule Suur-Jõe tn 48 asuva kinnistu geotehnilise olukorra kohta võiks hoonete puhul 
kaaluda hoonete alla keldrikorruse (maa-aluse parkla) rajamist kõrgusmärgile +  3,5 m. See vähendaks 
ala üldist koormust ja garanteeriks keldrite ohutuse üleujutuse korral (+ 3,25  m ohtlik ). 
Planeeringulahenduses on esitatud soovitusega arvestatud.  

Samuti on hinnangu kohaselt soovitav hooned rajada vaivundamendile, et vähendada nende vajumeid 
(madalvundamentidel on hoonete vajumid 10-20 cm ). Kindlasti on vaivundamente vaja kasutada 
jõepoolse hoonete rea ehitusel, et vähendada koormusi nõlvale. 

Hoonestuse arhitektuurne tase ja hoonete vaheline ruum peab olema lahendatud kõrgekvaliteediliselt. 

Muuhulgas on hoonete mahus vaja lahendada abiruumid jalgrataste, lapsekärude, kelkude jms 
hoidmiseks. 

Olemasolevad ja kavandatud hoone mahud koos väljaulatuvate arhitektuursete ja ehituslike detailidega 
(sh rõdud) tuleb rajada hoonestusala piirides ning arvestatakse ehitisealuse pinna sisse. Suurima 
lubatud ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud hoone küljes olevat vihmaveesüsteemi, 
päikesekaitsevarjestust, terrassi, kaldteed ning treppi, tehnosüsteemi ja -seadme osa jt vastavas 
õigusaktis15 nimetatud hooneosi.  

Vasakkalda kallasrada L7 krundile renoveeritava hoone katusele on lubatud kujundada katuseterrass 
varikatuse ja läbipaistvate piiretega. 

Suur-Jõe tänava äärsetele kruntidele on Suur-Jõe tänava poolsele küljele planeeritud kohustuslik 
ehitusjoon, mis järgib krundi nr 6 olemasoleva hoone ning Suur-Jõe tn 46 kinnistul asuva hoone kaugust 
kinnistu piirist.  

Olemasoleva hoone tänavapoolsetele fassaadidele ei ole lubatud paigaldada hoonet teenindavaid 
tehnilisi seadmeid. Hoonet teenindavatele tehn seadmetele tuleb valida tänavalt mitte vaadeldav, 
naabreid mitte häiriv, arhitektuurselt sobiv asukoht. Vajadusel tuleb leida seadmetele arhitektuursete 
võtetega sobiv varjatud lahendus.  

Arvestades ptk-s 5.9.4 tooduga on lubatud projekteerimisel näha ette päikeseenergia kasutamise 
võimalusi. Päikesepaneelid sulandada arhitektuursesse terviklahendusse. Paneelid või nendega 
kaetavad osad kavandada osaks arhitektuursetest elementidest või fassaadist või kavandada need 
hoone osade külge (katus, fassaad).  

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitisi (sh jäätmemaja), mis ei ole hooned, võib rajada väljapoole 
hoonestusala, määrates rajatistele oma piirkonna, et ühtlustada krundile tekkivate ehitiste paigutust ja 
välistada kruntide kaootilist risustamist vaba ehitustegevuse alla kuuluvate ehitistega. 

Vastavalt hoonestuse kontseptsioonile võib parkimiskohtade kohale kruntidel nr 1, 2, 3 ja 4 ette näha 
haljastatud varikatused. Parklate varjualuseid/varikatuseid kui rajatisi võib rajada väljapoole 
hoonestusala ning need ei ole arvestatud hoonete suurima lubatud ehitisealuse pinna sisse. 

Võimalik korterelamu jäätmemaja/-varjualuste ning parkimiskohtade varikatuste asukoht ja arhitektuur 
tuleb lahendada vastava krundi korterelamu ehitusprojektiga. Koos hoonete ehitusprojektidega tuleb 
koostada haljastusprojektid. Korterelamute välialade ning avaliku haljasala lahendus krundil nr 11 tuleb 
anda haljastusprojektidega.  

Rajatava hoone arhitektuurne projekt tuleb kooskõlastada linnaarhitektiga eskiisi staadiumis. 

  

 
15 Majandus- ja taristuministri 05.06.2015.a määrus nr 57 Ehitise tehnil iste andmete loetelu ja arvestamise alused § 19 lg 6 
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Tabel 5.3.2. Planeeritud mittehoonestatavate kruntide ehitusõigus 

Krundi aadress Krunt 7 Krunt 8 Krunt 9 Krunt 10 Krunt 11 
Krundi suurus 1893 m² 660 m² 1970 m² 387 m²  658 m²  
Planeeritav 
krundi 
kasutamise 
sihtotstarve* 

Tee ja tänava 
maa 

Tee ja tänava 
maa 

Tee ja tänava 
maa 

Tee ja tänava 
maa Virgestusmaa 

Vaste 
üldplaneeringu 
juhtotstarvetes  

Transpordimaa Transpordimaa Transpordimaa Transpordimaa Üldmaa 

Krundi lubatud 
suurim hoonete 
ehitisealune 
pind / täisehituse 
% 

Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata 

Lubatud suurim 
hoonete arv 
krundil 

Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata 

Hoonete 
suhteline/ abs 
maksimaalne 
kõrgus 

Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata 

*planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on määratud vastavalt juhendile Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013         

5.4 Haljastus, heakord, piirded ja väikevormid 
Planeeritud kruntidel väärtuslik haljastus puudub ning alale jääva kõrghaljastuse puhul puudub 
säilitamiskohustus. Võimalusel säilitada olemasolev elujõuline ja dekoratiivne haljastus, kui puude 
asukoht ja tervislik seisund seda võimaldab. Olemasolev haljastus võrreldes istutatava haljastusega 
omab kohest roheefekti. 

Hoonestusest, parkimiskohtadest ja teedest/platsidest vabad pinnad tuleb haljastada. Planeeritud 
elamualal peab kogu alast haljastatud ala osakaal olema 30%. Iga krundi haljastuse osakaal täpsustub 
projekteerimisel. 

Haljasalade kavandamine aitab kaasa kliimamuutustega seotud riskide leevendamisele (nt sademevee 
immutamine/liigse sademevee puhverdamine ning kuumasaarte tekke vältimine). 

Hoonegruppidele on kavandatud haljasala/mänguväljaku vmt alad, kuhu on võimalik kavandada 
korterelamutele ühised mänguväljakud. Krunt nr 11 on kavandatud samuti haljasala/mänguväljaku vmt 
rajamiseks. Asudes vahetult krundile nr 10 kavandatud kergliiklustee kõrval, on nimetatud haljasala 
kavandatud avaliku kasutusega ning hõlpsasti seotav kergliiklusteega. 

Kavandatud haljasaladel on oluline sotsiaalne funktsioon ning seal peab tegevust leiduma igale 
vanusegrupile. Puhkealad kavandada soovituslikult päikeselisemale õuealale. Krundil nr 6 rajada 
konteiner-, madal- või vertikaalhaljastus juhul kui kõrghaljastamiseks ruumi napib. 

Kruntide välialade lahendus tuleb anda haljastusprojektiga. 

Pärnu jõega risti olevale uuele tänavale on planeeritud allee. Ühepoolne allee on kavandatud ka 
kergliiklustee krundile nr 10, mis seob koos krundile nr 11 kavandatud haljasalaga elamuala jõekaldaga 
ühtseks tervikuks. 

Vasakkalda L7 krundile on kavandatud virgestusala ümbersuunatud Jaansoni rajaga. Territooriumile on 
võimalik kavandada väikesemahuline rannaala. Krunt on avalikult kasutatav. 

Planeeringujoonisel nr 3 on haljastuse ja puhkealade asukohad markeeritud tinglikult. Planeeritud 
kruntide haljastus- ja kujunduslahendused tuleb anda ehitusprojekti mahus lähtuvalt hoonete 
arhitektuursest lahendusest. Haljasalad tuleb rajada koos hoonete ehitamisega. 

Kuna planeeringuala maapinna kõrgus jääb vahemikku 0,00-5,70 m/abs ning alale kavandatud tänavad 
on seotud olemasolevate tänavatega, on lahendusega ette nähtud jõepoolseim planeeritud tänav krundil 
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nr 7 samale kõrgusele olemasoleva Kastani tänavaga st kõrgusele ca 3,40 m/abs. Nimetatud 
kavandatud tänavaäärsete kruntide maapind on kavandatud tänavapinnast kõrgemale, mis võimaldab 
rajada hoonealuse parkimiskorruse.  

Maapinnakõrguste erinevuse tõttu on aktuaalne erinevate tugimüüride rajamine kruntidel.. 

Olemasolev kaldakindlustus kavandatud elamuala ja Vasakkalda L7 krundi piiril säilitatakse ning 
vajalikes kohtades rekonstrueeritakse, muudetakse esteetilisemaks. Planeeritud elamuala ning jõe 
kaldaala ühendava kergliiklusala asukohas kaldakindlustus puudub ning seetõttu on piirkond sobilik 
kergliiklustee kujundamiseks.  

Kaldakindlustus tuleb jõepoolsel küljel dubleerida haljastusega. 

Üldjuhul on keelatud planeeritud krunte piirdeaiaga piirata. Erandiks on Vasakkalda L7 krundiga 
piirnevad krundid nr 1 ja 2, mille jõe poolsele piirile on maapinna kõrguste suure erinevuse ja 
kaldakindlustuse olemasolu tõttu ning ohutuse huvides lubatud rajada kuni 1,2 m kõrgune keskkonda 
sobiv metall ja/või keevisvõrkaed. 

Planeeringuala tänavaalade lumekoristus/vallitamine/ladustamine lahendatakse edaspidisel 
projekteerimisel (arvestada, et kliimamuutustega seoses (temperatuuritõusust tulenev) lumikate 
väheneb ning lumikattega periood on lühem). 

5.5 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus 
Liikluskorralduse põhimõtteline lahendus on graafiliselt nähtav joonisel nr 3. 

Planeeritud kruntidele juurdepääsu tagamiseks on kavandatud neli uut transpordimaa krunti. 
Kontseptsiooni osas on oluline planeeritud krunt nr 9, mis loob juurdepääsu ja vaatekoridori Pärnu jõele 
ning krunt nr 10, mis seob jõe kalda arendusalaga.  
Planeeritud tänavad on ette nähtud avalikuks kasutamiseks, kuid mitteläbiva liiklusega tagamaks vaikse 
ja turvalise elurajooni. 

Olenevalt krundi asendiplaanist, on planeeringujoonisele kantud juurdepääsude/sissesõitude asukohti 
täpsustada vastava krundipiiri ulatuses. 

Sõidukite ruumivajaduse arvutamisel on aluseks võetud EVS 843:2016 Linnatänavad. Planeeritud 
tänavamaa laius on üldjuhul 10 m v.a krundil nr 9, kus tänavamaa laius on 17 m võimaldamaks rajada 
allee ning sõidutee ääres elamute ja ärihoone külaliste ning jõeäärse ala kasutajate sõidukitele 
lisaparkimiskohad. Tänavatele on kavandatud kahepoolne jalgtee ja 6 m laiune sõidutee. Krundil nr 9 
on sõidutee äärse parkimisala äärde kavandatud kahepoolne puuderivi. Jalgtee ja puuderivi on 
kavandatud ühisele alale, kus puude vahele saab paigutada väikevorme, näit istepinke jmt. Väljapoole 
planeeringuala Suur- Jõe ja Kastani tänava äärde on soovitav samuti rajada jalgteed. 

Projekteerimisel on lubatud tänava ristprofiili elementide asukohti ja parameetreid muuta klausliga, et 
tänavale kavandatakse kergliiklejaile mugav liikumisruum, mis ühendub rajatava Suur-Jõe ja Kastani 
tänava äärse jalgteega.  

Planeeritud kergliiklusteede võrk on autovaba liikumisviisina muuhulgas üheks kliimamuutuste 
leevendusmeetmeks. 

Krundile nr 7 ja 8 kavandatud tänavad lõpevad tupikuga, mis perspektiivis ei välista krundil nr 7 asuva 
jalgtee pikendamist Suur-Jõe tn 46c kinnistule kavandatud kõnniteeni ning läbi Liiva tn 4 kinnistu Liiva 
tänavani. Tupiktee ala krundil nr 7 ja parkla manööverdamisala krundil nr 8 võimaldavad oma 
mõõtmetelt normatiivse päästeteenistuse sõiduki ümberpööramise. 
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Eesmärgiga kasutusele võtta Vasakkalda kallasrada L7 (kt 62511:162:0008) kinnistul asuv hoone ja 
selle lähiümbrus, on planeeringuga ümber suunatud Jaansoni raja trajektoor. Raja nihutamisega jõest 
eemale on võimalik jõepoolsele territooriumile rajada postidel terrassi ja Jaansoni raja hästi siduda 
planeeringuala jalgteevõrgustikuga.  

Uue Jaansoni raja lõigu ja planeeringuala ühendamiseks on kavandatud kergliiklustee krunt nr 10, mis 
tuleb maapinna kõrguste vahede tõttu Jaansoni rajaga siduda kaldteega ning Vasakkalda kallasrada L7 
hoone katuseterrassiga üle Jaansoni raja kulgeva nö sillaga. Olemasolev Jaansoni rada võib säilida 
jõeäärse passiivse liikumise alana. Krundi nr 10 kergliiklusteedega avatakse piirkonnas jõekallas selle 
mugavaks kasutamiseks. 

Planeeritud kruntidel on sõidukite parkimine lahendatud krundi siseselt kas osaliselt hoonestuse mahus 
või varikatusega/-ta parklana krundil. Planeeringuala reljeef võimaldab osadel kruntidel parkimiskohad 
kavandada võrreldes olemasoleva kõrgusliku situatsiooniga maa-alusele korrusele. 

Parklatele on lubatud rajada varikatused. Maapinna kõrguste erinevus alal võimaldab varikatustel 
kasutada näit katusehaljastust, mis kõrgematelt hoonete korrustelt vaadatuna lisab piirkonnale veelgi 
rohelust. Varikatuste lahendus peab olema intregreeritud ülejäänud arhitektuurse lahendusega ja 
moodustama ühtse terviku. Kui katusealuseid ei kavandata, peavad parklad olema liigendatud ja/või 
eraldatud haljastusega. Parklates liiklemine peab olema ohutu ja arusaadav. 

Iga planeeritud hoone korterite arv on ette nähtud täpsustada projekteerimisstaadiumis. Alale kokku on 
kavandatud kuni 240 korterit. Planeeringujoonisel nr 3 on parkimiskohad markeeritud tinglikult 
arvestusega üks parkimiskoht korteri kohta. 

Tabel 5.5.1. Sõiduautode parkimiskohtade jaotus 

Krundi 
aadress 

Krundi kasutamise sihtotstarve Planeeritud 
parkimiskohtade 
arv 

Krunt 1 
EK- korterelamu maa 

42 (tinglikult 
arvestatud 42 
korteriga) 

Krunt 2 
EK- korterelamu maa 

42 (tinglikult 
arvestatud 42 
korteriga) 

Krunt 3 
EK- korterelamu maa 

59 (tinglikult 
arvestatud 59 
korteriga) 

Krunt 4 EK- korterelamu maa 
 

64 (tinglikult 
arvestatud 64 
korteriga) 

Krunt 5 EK- korterelamu maa 
 

35 (tinglikult 
arvestatud 33 
korteriga) 

Kokku EK- korterelamu maa 242 

Krunt 6 ÄB- kontori- ja büroohoone maa, ÄV- väikeettevõtluse hoone ja –
tootmise hoone maa, 
ÄK- kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa 

19 

Krunt 9 LT- tee ja tänava maa-ala 29  

Kokku EK- korterelamu maa ÄB- kontori- ja büroohoone maa, ÄV- 
väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, 
ÄK- kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa 
LT- tee ja tänava maa-ala 

290 

 

Kuna linna planeerimisel tuleb juhinduda säästva arengu põhimõtetest ning eesmärgiks on 
linnakeskkonnas vähendada kahjulikke heitmeid ja suurendada ühistranspordi ja ratta kasutamise 
harjumust ning soodustada jalgsi liikumist, et vähendada autoliiklust, on planeeringuga ette nähtud 
planeeritud korterile mitte rohkem kui üks auto parkimiskoht. Planeeringuala asub kesklinnast ca 1,5 km 
kaugusel ning selle vahemaa läbimiseks kulub jalakäijal ca 20 min, jalgratturil vähem. 
Ühistranspordipeatused asuvad Riia maanteel alast ca 500 m kaugusel, lasteaed ja kool lähipiirkonnas. 
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Kontaktvöönd on varustatud jalgteede võrgustikuga ning ühistranspordiliinidega. Seega võimaldab 
kontaktvöönd igapäevaseid liikumisi teostada autovabalt. 

Liigselt suurte kõvakattega parkimisalade planeerimine ja projekteerimine suurendab kuumasaarte 
tekkimise ohtu ning jätab vähem ruumi võimalikule haljastusele, mis aitab immutada/puhverdada 
sademevett ning vältida kuumasaarte teket. 

Ärimaa krundil nr 6 ja Vasakkalda kallasrada L7 krundil rajada jalgrattaparkla (soovitavalt 
varjualusega/hoone mahus). Jalgrataste parkimiskohtade arvutuse indikatiivseks aluseks võtta kehtiv 
Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad. Jalgrattaparkla asukoht ja lahendus tuleb esitada 
projekteerimise staadiumis.  

Elamualadel on elanike jalgrataste hoiustamine ette nähtud hoone mahus selleks ette nähtud 
hoiuruumides. Lisaks on soovitav kavandada ka hoonevälised jalgrattalasilad. 

Parkimine ja prügimajandus kavandada tänavapoolsesse ja/või varjulisemasse külge. Kõik hooned 
peavad olema kergesti juurdepääsetavad ka liikumisraskuste ja/või piirangutega inimestele ja 
päästetehnikale.  

5.6 Tehnovõrgud- ja rajatised 
Planeeritavate tehnovõrkude lahendus esitatakse järgmises planeerimisetapis vastavalt 
tehnovõrguvaldajate tehnilistele tingimustele. 

Ehitustööde käigus ja planeeritud kruntide kasutamisel tuleb tagada olemasolevate ja planeeritud 
tehnovõrkude kaitse. 

5.7 Tuleohutuse tagamine 
Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud tuleohutusnõuetega16. 

Minimaalseks tuleohutusklassiks planeeringualal on kavandatud TP 1. 

Vastavalt tuleohutusnõuetele peab vältima tule levimist teisele ehitisele, välja arvatud piirdeaiale, postile 
ja muule sarnasele, nõnda, et oleks tagatud inimese elu ja tervise, vara ja keskkonna ohutus. Selle 
täitmiseks peab hoonetevaheline kuja olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on 
vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Hoonetevahelist kuja 
mõõdetakse üldjuhul välisseinast. Kui välisseinast on üle poole meetri pikkuseid eenduvaid 
põlevmaterjalist osi, mõõdetakse kuja selle osa välisservast.  

Planeeritud hoonestusalad jäävad planeeritud kruntide piiridel ja olemasolevast naaberhoonest esitatud 
normikohasele kaugusele. 

Hoonestusalade vahelised normatiivkujad on nähtavad joonisel nr 3. 

Päästeautode juurdepääs on tagatud planeeritud tänavatelt (krunt nr 7, 8 ,9). 

5.8 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 
Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1:2002.  

Kuritegevuse riskide minimeerimiseks on planeeritud tänavad ette nähtud varustada 
tänavavalgustusega, kavandatud on hästi jälgitav jalgteede võrk, mis on omavahel ühendatud, parklad 
on kavandatud kruntidele vahetult elamute lähedale ja planeeritud puhkealadele on ümbritsevatest 
elamutest võimalik tagada sotsiaalne kontroll (hea vaade elamute akendest). 

 
16 Siseministri 30.03 2017 määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele 
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Projekteerimisel tuleb ette näha sissepääsude (krundile, hoonesse) ja parklate piisav valgustatus ning 
hoonete lahenduses mitte kavandada n-ö pimedaid nurki. Selgelt eristada avalikud ja suletud 
territooriumid, et vältida soovimatute isikute sattumist neile mitte ette nähtud piirkondadesse. 

Ehituses kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad, lukud, haljasala rajatised). 
Hoone kasutamise ajal hoida oma territoorium, samuti territooriumile kavandatud haljasala alati korras 
ja teostada kiired parandustööd. 

5.9 Keskkonnatingimused 
Ehitustegevused tuleb käsitletaval maa-alal korraldada keskkonnasõbralikult, vastavalt heale tavale ja 
kehtivatele normidele. Ehitustööde toimumisel võib ilmneda müra ja tolmamine, mida saab leevendada 
vastavaid töövõtteid kasutades.  

Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et lahendatud oleks jalakäijate ning sõidukite turvaline liikumine 
ja ehitustegevus ei tohi öisel ajal häirida lähipiirkonna elanikke. 

Hoonetele kavandatavatel tehnilistel seadmetel tuleb tagada müranõuetele17 vastav lahendus, 
vajadusel tuleb tagada müra leevendavate meetmete rakendamine. Seadmete paigaldamine peab 
vastama seadmetele ettenähtud tehnilistele lahendustele. Reeglina tuleb kütte/jahutusseadmete 
välisosad paigaldada hoone konstruktsiooniga mitte külgnevana, soovituslikult maapinnal eraldiseisval 
alusel, vältimaks seadmest tekkivat vibratsioonimüra.  

5.9.1 KSH eelhinnang 
Käesolevale detailplaneeringule on koostatud KSH eelhinnang. Vastavalt eelhinnangule tuleb 
planeeringualal arvestada järgmiste leevendavate meetmetega, eesmärgiga minimeerida tegevusest 
tulenevat negatiivset keskkonnamõju: 

§ Vältida materjalide ladustamist ja masinate liikumist Suur-Jõe tn 48 kinnistu ja Pärnu jõe 
vahelisel alal.  
Planeeringulahendusega ei ole Vasakkalda kallasrada L7 kinnistule kavandatud ei materjalide 
ladustamist ega sõiduteed masinate liikumisega. Kinnistu hoone teenindamiseks on sõidukitel 
võimalik kasutada Kastani tänavat, kust edasi liigelda mööda Jaansoni rada 
kergliiklusvahendiga. 

§ Pinnasereostuse avastamisel tuleb reostunud pinnas välja kaevata ja alalt ära vedada, välja 
kaevatud pinnas asendada piirkonnale omase mineraalpinnasega; 

§ Kõvakattega alad tuleb planeerida/projekteerida selliselt, et oleks soodustatud sademevee 
valgumine madalamatele aladele, kust see lahkvoolulisse kanalisatsiooni suunatakse. 
Maapinna languga Pärnu jõe poole on planeeringulahendusega võimaldatud kaldega tänavatele 
rajada sademeveetorustik, kuhu suunata planeeringuala sademevesi. 

§ Planeeritavaid haljasalasid saab vajadusel kasutada vaid hoonete katustelt valguva sademevee 
pinnasesse immutamiseks, parklaaladelt ja teedelt kogutavat sademevett tuleb käsitleda 
potentsiaalselt reostunud veena ja see tuleb suunata linna kanalisatsiooni. 
Planeeringualale kavandatakse lahkvoolne kanalisatsioon, kuhu suunatakse tee. ja parklaalade 
sademevesi. Võimalusel immutatakse osaliselt hoonete katustelt pärinev sademevesi haljasalale 
ja/või kogutakse kokku taaskasutamiseks. Drenaaži- ja sademevee juhtimine reovee 
ühiskanalisatsiooni või naaberkinnistule on keelatud. 

§ Hoonete projekteerimisel arvestada kehtivate müranormidega; 
§ Piirkonnas pesitseva kaitsealuse linnuliigi mustviire elupaikade kaitseks tuleb minimeerida 

mürarikkaid tegevusi linnu pesitsusajal; 
§ Nahkhiirte toitumislennu alade kaitseks tuleb tehniliste lahendustega minimeerida 

planeeringualalt pärinevat valguse hajusreostust; 
§ Enne lammutustöödega alustamist tuleb välja selgitada nahkhiirte pesitsuskohad ehitiste 

konstruktsioonides, et vältida tahtmatut populatsiooni kahjustamist; 

 
17 Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 ja sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 
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§ Hoonete 0-korruste planeerimisel/projekteerimisel on oluline arvesse võtta võimalikku Pärnu 
jõe veetaseme tõusust tekkivat kahju.  

§ Edasises planeerimisprotsessis kui selgub 0-korruse ja vundamendi sügavuste ulatus/maht, 
tuleb kaaluda täiendavate ehitusgeoloogiliste uurimistöö või täiendava geotehnilise analüüsi 
koostamise läbiviimist. 
 

5.9.2 Üleujutusrisk 
Planeeringuala üleujutusriskiga piirkonnaks on Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu, kus Pärnu jõe 
veetaseme tõus ujutab sisuliselt kogu kinnistu vähemalt iga 10 aasta jooksul korra üle. Sellest lähtuvalt 
on vajalik projekteerida kinnistu ehitised selliselt, et need oleksid võimalikult üleujutustele vastupidavad. 
Samuti tuleb olme- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerimisel arvestada ala paiknemisega 
üleujutusohtlikus alas ja tagada ohutu elektri- ja küttseadmete paigutus. 

5.9.3 Jäätmed 
Olmejäätmete kogumine peab vastama jäätmeseadusele ja Pärnu linna jäätmehoolduseeskirjale. 
Jäätmete sorteeritult kogumiseks kavandada suletavad kogumiskonteinerid või süvamahutid. 
Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel (nt betoonkate) ja 
hoonestusest vähemalt 2 m kaugusel. Süvamahutid on soovitav ankurdada. Prügikonteinerid võib 
paigutada ka jäätmemajja/-varjualusesse. Jäätmete ära vedamiseks peab olema hea juurdepääs.  

Prügikonteinerite/süvamahutite või jäätmemajade kasutamine ja täpne asukoht tuleb anda 
projekteerimise käigus.  

5.9.4 Kliimamuutused 
Kuigi Eestis pole kliimamuutused nii äärmuslikud kui paljudes teistes maailma ja Euroopa Liidu riikides, 
võib ka meil prognooside alusel 21. sajandi jooksul oodata järgmisi muutusi: temperatuuritõus, 
sademete hulga suurenemine, merepinna tõus ja tormide sagenemine18. Seetõttu tuleb meil 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise vajadusega arvestada ning projekteerimisel tähelepanu pöörata 
mh sademevee ärajuhtimise ja haljastuse temaatikale. 

Sademevee käitlemisel tuleb eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle 
tekkekohas, vältides sademevee reostumist19.  

Hoonegruppidele on kavandatud haljasala/mänguväljaku vmt alad. Haljasalade kujundamisel tuleb 
arvestada kliimamuutuste mõjuga ning võimalusel vertikaalplaneerimisel leida lahendusi sademevee 
kogumiseks, immutamiseks (nt alale kujundatud nõgu vm) ning loodusliku mitmekesisuse tõstmiseks. 

Kogu alal näha ette võimalusi sademevee vooluhulga (l/s) piiramiseks (kliimamuutustega kaasnev 
keskmise sademete hulga kasv, temperatuuritõusust tulenevad ning sagenevad äärmuslikud 
kliimasündmused, nagu paduvihmad) ja ühtlustamiseks (viibemahutid, haljasala puhverdusalana vmt). 

Planeeritavaid haljasalasid saab kasutada hoonete katustelt valguva sademevee pinnasesse 
immutamiseks, kõvakattega parklaaladelt ja teedelt kogutavat sademevett tuleb käsitleda 
potentsiaalselt reostunud veena ning need tuleb projekteerida selliselt, et oleks soodustatud sademevee 
valgumine madalamatele aladele, kus vesi puhastatakse ning suublasse juhitakse. 

Kui parklaaladele varikatuseid ei kavandata valida parklate katendiks soovitavalt muru- või sillutiskivi 
vmt sademevee käitlemist võimaldav viis.   

 
18 Eesti kl i imamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 
https://www.envir.ee/sites/default/f i les/kli imamuutustega_kohanemise_arengukava_aastani_2030_1.pdf 
19 Veeseadus 
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5.9.5 Energiatõhusus 
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 
(Euroopa Parlament, 19.05.2010) peavad uusehitised pärast 31.12.2020. a olema 
liginullenergiahooned. Liginullenergiahoone tähendab, et hoone on parima võimaliku ehituspraktika 
kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendusi kasutades tehniliselt mõistlikult 
ehitatud hoone, mille energiatõhususarv (ETA) on suurem kui 0 kWh/(m²∙a), kuid mitte suurem kui 
asjakohases määruses sätestatud näitaja. 

Vastavalt direktiivile 2010/31/EL on Eesti kehtestanud liginullenergia standardi nõuded. 
Energiatõhususe nõuded on toodud ehitusseadustikus ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 
11.12.2018 määruses nr 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1. Uute hoonete projekteerimisel 
tuleb tähelepanu pöörata energia säästmisele ja võimalusel lokaalsele tootmisele ning võimalusel näha 
ette võimalusi energiatarbe vähendamiseks ja alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks.  

Energiatõhususe põhinäitajaid on otstarbekas jälgida nii energiabilansi komponentide kui ka 
projekteerimise protsessis tehtavate valikute osas. Energiatõhusust mõjutab oluliselt hoone mahuline 
lahendus ehk hoone kompaktsus ja orientatsioon. Olulisusest järgmine on hoone fassaadide 
kujundamine, mis hõlmab endas soojapidavust, valgusläbivust ja varjestust. Lisaks mahule, vormile ja 
piirdetarindite lahendustele mõjutavad hoone energiatõhusust tehnosüsteemid. Hoone tehnosüsteemid 
on seotud energiavarustuse lahendustega, mis sõltuvad hoone ühendustest erinevate võrkudega (gaas, 
kaugküte, elekter jne). Tehnosüsteemidest on kõige suurem ruumivajadus ventilatsioonisüsteemil. 
Võimalikult vähese energiakasutusega ventilatsioonisüsteemi rajamine eeldab õigesti valitud 
ventilatsiooniseadmeid ja -torustikku ning arhitektuurse projekteerimise käigus nende hoolikat hoonesse 
sobitamist. 

Kuna liginullenergiahoones kompenseeritakse optimeeritud energiakasutust taastuvenergia allikatest 
lokaalse soojuse ja elektri tootmisega, tuleb hoone kavandamisel arvestada ka vastavate soojuse ja 
elektri tootmise süsteemidega. Taastuvenergia allikatest soojuse ja elektri tootmise lihtsaimad viisid on 
soojuspumpade, päikesekollektorite (sooja vee tootmiseks) ja päikesepaneelide (toodavad elektrit) 
kasutamine. 

Taastuvenergia allikana päikesepaneelide kasutamisel on muuhulgas võimalik kasutada 
ehitisintegreeritud paneele, mille saab paigaldada katusele, fassaadile või päikesevarjuna akende 
kohale. Mistahes tüüpi päikesepaneelide kasutamisel peavad olema tagatud järgmised nõuded ja 
tingimused: 

§ Päikesepaneelid ei tekita kõrvalolevatele hoonetele valgusreostust; 
§ Päikesepaneelid ei kahjusta naaberhooneid, linnaruumis liiklejaid ja looduskeskkonda; 
§ Päikesepaneelid ei häiri liiklust ja tänaval liiklejaid. 

 

5.9.6 Radoon 
Eesti Geoloogiakeskuse veebirakenduse kaardi Radooni sisaldus pinnaseõhus kohaselt jääb 
planeeringuala normaalse radooniohutaseme piirkonda, kus on madala looduskiirgusega pinnased ja 
kõrge radooni tase majade siseõhus esineb harva, mistõttu võib eeldada, et täiendavate uuringute 
läbiviimise vajadus puudub. 

5.9.7 Insolatsioon 
Planeeritud hoonete ehitisealuse pinna suurus suhtes krundi pindalaga (täisehitus) ja krundi lubatud 
maksimaalne hoone kõrgus võimaldavad rajada hoone, millega on tagatud normatiivne insolatsioon 
päevas nii planeeritud hoones kui naaberhoonetes.  
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5.9.8 Pärnu jõe kaldaala ja selle ehituskeeluvööndi vähendamise 
ettepanek 
Planeeringuala ja kavandatud tegevused jäävad osaliselt kalda 50 m ehituskeeluvööndisse ja kalda 
10  m veekaitsevööndisse. Veekogu kalda kaitse eesmärk on kaldal asuvate looduskoosluste 
säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse 
suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine . 

Kalda veekaitsevööndi eesmärgiks on veekogu kalda erosiooni ja hajuheite vältimine. Veekaitsevööndis 
on mh keelatud: ehitamine, v a juhul, kui see on kooskõlas eelnevalt nimetatud eesmärgiga ning 
looduskaitseseaduses sätestatud ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega ning pinnase kahjustamine ja 
muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. 

Arhitektuurse kontseptsiooni aluseks uue jõepoolseima hoonestuse kavandamisel oli territooriumi 
olemasoleva hoonestuse orienteeruv ehitusjoon, mis ühtib ligikaudu kontaktvööndi ehitusjoonega. 
Erinevus planeeringualal võrreldes kontaktvööndi kinnistutega on kaldakindlustuse olemasolu, mida 
kontaktvööndi kinnistutel ei ole. See tähendab, et kavandatava elamuala kallas on müüriga kindlustatud 
ning seetõttu pole jõe üleujutusohtu. Samuti on piiratud inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju ning 
kaldakindlustus otseselt suunab asustuse kujunemise. 

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul asuv olemasolev hoone jääb osaliselt kalda veekaitse- ja tervenisti 
ehituskeeluvööndisse. Seoses Jaansoni rajaga soovitakse hoonele leida uus funktsioon, mis annab 
Jaansoni rajale ja kogu piirkonnale lisandväärtuse. 

Territooriumi väljaarendamiseks on kalda ehituskeeluvööndisse planeeritud kaks korterelamu krunti 
(krundid nr 1 ja 2), üks haljasmaa krunt (krunt nr 11), osaline nõlvakindlustuse (kalda kindlustusrajatis) 
rekonstrueerimine, üks kergliiklustee (avalikult kasutatava tee) krunt (krunt nr 10), Vasakkalda 
kallasrada L7 kinnistu hoone uuendamine ja funktsiooni muutmine olemasolevas mahus ja sellele 
terrassi rajamine, elamuala ja jõe kaldaala ühendav nö sild ja trepistikud (avalikult kasutatava tee osad 
Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul), Jaansoni raja lõigu asukoha muutus (avalikult kasutatava tee) ja 
võimalik rannaala (Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul). 

Looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 4 kohaselt ei laiene ehituskeeluvöönd kalda kindlustusrajatisele 
(p  2); supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele (p 3), olemasoleva ehitise esmakordsele 
juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise 
kubatuurist (p 5); piirdeaedadele (p 6) ja maakaabelliinile (p 8) . 

LKS § 38 lg 5 kohaselt ei laiene ehituskeeluvöönd kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud 
tehnovõrgule ja –rajatisele (p 8) ja avalikult kasutatavale teele (p 10). 

Seega on vaja kalda ehituskeeluvööndit vähendada kahe jõepoolseima krundi nr 1 ja 2 hoonete ja 
rajatiste sh mänguväljakute ehitamiseks, ühele haljasmaa krundile (nr 11) rajatiste (mänguväljakud jm) 
ehitamiseks ning Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu hoonele terrassi rajamiseks. 

Planeeringualast idasuunas on linna üldplaneeringuga elamualal Pärnu jõe kalda ehituskeeluvööndi 
ulatuseks määratud 15 m, planeeringualast loodesuunas 31 m ja 15 m. 

Lähtuvalt kontaktvööndi jõeäärsete eluhoonete paiknemisest jõe suhtes, planeeringuala olemasoleva 
hoonestuse asetsemisest ning kaldakindlustuse olemasolust tehakse detailplaneeringuga ettepanek 
joonisel nr 3 näidatud ulatuses elamukruntide rajamiseks (sh mänguväljakud jm) kalda 
ehituskeeluvööndit vähendada 50  meetrilt 20 meetrini ja planeeritud krundil nr 11 ja Vasakkalda 
kallasrada L7 kinnistul sellele planeeritud hoonestusala ulatuses 2,5 meetrini (ligikaudu olemasoleva 
Jaansoni raja jõepoolse piirini). 
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Planeeringuala põhjaosas 20 m kaugusel jõe veepiirist on maapinnakõrgus ca 5 m/abs, idaosas ca 4,5 
m/abs ning planeeritud krundid asuvad kaldakindlustusest maa pool. Planeeritud maapinnakõrgused 
jäävad olemasolevaga samale tasemele. 

Planeeringualale kavandatud elamukrundid on moodustatud Suur-Jõe tn 48 territooriumile. Väljapoole 
endise tootmis- ja ärimaa kinnistut elamukrunte kavandatud ei ole.  

Suur-Jõe tn 48 kinnistule kavandatud elamu funktsioon on väiksema inimtegevusest lähtuva kahjuliku 
mõjuga kui tootmisfunktsioon. 

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu säilib endistes piirides ning selle maakasutuse otstarvet ei muudeta. 
Ehitusõigus määratakse hoone uuendamiseks ja terrassi rajamiseks. Kuna hoone asub üleujutusohuga 
alal, peab hoone renoveerima selliselt, et madalaima kasutatava ruumi põrandapind on vähemalt 
kõrgusel 3,20 m/abs. Nimetatud tegevus veekogu kaldale erosiooni ega hajuheite ohtu ei tekita. Ka 
terrassi kavandamine hoone ümber on täna üleujutusohule võimalik alates 3,20 m/abs kõrguselt. 
Maapind olemasoleva hoone ümber on ca 1,3-1,5 m/abs. Seega tuleb terrass rajada 
üleujutusohukindlatele postidele (betoonpostid ja terastalad) terrassitasandikõrgusega alates 
3,20  m/abs. Kuna terrass kavandatakse maapinnast oluliselt kõrgemale, ei ole eeldatavalt ohtu 
veekogu kalda erosioonile ega hajuheitele. Terrassitasapind vee kohale ulatuda ei tohi. 

Kuna planeeringuala näol on Suur-Jõe tn 48 kinnistu osas tegemist tootmisterritooriumiga, siis looduslik 
taimestik seal suures osas puudub ning territooriumile kavandatud elamukompleks ei tekita negatiivset 
mõju taimestikule. Pigem on tegemist positiivse keskkonnamõjuga, kuna planeeritud kruntide 
haljaspinnad tekitavad uusi elupaiku ning väheneb kuumasaarte efekt, mida toodavad tehiskeskkonnad. 
Mida rohkem tehiskeskkonnas on rohealasid, seda tugevam on looduskeskkonna jahutav mõju. 

Planeeringuala reljeefi oluliselt ei muudeta. Kruntidele juurdepääs kavandatakse olemasolevatelt 
tänavatelt alguse saavatelt uutelt tänavatelt, mis võimaldavad vaateid jõele ning parema juurdepääsu 
jõe kaldaalale. 

Arenduspiirkond kavandatakse väljakujunenud elamualade vahele ning planeeritud hoonete ehitusmaht 
on oluliselt väiksem (planeeritud hoonete ehitisealune pind kokku 5 614 m²) ning nö õhulisem 
olemasolevate tootmishoonete mahust (olemasolev hoonete ehitisealune pind kokku 15 388 m²).  

Elamuala ja Pärnu jõge jääb puhverdama Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu. Sealne looduskooslus 
säilitatakse maksimaalselt ning olemasolev hoone ja selle ümbrus korrastatakse. 
Avalike jalgteede rajamine ja nende sidumine olemasoleva teedevõrgustikuga tagab kaldale parema 
juurdepääsu ja seal vaba liikumise. 

Vastavalt hinnangule Suur-Jõe tn 48 asuva kinnistu geotehnilise olukorra kohta on siiani alal küllaltki lai 
vastukaalu prisma, mis piirneb deformeerunud tugiseinaga. See kompleks on tänu vastukaalu prismale 
tasakaalus ja koos tagab täna nõlva püsivuse. Kui praegune nõlva kuju ei kutsu esile vastuväiteid, võiks 
ta säilitada. Kui aga soovitakse eemaldada tugimüür ja/või olemasolev ümber ehitada/rekonstrueerida 
sh lisades esteetilisust, on vaja koostada ala kohta uus nõlva kindlustuse projekt. 

Rajatavad tänavad jäävad kaugele olemasolevast nõlvast (seega ei mõjuta nõlva püsivust) ja nende 
kõrgusmärgid tagavad ohutuse ka üleujutuste puhul.  

5.10 Detailplaneeringu rakendamise nõuded 
Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, 
et püstitatavad hooned ja rajatised ei kahjustaks naaberkatastriüksuste kasutamise võimalusi ei 
ehitamise ega kasutamise käigus.  

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud hüvitab katastriüksuse igakordne omanik, kelle poolt 
kahju põhjustanud tegevus lähtus. 

Kehtestatud detailplaneering on aluseks maakorralduslike toimingute teostamisel ja edaspidi 
koostatavatele ehituslikele projektidele. Koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt 
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Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, heale projekteerimistavale ja ehitusseadustikule. 
Detailplaneeringu kohaste kruntide ehitusõigused realiseeritakse krundi igakordsete valdajate poolt. 

Elamuala juurdepääsuteed ehitab välja piirkonna arendaja. Vastavalt arendaja ja kohaliku omavalitsuse 
kokkuleppele antakse teed kohaliku omavalitsuse haldusse. Krundile nr 11 kavandatud avalikult 
kasutatava mänguväljaku väljaehitamise kohustus on piirkonna arendajal.  

Detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamise täitmiseks ei eraldata rahalisi vahendeid linna 
eelarvest, välja arvatud juhul, kui lepitakse eraldi kokku rajatiste finantseerimises või kulude katmises. 
Taotlejale antaks halduslepinguga üle kohustus ehitada välja detailplaneeringukohased rajatised ja 
nende korrashoid kuni üleandmiseni linnale.  

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul asuva Jaansoni raja ümberehituse rajab ning kinnistu heakorrastab 
kohalik omavalitsus. Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kasutamine 
lepitakse kokku hoone omaniku ja kohaliku omavalitsuse vahel. 

Tehnovõrkude rajamine toimub krundi igakordse omaniku ja tehnovõrkude valdaja koostöös. Koostöö 
käigus pannakse paika tehnovõrkude rajamise finantseerimise tingimused. Tehnovõrkude valdajatelt 
tuleb tellida vajalikud tehnilised tingimused. Projekte võivad koostada vastavat litsentsi omavad firmad 
või isikud. Servituudilepingud sõlmitakse vastavalt krundiomanike ja tehnovõrguvaldajate 
kokkulepetele. 

Ehitusõiguse realiseerimise eelduseks on olemasoleva kinnistu jagamine ja likvideeritavaks määratud 
hoonestuse lammutamine. Lammutamine toimub kõik korraga lähiaastatel. 

Planeering realiseeritakse eeldatavalt kolmes ehitamisetapis (vt skeem 5.10.1) kruntide/kvartalite kaupa 
lähiaastatel. Iga etapi rajamisega on tagatud vastavatele hoonetele juurdepääsud sh juurdepääsu 
võimaldavad avalikult kasutatavad tänavad. Iga etapp realiseeritakse terviklikult st hooned, õuealad, 
haljastus ning tehnovõrgud rajatakse terviklikult. Avalikuks kasutuseks kavandatud mänguväljakud jm 
krundil nr 11 realiseeritakse terviklikult koos teises realiseerimisetapis. 

Hoonestaja kohustub enne ehitustööde algust kooskõlastama eskiis- ja ehitusprojekti Pärnu 
linnaarhitektiga. Elamule ehitusloa andmise eelduseks on vähemalt kuni krundi piirini ulatuva tänava, 
tänava sademevee lahenduse, tänavavalgustuse ja tänava maa-alale kavandatud haljastuse kohta 
kinnitatud projekti ja ehitusloa olemasolu. Elamule kasutusloa andmise eelduseks on vähemalt kuni 
krundi piirini ulatuva tänava, tänava sademevee lahenduse, tänavavalgustuse ja tänava maa - alale 
kavandatud haljastuse ehitamise lõpetamine. 
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Skeem 5.10.1. Planeeringu realiseerimise etapid 
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1. Situatsiooniskeem       M 1 : 10 000 

01. Täisehituse protsent ja kõrgused  

     (OÜ Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal)    M 1 : 3 000 

2. Tugijoonis        M : 500 

3. Põhijoonis. Eelnõu       M : 500 

4. Planeeringu arhitektuurse kontseptsiooni  

    ruumiline illustratsioon (OÜ Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal) 


