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B. SELETUSKIRI 
 

1.PLANEERINGU ÜLESANDED JA KOOSTAMISE ALUSED 

 

1.1.Planeeringu ülesanded 

 
Detailplaneeringu peamised ülesanded on: 

• Krundipiiride määramine; 

• kruntide ehitusõiguse määramine; 

• kruntide hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega 
lubatud hooneid, piiritlemine; 

• hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; 

• servituutide vajaduse määramine; 

• töötada välja haljastuse ning heakorrastuse põhimõtted; 

• lahendada parkimine; 

• tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; 

• anda arvamus keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse kohta 
 
Peamine eesmärk on garaažide kinnistute (Papli tn 10 ja 12) liitmine A.H.Tammsaare 25 
kinnistuga ja saadud krunt jagada kaheks väikeelamumaa krundiks. 

1.2.Planeeringu koostamise alused 

 
Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on: 

• Pärnu linnavalitsuse 24.septembri 2007 korraldus nr.665: A.H.Tammsaare pst 25 ja papli tn 
10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu algatamine. 

• Pärnu linna üldplaneering 2001-2025, mis on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 
määrusega nr. 26; 

• Muinsuskaitse eritingimused Pärnus A.H.Tammsaare pst 25 kinnistu detailplaneeringu 
koostamiseks,Maie kais Projekt OÜ töö nr. ET1-18, 26.07.2018 

• OÜ Pärnu Maamõõduteenistus poolt teostatud geodeetiline mõõdistamine: töö nr.kt-
305/18, 05.092018.a. 

Detailplaneering on koostatud vastavalt: 

• Planeerimisseadusele 

• Ehitusseadustikule, vastu võetud 11.02.2015.a. 

• Tuleohutuse seadusele, vastu võetud 05.05.2010.a. 

• Siseministri määrus nr. 17“Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele“ 30.03.2017.a.. 

• EVS 812-7:2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded. 

• ja muudele asjassepuutuvatele seadustele ja õigusaktidele. 
 
Detailplaneeringuga  ei muudeta Pärnu linna  kehtivat üldplaneeringut. 
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1.3.Üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve 

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas, väljaehitatud ja selge struktuuriga tänavatega Pärnu linna Rannarajoonis 
ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamumaa EE. 
Pärnu linna üldplaneeringu seletuskiri (punkt 2.1.1) sätestab, et EE juhtotstarbega aladel on 
lubatud sihtotstarbed elamumaa ja kuni 25% põrandapinnast kõrvlfunktsioon (Ärimaa (Ä), 
sotsiaalmaa (Üh) vms. 

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1.Planeeritava ala asukoht 

 
Planeeritav ala asub Pärnu linnas Rannarajoon linnaosas A.H:Tammsaare pst – Side tänava- Papli 
tänava ja Kuuse tänava vahelises kvartalis. 
Kinnistud asuvad Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (reg. Nr. 27007) kaitsevööndis. 
Detailplaneeringu maa-ala suuruseks on ca 1700 m². Planeeringuala kontaktvööndi skeem on 
esitatud DP-osa lehel 1. 
Põhja pool külgneb maa-alaga A.H.Tammsaare puiestee T5 kinnistu (linnatänav). 
Lõuna pool Papli tänav T2 kinnistu (linnatänav). 
Idas Papli tn 14 (100% elamumaa) ja A.H.Tammsaare pst 27 (80% elamumaa ja 20 % ärimaa). 
Läänes ridaelamu Papli tn 10a (100% elamumaa). 
Kõik planeeringualaga külgnevad tänavad , teed ja krundid on maakatastrisse kantud kinnistud. 
Kinnistutel asunud garaažid ja abihooned on lammutatud. Haljastus on hooldamata. Piirdeaed  -
puidust lippaed, A.H.Tammsaare puiestee pool on metallraamis võrgust väravad.   
Olemasolev maapind on planeeringuala ulatuses suhteliselt tasane. Maapinna absoluutkõrgused 
jäävad vahemikku H= 1.48…1.89m. 
Planeeringualal praeguseks väljakujunenud olukorraga saab tutvuda DP-osa lehel 2, mis käsitleb 
selle piirkonna tugiplaani. 

2.2.Kontaktvööndi iseloomustus ja mõjutegurid 

2.2.1.Muinsuskaitse 

Planeeringuala asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala nr.27007 kaitsevööndis. 
Väljavõte muinsiuskaitse eritingimustest: 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimääruse kohaselt tuleb muinsuskaitseala kaitsevööndi hoonestamisel 
vältida järske kontraste hoonestuse mastaapsuses muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ääres ning tagada vanalinna 
silueti vaadeldavus olulistest vaatepunktidest linnas, vanalinnasuunalistelt tänavatelt ja merelt. 
Arvestades väljakujunenud olukorda A. H. Tammsaare pst, Kuuse, Papli ja Side tänavate vahelisel alal, tuleb tunnistada, 
et kontrastideta mastaapne hoonestus on säilinud A. H. Tammsaare tänava ääres. 
Papli tänava poolsel küljel on tekkinud kontrast neofunktsionalistlikus stiilis 1973. aastal ehitatud hoonete ja piirkonnale 
iseloomulike väikeelamute vahel. Ühepereelamud Papli tänava ääres sobivad oma mahult ja arhitektuurikeelelt 
vaadeldavale alale, kontrastsete ridaelamu ja sidekontori hoonete mahtudega  tuleb lihtsalt leppida. Paradoks seisneb 
selles, et üksikobjektidena on nii Papli tn 8 sidekontor kui ka Papli tn 10a ridaelamu väärtuslikud. Leele Välja on 
soovitanud Papli tn 10a arvele võtta kui väärtuslik objekt.  
Papli tänava edasine hoonestamine võiks toimuda juba kehtestatud detailplaneeringute printsiipide alusel. 
--- 
A. H. Tammsaare pst 25, Papli tn 10 ja Papli tn 12 asuvad üleujutusalas. Maa-ameti geoportaali andmetel tekib 
kinnistutel üleujutus juba +2.28m veetõusu korral (vt joonis). Kuna antud piirkonnas pole muinsuskaitselistel ja 
arhitektuursetel põhjustel võimalik I elukorruse põrandat tõsta oluliselt kõrgemale naaberkinnistute elamute põrandate 
kõrgusest, tuleb siin arvestada ohuga, et mõned korrad sajandis on üleujutusoht.  
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2.2.2.Kontaktvöönd 

 

Ajalooliselt kasvas 19. sajandi lõpul toimunud kuurordi arenguga kiiresti puhkajate arv ja puudus 
tekkis suvituskorteritest. 1895 .a. asus linnavalitsus korraldama tolleaegse karjamaa kruntimist, 
kuhu plaanide kohaselt pidi rajatama suvila tüüpi hooned. Mõned neist olid villad ja mõned 
suvituskorteritega hooned. 
A.H.Tammsaare tn 25 krundile ehitati 1923.aastal kolme korteriga elamu.  
Ajaloolise ülevaatega saab tutvuda Muinsuskaitse eritingimuste juures oleva lisaga (Ajalooline 
õiend.Laura Kipper.2017) 
Kontaktvööndi moodustavad põhjakaares A.H.Tammsaare pst paaritute numbrite tänavapoolel kuni 
1940 aastani ehitatud kahekordsed puitvillad (puitvoodriga viimistlusega ning krohviviimistlusega). 
Otsesed naaberkinnistud on hoonestatud 1925 aastal (A.H.Tammsaare pst 23) ja 1934 aastal 
(A.H.Tammsaare pst 27). 
Kinnistud olid suured ja ulatusid Papli tänavani. Selle tõttu on aastatel 2001 kuni 2010 algatatud 
mitmed detailplaneeringud kinnistute jagamiseks, kuna Papli tänava poolt on kerge juurde pääseda. 
Seega peale 2000. aastat on jagatud A.H. Tammsaare pst 17 krunt kaheks ja Papli tänava poole on 
ehitatud puidust ühepereelamu (Papli tn 8a) ja A.H.Tammsaare pst 19 kinnistu Papli tänava 
poolsesse külge on lubatud ehitada teine väikeelamu. 
Papli tänava paarisnumbritega külje hoonestamine: 
1940 a. on teada esmane kasutus puidust korterelamule Papli tn 16 ja 1993a. Papli tn.14 (esialgne 
vana hoone lammutati täielikult). 
Nõukogude perioodil (1973) lisandusid Papli tn 10a ridaelamu ja  Kuuse tänava ja Papli tn ristmikul  
asuv ärihoone. Mõlemad hooned on tunnistatud 20. sajandi 70-ndate aastate funktsionalistliku 
arhitektuuri iseloomulikeks näideteks. 
Papli tänava paaritute numbritega tänavapool: 
Sellel poolel on asutus tihedam juba tänava algusest peale, mis tõttu planeeringuala vast jäävad 
kinnistud on suuremate numbritega. Hoonestust on täheldatud aastast 1932.  
Planeeringuala vastu jääval kinnistul asus kortermaja, mis lammutati peale 2005 jaanuaritormi ja 
rajati uus kortermaja piirkonda arvestavates mahtudes. 
Nurgakinnistul Papli tn. 29 lammutati vana hoone ja ehitati uus villa 1999 aastal. 
Üldiselt on rajoon tänaseks Pärnus tuntud kui rannavillade rajoon. 
 
Foto. Ortofoto aastast 1999 koos praegu kehtivate kinnistupiiridega ja planeeringualaga (punane). 
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Planeeringuala lähima kontaktvööndi moodustavad seega peamiselt nn. Villade tüüpi eramud ja 
väikesemahulised korterlamud. 
 Planeeringuala asukoht on juurdepääsude asukoha ning kvartali ruumilise paigutuse tõttu soodne  
väikeelamute ehitamiseks. 

2.3.Planeeringuala iseloomustus 

2.3.1.Maakasutus ja hoonestus 

Planeeringualal paiknevad kinnistud: 
 
A.H.Tammsaare pst 25 

• katastritunnus: 62512:044:0300 

• kinnistu pind: 1314 m² 

• katastriüksuse sihtotstarve: elamumaa 100% 

• Ehitisregistri andmetel on kinnistul olevad hooned 103010209 elamu ja 103010210 
abihoone lammutatud. 

Papli tn. 10 

• katastritunnus: 62512:044:1800 

• kinnistu pind: 30 m² 

• katastriüksuse sihtotstarve: elamumaa 100% 

• Ehitisregistri andmetel on kinnistul olev hoone 103029107 garaaž lammutatud. 
Papli tn. 12 

• katastritunnus: 62512:044:1790 

• kinnistu pind: 32 m² 

• katastriüksuse sihtotstarve: elamumaa 100% 

• Ehitisregistri andmetel on kinnistul olev hoone 103012710 garaaž lammutatud. 
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2.3.2.Liikluskorraldus 

Maa-ala vahetus läheduses asuvad asfaltkattega linnatänavad Anton Hansen Tammsaare puiestee 
T5 ühelt poolt ja Papli tn T2 teiselt poolt. 

2.3.3.Haljastus 

Maa-alal paiknev haljastus on hooldamata lilleaed ja viljapuud. A.H.Tammsaare tänava poole jäävad 
sarapuupõõsad, ülekasvanud elupuud ja sirelid. Papli tänava poolsel kinnistu piiril kasvab suur kask 
ühiselt Papli tn 14 kinnistuga. 
Planeeritav ala on piiratud lippaiaga tänavate poolt. A.H.Tammsaare pst 23 poolt piirab ala abihoone 
tulemüürsein ja Papli 10a poolt betoonmüüriga tõstetud pinnaseosa. 
Maapind maa-alal on enam-vähem tasane. Kõrgusmärgid maa-alal on  vahemikus +1.48…1.89m  
ABS.  

2.3.4.Tehnovõrgud 

Maa-alal on A.H.Tammsaare pst poolt liitumine  vee-, kanalisatsioonitrasside ja elektri- ning 
sideliinidega. Papli tänava poolsel kinnistutel on liitumised elektriliinidega. Vee-ja 
kanalisatsioonitrassid ning kaugküttetrass (vajadusel) on tänaval olemas. 

2.4.Üldplaneeringukohane piirkonna areng 

Pärnu linn omab kehtivat üldplaneeringut (kehtestatud 20.09.2001). 
Praegu kehtivas planeeringus on antud piirkonnale määratud: 

• Elamumaa EE. 
Lubatud on kõrvalsihtotsatarbed kuni 25%: 

o Ärimaa 
o Ühiskondlike ehituste maa 
o Transpordimaa 

Skeem 1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist (detsember 2017)  

 
 
  DETAILPLANEERINGU ALA 
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3.PLANEERINGULAHENDUS 

3.1.Planeeritava ala krundijaotus 

Detailplaneeringu vahekruntimise joonisega liidetakse Papli tn 10 (pos. 1.1), Papli tn 12 (pos.1.2) ja  
A.H.Tammsaare pst 25 (pos 1.3) üheks krundiks (pos.3). 
Põhijoonisega jagatakse  krunt (pos. 1) kaheks krundiks  
 
POS.2 (soovitusliku aadressiga A.H.Tammsaare pst 25) 

• Planeeringujärgne krundi sihtotstarve  pereelamumaa (EP) 100% 

• Krundi suurus:      688m² 
 
POS.3 (soovitusliku aadressiga Papli tn 12) 

• Planeeringujärgne krundi sihtotstarve  pereelamumaa (EP) 100% 

• Krundi suurus:      697m² 
 

3.2.Linnaehituslikud nõuded ehitistele 

Hoonestusalade määramisel krundile on arvestatud ruumilise olukorra, kinnistule ulatuvate 
piirangute, olemasolevate tehnovõrkude, tuleohutuse tagamise ning hoonestuse juurdepääsude 
võimalikkusega.  
 
Hoonestusjoone määramisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimuse punktidega 7.2.1 ja 7.3.1 
Detailplaneeringus on antud maksimaalne võimalik ehitusala.  

3.3.Muinsuskaitselised eritingimused detailplaneeringu koostamiseks: 

A.H.Tammsaare pst 25 (POS.2) 
(väljavõte muinsuskaitse eritingimustest p.7) 
7.1 On lubatud liita kinnistud A. H. Tammsaare pst 25, Papli tn 10 ja Papli tn 12 üheks krundiks ning seejärel tekkinud 

krunt jagada kaheks vähemalt 600m2 suuruseks krundiks. Krunt tuleb jagada nii, et kahe tekkiva krundi 
eraldusjoon oleks paralleelne A. H. Tammsaare puiestee ja Papli tänavaga. 

7.2 A. H. Tammsaare puiestee äärde kavandatud krundi planeerimisel arvestada järgmiste tingimustega: 
7.2.1 Hoonestusjoon kavandada samale joonele naaberkinnistutel  A. H. Tammsaare pst 23 ja 27 elamute 
hoonestusjoonega. 

 7.2.2 Krundi maksimaalne täisehitus vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule 30%. 
 7.2.3 Krundile võib ette näha maksimaalselt kaks hoonet – elamu ja kõrvalhoone. 

7.2.4 Elamu maksimaalne kõrgus maapinnast 9,0m, kõrvalhoone maksimaalne kõrgus maapinnast 4,0m. 
7.2.5 Elamu sokli kõrguse määramisel lähtuda naaberelamute soklite kõrgusest. 
7.2.6 Elamu katusekalle näha ette vahemikus 45˚-50˚, harjajoon paralleelne tänavaga. Kõrvalhoone 
katusekalle 5˚-25˚, harjajoone suund vaba. 
7.2.7 Välisviimistluse materjalina näha ette puitlaudis, krohv, või mõlemad kombineeritult. 
Katusekattematerjalina näha ette valtsplekk või savikivi. 
7.2.8 Imiteerivate materjalide, sh plastakende, plastuste ja metalluste kasutamine ei ole lubatud. 
7.2.9 Krundi piirdeks kavandada puitlippaed, piirde kõrgus soovitavalt analoogne naaberkinnistu A. H. 
Tammsaare pst 23 piirdega, aga mitte kõrgem kui 1,2m. 
7.2.10 Parkimine näha ette krundisiseselt. 

 

Papli tn .(POS.3) 
(väljavõte muinsuskaitse eritingimustest p.7.3) 
7.3.1 Hoonestusjoon näha soovitavalt ette samale joonele Papli tn 10a hoonestusjoonega või samale joonele Papli tn 

16 hoonestusjoonega. 
7.3.2 Krundi maksimaalne täisehitus vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule 30%. 
7.3.3  Krundile võib ette näha maksimaalselt kaks hoonet – elamu ja kõrvalhoone. 
7.3.4 Elamu maksimaalne kõrgus maapinnast 9,0m, kõrvalhoone maksimaalne kõrgus maapinnast 4,0m. 
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7.3.5 Elamu sokli kõrguse määramisel lähtuda naaberelamute soklite kõrgusest. 
7.3.6 Elamu katusekalle näha ette vahemikus 45˚-50˚, harjajoon paralleelne või risti tänavaga. Kõrvalhoone 

katusekalle 5˚-25˚, harjajoone suund vaba. 
7.3.7 Välisviimistluse materjalina näha ette puitlaudis, krohv, või mõlemad kombineeritult. Katusekattematerjalina 

näha ette valtsplekk või savikivi. 
7.3.8 Imiteerivate materjalide, sh plastakende, plastuste ja metalluste kasutamine ei ole lubatud. 
7.3.9 Krundi piirdeks kavandada puitlippaed, piirde kõrgus soovitavalt analoogne Papli tn 8 ja 16 piirdega, aga mitte 

kõrgem kui 1,2m. 
7.3.10 Sissesõit krundile planeerida Papli tänavalt, parkimine lahendada krundisiseselt. 

3.4.Krundi ehituslikud ja arhitektuursed nõuded 

Tabel 1 

Tabel 1Positsiooni number, aadressi 

ettepanek 

Pos. 1, A.H.Tammsaare 25 

Krundi suurus 688m². 

Krundi lubatud suurim ehitisealune pind m² 206m² 

Hoonestusala suurus  

Krundi kasutamise sihtotstarbed, mitme 

sihtotstarbe korral osakaal  % 

Üksikelamumaa ( EP)100%. 

Üldplaneeringu juhtotstarve väikeelamumaa 100% 

Hoonete lubatud suurim kõrgus (m)  

arvestatuna planeeritud ümbritsevast 

maapinnast 

põhihoone 9 m (abs.10,9) 

Abihoone kõrgus 4m (abs 5,9) 

Hoonestusala keskmine maapinna kõrgus 

 planeeritav (m) 

planeeritav 1.8-1,9m abs 

HA-1 ala suurus 332m² 

HA-2 ala suurus 121m² 

Hoonete suurim korruselisus, 

sellest maa-aluseid korruseid 

Elamu 2 korrust (täiskorrus+katusekorrus), 

keldrikorruseta, abihoone 1 korrus. 

Lubatud suurim hoonete arv krundil 

(põhihoone/abihoone) 

1 põhihoone, 1 abihoone 

Lubatud väikseim tulepüsivusklass TP3 põhi-ja abihoonel 

Piirangud Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 

(reg.nr.27007) kaitsevöönd 

Parkimiskohtade arv 

 

Krundisiseselt, 3 parkimiskohta 

Olulisemad arhitektuurinõuded: 

katusetüübid, -kalded või katusekallete 

vahemik,  

katuse harja suund, materjal 

 

 

välisviimistluse materjalid, 

 

nõuded avatäidetele (uksed aknad jms),  

 

Viilkatus, elamu katuse kalle 45-50˚, abihoonel  5-

25˚; 

katuse kattematerjal plekk, kivi. 

Katuse harja suund:põhimahus paralleelne 

A.H.Tammsaare tänavaga; 

Hoonete viimistlus:puitlaudis,krohv- mitte 

kasutada imiteerivaid materjale; 

Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele 

 

Piirded Puitlippaed kuni 1.20m kõrge  

Sokkel Sokli kõrgusel lähtuda naaberhoonete sokli 

kõrgusest; 
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Tabel 2 

Positsiooni number, aadressi ettepanek Pos. 2, Papli tn 12 

Krundi  suurus 697m² 

Krundi lubatud suurim ehitisealune pind m² 209m² 

Hoonestusala suurus  

Krundi kasutamise sihtotstarbed, mitme 

sihtotstarbe korral osakaal  % 

Üksikelamumaa(EP) 100%. 

Üldplaneeringu juhtotstarve Väikeelamumaa EE 

Hoonete lubatud suurim kõrgus (m)  

arvestatuna planeeritud ümbritsevast 

maapinnast 

Põhihoone 9m (abs 10.7) 

Abihoone kõrgus 4m (abs.5.4) 

Hoonestusala keskmine maapinna kõrgus 

 planeeritav (m) 

1.6-1,7m abs 

HA-1 ala suurus 358m² 

HA-2 ala suurus 137m² 

Hoonete suurim korruselisus, 

sellest maa-aluseid korruseid 

Elamu 2 korrust (täiskorrus+katusekorrus), 

keldrikorruseta, abihoone 1 korrus. 

Lubatud suurim hoonete arv krundil 

(põhihoone/abihoone) 

1 põhihoone, 1 abihoone 

Lubatud väikseim tulepüsivusklass TP3 põhi-ja abihoonel 

Piirangud Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 

(reg.nr.27007) kaitsevöönd 

Parkimiskohtade arv 

 

Krundisiseselt, 3 parkimiskohta 

Olulisemad arhitektuurinõuded: 

katusetüübid, -kalded või katusekallete 

vahemik,  

katuse harja suund, materjal 

 

välisviimistluse materjalid, 

 

nõuded avatäidetele (uksed aknad jms),  

 

Viilkatus,elamu katuse kalle 45-50˚, abihoonel  5-

25˚; 

katuse kattematerjal plekk, kivi. 

Katuse harja suund:põhimahus risti Papli tänavaga 

Hoonete viimistlus:puitlaudis,krohv- mitte 

kasutada imiteerivaid materjale.. 

Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele 

 

piirded Puitlippaed kuni 1.20m kõrge  

sokkel Sokli kõrgusel lähtuda naaberhoonete sokli 

kõrgusest 

 
Hoonete projekteerimisel arvestada järgmiste olulisemate arhitektuursete tingimustega: 

• Hoonestusalale rajatavate hoonete ja/või juurdeehituste maapealsete osade alused pinnad 
ei ületa lubatud ehitusaluseid pindasid; 

• Planeeritavalt hoonestuselt kogutav vihmavesi ei tohi valguda naaberkinnistutele; 

• Kõik hooned ( ka kuni 20m²) koos kõigi detailidega peavad jääma määratud hoonestusalade 
piiridesse ja arvestatakse ehitisealuse pinna ja hoonete arvu hulka. 

• HOONETE ESKIISID KOOSKÕLASTADA LINNAARHITEKTIGA 

3.5.Liikluskorralduse põhimõtted 

Käesoleva tööga ei ole olemasolevat liikluskorraldust ette nähtud muuta. Tänavatel ja teedel säilib 
kahesuunaline liiklus. 
Juurdepääsudena on olemasolev sissesõit Papli tänavalt ja A.H.Tammsaare tänavalt. 
Parkimisnormatiivi aluseks on EVS 843:2016.Linnatänavad. 
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Sõiduautode parkimisvajadus on antud tabelis 3:  
 
Tabel 3. Sõiduautode parkimiskohtade arvutus 
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Parkimiskohtade arv 

normatiivne planeeritud 

1 EP Vähemalt 3 ühe 
elamu kohta 

1 3 3 

2 EP Vähemalt 3 ühe 
elamu kohta 

1 3 3 

 

* „Ruumilise planeerimise leppemärgid“ Siseministeerium 2013 – EP pereelamute maa 

** EVS843:2016  „Linnatänavad“ tabel 9.2- väike-elamute ala 

 
Parkimisnormid on standardi järgi elamute puhul vähimad lubatud väärtused ja parkimine 
korraldada omal krundil. 

3.6.Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

Väikeelamu krundid on ette nähtud haljastada vähemalt 30% . 
Piirdeaiad – tänava pool  vastavalt muinsuskaitse eritingimustele max 1,2m lippaiad. 
Naaberkinnistute vaheaedadele piiranguid ei seata – kokkuleppel naabriga.Piirded peavad asuma 
krundi piiril või vahetus läheduses seespool piiri. 
Täpsem heakorrastus ja haljastuskava antakse eraldi koos ehitusprojektidega. 

3.7.Vertikaalplaneerimine 

Planeeringuala on enam-vähem tasase pinnaga. 
Krunt POS.1 sademeveed on võimalik juhtida kinnistu piiril asuvasse kaevu nr 251. 
Planeeritud maapind 1,8-1,9m abs. 
Krunt POS.2 sademeveed saab juhtida Papli tänaval asuvasse kaevu nr.178. 
Planeeritud maapind 1,6-1,7m abs. 
Mõlemale kaevule on kruntide poole jäetud tupikud. 
Katustelt tulevad vihmaveed suunata oma kinnistu poole. 
Eelnevast lähtudes ei ole vertikaalplaneerimise skeemi koostamisel käesoleva töö mahus sisulist 
vajadus. Hoonete ehitusprojektide käigus täpsustatud ±0,000 määramisel ja täpse lahenduse  
projekteerimisel tehakse kindlaks ka krundi vertikaalplaneerimise teostamise vajadus. 
Vastavasisulise nõude võib kohalik omavalitsus määrata kui ta näeb vajadust. Hooneümbruse 
maapinna planeerimisel vältida sajuvete otsest valgumist naaberkinnistutele. 

3.8.Keskkonnamõjude hindamine 

Planeeringualal ohtlikke keskkonnamõjusid ei ole ning neid ei lisandu ka käesoleva planeeringuga. 
Sellest tulenevat ei olnud keskkonnamõjude hindamiseks käesoleva töö mahus praktilist vajadust. 
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3.9.Tehnovõrgud 

3.9.1 Olemasolevad tehnovõrgud 

3.9.1.1. Vee ja kanalisatsioonitorustikud 

A.H.Tammsaare pst 25 kinnistu omab veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumist linna ühisvõrguga. 
Kinnistu piirile on välja ehitatud liitumispunktid.  

3.9.1.2.  Sademeveetorustikud 

Sademeveetorustikud asuvad Papli ja A.H:Tammsaare tänavatel. 

3.9.1.3. Kaugküttetorustikud 

Papli tänaval kinnistu Papli tn 14 paikneb kaugküttetorustiku hargnemispunkt, millest 
soojatarbimise saab Papli tn 10a ridaelamu, Papli tn. 27 kortermaja ja Papli tn 29 eramu.  
 

3.9.2 Planeeritud vee-ja kanalisatsioonitorustikud 

3.9.2.1. Veetorustikud 

Olemasolev veeühendus planeeritavale kinnistule likvideeritakse. 
Planeeritud on uus ühendus A.H.Tammsaare pst 25 ees olevast maakraanist. 
Papli tn poolse krundi veega varustamiseks ehitada välja ühendused Papli tänaval paiknevatest 
linnatrassidest.  

3.9.2.2. Reoveekanalisatsiooni torustikud 

Kinnistut läbivad olemasolevad reoveetorustikud likvideeritakse. Planeeritud on uued liitumised 
A.H.Tammsaare puiestee piirikaevu ja Papli tänavale rajatavasse piirikaevu. 

3.9.2.3.  Planeeritud tuletõrjeveevarustuse lahendus 

Välised tulekustutusvee hüdrandid asuvad Side ja papli tn. Nurgal kaevus nr.532, hüdrant nr.367 ja 
Side ning A.H.Tammsaare pst nurgal kaevus nr 506, hüdrant nr.35. 
Hüdrantide kaugus planeeringualast on vastavalt ~44m ja 25m. 

3.9.2.4. Soojavarustus 

 Planeeritud soojavarustus maakütte puuraukudega, õhk-õhk- või õhk-vesi kütteagregaatidega. 
Soovi korral ka kaugkütte võimalus Papli tänava pool. 

3.9.2.5. Elektrivarustus 

Krunt on varustatud elektriga kehtivate liitumislepingutega. 

3.9.2.6. Tänavavalgustus 

Papli tänaval ja A.H.Tammsaare puiesteel on tänavavalgustus välja ehitatud. 
Seega täiendavat tänavavalgustust ei ole planeeritud. 
Krundi täiendav valgustamine tuleb lahendada hoonete projektidega. 

3.9.2.7.  Sidevarustus 

Tänapäeva arenevas situatsioonis sidekaableid eriti ei paigaldata ja sideühendused on liikunud 
satelliitvõrgule. Hetkel on kinnistu sidetrassiga liitumine olemas ja täiendavaid sidekaableid ei 
planeerita. 



Pärnumaal Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning12 kinnistute detailplaneering 

Töö nr.201711 

  13/ 14 

3.10.Tuleohutuse tagamine 

 
Planeerimisel ja hoonestamisel tuleb lähtuda: 

• Tuleohutusseadusest 

• Vabariigi Valitsuse 30.03.2017 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 
nõuded tuletõrje veevarustusele“ 

• EVS 812-7:2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. 

• EVS 812-6:2012/A2:2017 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 
 
Tulekahju kustutamise vooluhulgad määratakse: EVS 812-6:2012/A2:2017 “Ehitiste tuleohutus. Osa 
6: Tuletõrje veevarustus” alusel. 
Tulekustutusvee vajadus on 10 l/s 3 tunni jooksul , eeldusel, et planeeritav hoonestus on VI 
kasutusviisiga, tuleohuklass on II või madalam ning ehitise tuletõkkesektsiooni piirpindala ei ületa 
2000m2 .  
 
Väline tulekustutusvesi saadakse ühisveevärgi magistraaltorustikele monteeritud hüdrantide abil. 
Lähim hüdrant asub  kinnistu vastas ~25m kaugusel. (vt. Tehnovõrkude osa). 
Tulepüsivusklass ja tuleohutuse täpsem lahendus määratakse hoone projektiga. Väikseim 
tulepüsivusklass on TP3. 
Tulekustutustehnikaga juurdepääs krundi hoonetele on tagatud Papli tänavalt ka A.H.Tammsaare 
puiestee poolt (asfaltkattega). Päästeameti masinate manööverdus toimub tänava-aladel. 

3.11.Kujade määramine 

 
Hoonete vahelised kaugused on planeeritud määrusega nõutav minimaalne kaugus kahel 
naaberkinnistul paikneva ja erinevatele omanikele kuuluvate hoonete vahel (8m). 
Uute hoonete rajamisel naaberkinnistute hoonestusele lähemale kui 8m A.H.Tammsaare pst 23 
abihoonel on tulemüür olemas) tuleb hoonetele kavandada tuleohutustarindid. 

3.12.Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 

Kuritegevuse riske vähendavad tegurid, mis vähendavad kuriteohirmu antud planeeringus on: 

• Hea asukoht –vaadeldavus ja valgustus ; 

• Pole agressiivsetena väljanägevaid piirdeid; 

• Kinnistu korrashoid; 

• Hea nähtavus vähendab sissemurdmiste, vandalismi, vägivalla, autodega seotud 
kuritegevuse, varguste ja süütamiste riski; 

• Tugevad ukse-ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud ja klaasid, turvasulused 
vähendavad vandalismi ja sissemurdmiste riski; 

• Ohustatud sissepääsude jälgimiseks soovitavalt kasutada videovalvet; 

• Paigaldada alarmseade ja/või kasutada turvafirmade teenuseid; 

• Paigaldada hoonete külgedele, mida ei valgusta tänavavalgustus, liikumisanduritega 
valgustid; 

• Korrashoid, kergesti süttiva prügi kiire eemaldamine vähendab süütamiste ohtu; 

3.13.Servituutide vajadus 

 
Planeeringuala siseste tehnovõrkude toimimiseks ei ole vajalik seada servituute. 
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3.14.Keskkonnatingimused 

 
Planeeringulahenduse elluviimine ja ekspluatatsioon ei tekita täiendavat negatiivset 
keskkonnamõju. Pärnu Linnavalitsus ei ole pidanud vajalikuks teostada detailplaneeringu 
koostamise käigus keskkonnamõju strateegilist hindamist. 
Sissepääsu juurde on soovitav ehitada betoonalus regulaarselt tühjendatavatele 
prügikonteineritele.  
Jäätmed kogutakse krundi piires selleks ettenähtud konteineritesse ja korraldatakse jäätmete 
äravedu seadusega ettenähtud raamides. Olmekanalisatsiooniveed juhitakse kanalisatsioonivõrku.  
Katustelt juhitakse vesi vihmaveesüsteemidega hoonete nurkadesse rajatavatesse sadevete 
torudesse ja nende kaudu ühisesse sadevete kanalisatsiooni, samuti drenaaživeed isevoolselt 
äravoolutoru kaudu sadevete kanalisatsiooni.  

3.15.Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kitsendused 

3.15.1.Geodeetilised märgid ja nende kaitsmine 

Planeeringualal ei asu geodeetilisi märke. 

3.16.Detailplaneeringu rakendamise nõuded 

 
Detailplaneeringu elluviimise võimalik järjekord peale planeeringu kehtestamist: 
 

• Maakorralduslikud toimingud kruntide moodustamiseks; 

• planeeritud hoonestuse ja planeeringuala rajatiste, s.h tehnovõrkude, ehitusprojektide 
koostamine ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus, vajalike kooskõlastuste hankimine 
projektidele ja ehitusloa taotlemine koos vastavate riigilõivude tasumisega;  

• planeeritud uushoonestuse ja krundisiseste tehnorajatiste ehitamine väljastatud ehitusloa 
alusel kinnitatud ehitusprojekti järgi; 

• püstitatud uushoonestusele kasutusloa taotlemine. 
Detailplaneeringu elluviimine toimub vastavalt Pärnu linna ja arendaja vahel  sõlmitud 
kokkuleppele.  
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