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Villa tn 2 kinnistu detailplaneering

B. SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU ÜLDANDMED
1.1. Planeeringu koostamise korraldaja
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
Pärnu
80010
Kontakt: Ülle Tuulik (planeeringute peaspetsialist); +372 44 48 353; ulle.tuulik@parnu.ee
1.2. Planeeringu koostamise konsultant
Arhitektibüroo PIND OÜ
reg nr 12243452
MTR EEP002366
Rüütli 41
Pärnu
80010
Kontakt: Kristjan Kullerkan (volitatud arhitekt tase 7); +372 56 671 660; abpind@gmail.com
1.3. Planeeringu koostamisest huvitatud isik
OÜ Lindson Kinnsivara
reg. 10899102
Vikerkaare tn 18, Pärnu linn, Pärnu linn 80020
Kontaktisik: Rain Sonntak
e-post: rain.sonntak@gmail.com
+372 50 44 662
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2. PLANEERINGU ÜLESANDED JA KOOSTAMISE ALUSED
2.1. Planeeringu ülesanded
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja
ehitusõigus, määrata maakasutuse juhtotstarve, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused
ning parkimis- ja haljastuslahendus.
2.2. Planeeringu koostamise alused
Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on:
 Pärnu linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsus nr 38 „Villa tn 2 kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“ koos lisaga „asendiskeem“;
 OÜ Pärnu Maamõõduteenistus 15. jaanuaril 2018 koostatud Pärnu linn, Pärnu linn,
Villa tn 2. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. Töö nr TM-010/18;
 Pärnus Villa tn 2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnang. Adepte Ekspert OÜ. Piret Toonpere. Tallinn 2017;
 OÜ Elektrilevi 30. jaanuaril 2018 väljastatud tehnilised tingimused nr 307512;
 AS Telia 31, jaanuaril 2018 väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised
tingimused nr 29645412.
Detailplaneering on koostatud vastavalt:
 Planeerimisseadusele
 Pärnu linna kehtivale üldplaneeringule (kehtestatud 20. september 2001)
 EVS 809-1:2002 KURITEGEVUSE ENNETAMINE. LINNAPLANEERIMINE JA ARHITEKTUUR.
Osa 1: Linnaplaneerimine
 ja muudele asjassepuutuvatele seadustele ja õigusaktidele.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut.

2.3. Mõisted
Olulisemad detailplaneeringus kasutatud, kuid seadusandluses ja juhendmaterjalides
täpsemalt lahti mõtestamata või kirjeldamata mõisted.
Hoonestusala:
Krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid ja rajatisi. Hoone
ehitisealuse pinna hulka mittearvatavaid hooneosi, rajatisi (s.h. eraldiseisvaid katmata
terrasse, siseruumita varjualuseid, tehnorajatisi jms.) võib rajada väljapoole
hoonestusala või selleks ettenähtud alale, kui detailplaneeringu ehitusõigusega või
arhitektuursetes tingimuses ei ole märgitud teisiti. Krundile võib määrata mitu erinevat
hoonestusala. Erinevatele hoonestusaladele võib määrata erinevaid arhitektuurseid ja
ehituslikke piiranguid arvestusega, et hoonestusaladele hoonete projekteerimisel ei
Arhitektibüroo PIND OÜ töö nr 0618_DP©
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ületaks hoonete summaarsed tehnilised näitajad (hoonete suurim lubatud ehitisealune
pind, hoonete suurim lubatud arv krundil) krundi ehitusõigusega või üldiste
arhitektuursete tingimustega (hoonete suurim lubatud võimsus) määratut.
Ehitis:
Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega
eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind võrdsustatakse majandus- ja taristuministri
05. juuni 2015 määruse nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise
alused“ § 19 käsitletud hoonealuse pinnaga. Krundi ehitusõigusega määratud hoonete
suurim lubatud ehitisealune pindala on krundil paiknevate või sinna planeeritud
kõikide hoonete ehitisealuste pindade summa.
Hoone suurim lubatud kõrgus:
Vahemaa hoone vahetu lähiümbruse planeeritud keskmise kõrguse ja hoone kõrgeima
katuseharja, tulemüüri või parapeti pealispinna vahel. Mõõt antakse 0,1m täpsusega.
Kõrguse mõõtmisel ei arvestata hoone katusel paiknevaid tehnoseadmeid, korstnaid,
väikesemahulisi liftikambreid jms.
Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed:
Võimalikult täpselt määratav otstarve, milleks võib krunti pärast detailplaneeringu
kehtestamist hakata kasutama. Ühele krundile võib määrata mitu kasutamise
sihtotstarvet. Krundi kasutamise sihtotstarve ei ole samane Pärnu linna üldplaneeringu
maakasutuse juhtfunktsioonidega ega katastrisihtotstarbega. Planeeringus määratud
krundi kasutamise sihtotstarbed vastavalt „Ruumilise planeerimise leppemärgid“
Siseministeerium 2013.
Korrus:
Korruse mõiste võrdsustatakse majandus- ja taristuministri 05. juuni 2015 määruse nr
57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ § 18 käsitletud korruse
mõistega.
Hoone(te) minimaalne sidumiskõrgus:
Vajadusel määratav arhitektuurne näitaja. Väikseim lubatud absoluutne kõrgusmärk
hoone esimese maapealse korruse konstruktiivse põrandapinna peale.
Hoonete suurim lubatud võimsus:
Hoonestuse suurust iseloomustav arhitektuurne näitaja. Antakse vajadusel hoone
suletud brutopinna ruutmeetritena ühe ruutmeetrise täpsusega. Korterelamute puhul
näidatakse ära ka suurim lubatud korterite arv.
Planeeritud võimalik hoonekontuur:
Planeeringus illustratiivset iseloomu omav graafiline kujutis, mis annab ettekujutuse
suurima võimaliku planeeritud hoonemahu ehitisealusest pindalast ja ei ole siduv
hoone hilisemal projekteerimisel.
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Täisehitusprotsent:
Vajadusel määratav krundi täisehitust iseloomustav suurus. Hoonete suurima lubatud
ehitisealuse pindala protsentuaalne suhe krundi pinda. Antakse 1 protsendi täpsusega
lähima suurema täisarvuna.

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
3.1. Planeeritava ala asukoht
Planeeritav ala asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Eeslinna asumis. Planeeringuala on
piiratud põhjast A. H. Tammsaare pst 39 kinnistuga, idast ja lõunast Karja tn 99 kinnistuga ning
läänest Villa tänav T2 kinnistuga.
3.2. Planeeringuala ja kontaktvööndi iseloomustus ning mõjutegurid
Planeeringuala kontaktvööndi moodustavad põhjast tennisehall arendus (tennisehall,
kavandatav hotell, tenniseväljakud jms), läänest kuni kahekorruselised üksik- ja korterelamud,
lõunast varemplaneeritud kuni 8-korruselised korterelamud ning idas on Karja tn 99 kinnistule
varemplaneeritud SPA hotell (teostamata). Põhihooned kontaktvööndis on peamiselt madala
viilkatusega või lamekatusega vastavalt tüpoloogiale. Elamute puhul on põhiliselt kasutatud
traditsioonilisi viimistlusmaterjale nagu profiillaudis, krohv ja puhasvuuk müüritis ning katustel
plekki, katusekivi, bituumensindlit. Tennisehalli puhul on kasutatud peamiselt terasplekkkattega sändvitš paneele ning klaasfassaadielemente.
Linnasüda linnulennult ca 1800 m kaugusel.
Planeeringuala jääb osaliselt üleujutusalale esinemistõenäosusega üks kord 100 aasta jooksul
ja täielikult alale kus üleujutuse tõenäosus on üks kord 1000 aasta jooksul.
3.3. Planeeringuala iseloomustus

3.3.1. Maakasutus ja hoonestus
Planeeringuala suurus on ca 1557 m2.
Planeeringualal paiknevad kinnistud ja nendel asuvad ehitised:
Villa tn 2
 katastritunnus: 62501:001:0021
 kinnistu pind: 1557 m2
 katastriüksuse sihtotstarve: üldkasutatav maa Üm 100%
Arhitektibüroo PIND OÜ töö nr 0618_DP©
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üldplaneeringu kohane juhtotstarve: üldmaa Üm 100%

1

220637351

Liitumiskilp

Rajatised
Pärnu maakond, Pärnu linn,
Pärnu linn, Villa tn 2

2012

Ehitisealune pind (m2)

Korruste arv

Esmane kasutus

Aadress

Ehitise nimetus

Ehitisregistri kood

Jrk

Ehitisregistri andmetel paiknevad kinnistul:

-

2

Kokku

2

Planeeritav kinnistu on hoonestamata.
3.3.2. Liikluskorraldus
Juurdepääs planeeringualale Villa tänavalt. Krundil puudub juurdepääs avalikult teelt või
tänavalt, kuid Villa tn 2 kinnistu kasuks on Villa tänav T2 kinnistule seatud
juurdepääsuservituut.
3.3.3. Haljastus
Krundil on hetkel looduslik rohumaa. Krundil ei ole väärtuslikku kõrghaljastust.
Planeeritav ala ei ole piiratud piirdetaraga.
Maapind kinnistul on tasane, oluliste langusteta. Kõrgusmärgid alal vahemikus +2.81 –
+3.09abs.
3.3.4. Tehnovõrgud
Kinnistuga piirnevale alale ei ole välja ehitatud liitumispunkte ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassidega liitumiseks. Kinnistut läbivad survekanalisatsioonitrass ning erinevad
madalpinge maakaablid (kasutusest maas). Villa tänav T2 kinnistule on sõlmitud reaalservituut
Villa tn 2 kinnistu kasuks vee- ja kanalisatsioonitrasside talumiseks.
3.4. Üldplaneeringukohane piirkonna areng
Vastavalt kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanile (detsember 2017) on
planeeringuala maakasutuse juhtfunktsioon Villa tn 2 kinnistu ulatuses üldmaa Üm 100%.
Arhitektibüroo PIND OÜ töö nr 0618_DP©
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Skeem 1. Pärnu linna kehtiva üldplaneeringu maakasutuse plaan (detsember 2017)

Juhtotstarve tuleneb alale varasemalt kehtestatud üldplaneeringut muutvast A. H. Tammsaare
pst 39 kinnistu detailplaneeringust (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 19. septembri 2013
otsusega nr 78). Detailplaneeringu alusel krunti ei hoonestata, planeeritud sihtotstarve HP
haljasala maa 100%.
Enne üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamist oli ala juhtotstarbeks määratud
ühiskondlike ehitiste maa Üh 100% (2006. aastal kehtestatud A.H. Tammsaare pst 37 ja 39
kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneering).
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Skeem 2. Alal kehtiv detailplaneering. Väljavõte

Pärnu linna koostamisel olev üldplaneering (vastu võetud 15. mai 2014 määrab planeeringuala
arengualasse A3 – Maialuse arenguala. Arengualal lubatud maakasutuse juhtotstarbed on
korruselamute maa-ala (Ek), üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü), äri ja teeninduse maa-ala
(Ä), puhke- ja haljasala maa-ala (P), tee ja tänava maa-ala (Lt). Detailplaneering vastab
koostamisel olevale üldplaneeringule.
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Skeem 3. Pärnu linna koostatava üldplaneeringu „Maa-ja veealade kasutuse plaan“. Väljavõte

4. PLANEERINGULAHENDUS
4.1. Planeeringulahenduse üldpõhimõtted
Krundile positsioon 1.1 on planeeritud üks hoonestusala. Hoonestusalade määramisel krundile
on arvestatud ruumilise olukorra ning väljakujunenud ehitusjoontega, naaberkruntidel
paikneva hoonestuse ja viimasele loomuliku päevavalguse tagamise, tuleohutuse tagamise
ning hoonestuse juurdepääsude võimalikkusega.
Planeeritav hoonestus tervikuna peab jälgima väljakujunenud üldist piirkonna miljööd.
4.2. Planeeritava ala krundijaotus
Planeeritava ala krundijaotust ei muudeta
Tabel 1. Kruntide moodustamine
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1

Villa tn 2
kokku:

1557
1557

erakinnistud
kinnistamata maa

1557
-

1.1

Planeeritav
sihtotstarve*

planeeritava
krundi pindala
m2

positsiooni nr

olemasoleva
katastriüksuse
pindala m2

Jrk

olemasoleva
katastriüksuse
aadress

Villa tn 2 kinnistu detailplaneering

1557
1557

EK 100%

Sellest:

* EK - korterelamumaa

Kruntide moodustamisel tekkivad piiripunktid kujutatud graafiliselt detailplaneeringu joonisel
2 „Planeeringu eskiis“.
4.3. Kruntide ehitusõigus
Planeeritud ehitusõigused antud tabeli kujul (Tabel 2).

1.1

1557

korterelamumaa 100%

1557

maapealne

hoonete suurim
lubatud kõrgus m**

hoonete suurim
lubatud ehitusalune
pindala m2

maa-alune

hoonete suurim
lubatud arv või
puudumine krundil

Planeeritav
sihtotstarve /
sihtotstarbed ja
osakaal %*

planeeritava krundi
pindala m2

positsiooni nr

Tabel 2. Planeeritav ehitusõigus

2

300

311

2

300

311

9,0 /
3,0

* - "Ruumilise planeerimise leppemärgid" Siseministeerium 2013
** - suurimad lubatud kõrgused antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast +3.10abs.
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1557

1557

2

922

622

922

622

Lame /
madal
viil või
kelp
0-15

TP-3 +3.30 1. Suurim lubatud hoonete arv 2
jaguneb põhihoone (korterelamu) ja
võimaliku väikesemahulise abihoone
vahel;
2.Põhihoone suurim lubatud korterite
arv 12;
3. Abihoone suurim lubatud kõrgus
piiratud 3m maapinnast;
4. Parkimisvajadus lahendada omal
kinnistul projekteerimise käigus;
5. Väikseim lubatud haljastuse osakaal
krundil 30%;
6. Krundile rajada vähemalt kolme
atraktsiooniga mänguväljak;
7. Kinnistu piiramisel eelistada
haljaspiirdeid.

* - "Ruumilise planeerimise leppemärgid" Siseministeerium 2013
EK - korterelamumaa
** - suurimad lubatud kõrgused antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast põhihoonel +3,10abs.
*** - võimsuse näitajaks suurim lubatud suletud brutopind. Korterelamute puhul ära näidatud muude tingimuste all ka suurim lubatud korterite arv.
**** - sidumiskõrgus on antud esimese korruse konstruktiivse põrandapinna peale

muud nõuded ja piirangud

minimaalne lubatud
sidumiskõrgus****

minimaalne
tulepüsivusklass

katuse tüüp / kalle ⁰

s.h maapealne

311

1

suurim
lubatud
võimsus***

kokku

300

20

maapealne

2

9,0 /
3,0

suurim
lubatud
korruselisus

maa-alune

311

krundi täisehituse %

300

hoonete suurim lubatud
kõrgus m**

2

maapealne

suurim
ehitusalune
pindala m2

maa-alune

planeeritav sihtotstarve*
EK 100%

hoonete suurim lubatud
arv või puudumine krundil

1.1

planeeritava krundi pindala
m2

positsiooni nr

Tabel 3. Põhilised arhitektuurinõuded

Lisaks tuleb arvestada kruntide hoonestamisel:





Viimistlusmaterjalidest on eelistatud naturaalsed ja piirkonnale iseloomulikud
materjalid (laudis, krohvipind, klaas, puhasvuukmüüritis). Keelatud on välisviimistluses
kasutada katmata ümarpalkidest välisseina (või selle imitatsiooni), tööstuslikku
profiilplekki, plastlaudist või muid häirivalt imiteerivaid materjale. Hoonete värvimisel
vältida eredaid ja silmatorkavaid toone;
Planeeritavalt hoonestuselt kogutav vihmavesi ei tohi valguda naaberkinnistutele.
Enne antud planeeringualale projektide koostamist kooskõlastada hoone(te) eskiisid
Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakonna linnaarhitektiga.

4.5. Liikluskorralduse põhimõtted
Planeeringuga ei muudeta piirkonna üldiseid ja varemplaneeritud liikluskorralduse
põhimõtteid. Krundi positsioon 1.1 juurdepääs sõidukitele ja jalakäijatele on planeeritud Villa
tänavalt. Krundil puudub otse juurdepääs avalikult teelt või tänavalt, kuid Villa tn 2 kinnistu
kasuks on Villa tänav T2 kinnistule seatud juurdepääsuservituut.
Krundi positsioon 1.1 parkimine on lahendatud vastavalt detailplaneeringu algatamise
otsusele kehtiva standardi kohaselt omal krundil, ette on nähtud vähemalt üks parkimiskoht
korteri kohta. Detailplaneeringuga on ette nähtud 12 statsionaarset parkimiskohta kruntide
piirides. Korterite arv määratakse ehitusprojekti koostamise käigus võttes arvesse planeeritud
parkimiskohtade arvu ja korterite toalisust.
Planeeringujoonisel antud krundisisene liikluskorraldus ja parkimiskohtade paigutus on
illustratiivsed ja vajavad täpsustamist hoonete asendiplaanilise projekteerimise käigus.
Parkimiskohti lubatud vajaduse korral kavandada ka hoone mahtu.
4.6. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted
Krunt positsioon 1.1 on planeeritud haljastada ja heakorrastada.
Kruntide piiramisel on lubatud kasutada haljaspiiret, tara või nende kombinatsiooni. Eelistatud
on krundi piiramine haljaspiirdega. Tarade puhul on eelistatud vertikaalsetest lippidest tara
betoon, puit, tellisest või terastorudest tugipostidel või raamitud terasvõrgust taralahendused
kõrgusega kuni 1,2m. Keelatud on horisontaalsetest lattidest tara, terasvarbadest sepisaiad,
suuremahulistest betoonmoodulitest tara või muud piirkonda sobimatud lahendused.
Planeeringuala vertikaalplaneerimine antakse hoone projektiga leitava asendiplaanilise
lahendusega. Hooneümbruse maapinna planeerimisel vältida sajuvete otsest valgumist
naaberkinnistutele. Maapinna oluline tõstmine planeeringualal ei ole lubatud.
Uushaljastus, väikevormid ja nende asukohad ning planeeringuala üldine heakorrastus leitakse
hoone projektiga.
4.7. Keskkonnamõju

Villa tn 2 kinnistu detailplaneering

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS ) § 33 lõike
2 punktide 3 ja 4 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH)
algatamise vajadust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang kui koostatakse detailplaneering
planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 1 või 3 sätestatud juhul (üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering).
Vastavalt KeHJS §22 on keskkonnamõju oluline kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala
keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese
tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
Alale on koostatud Pärnus Villa tn 2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelhinnang (Adepte Ekspert OÜ. Piret Toonpere. Tallinn 2017). Vastavalt
eelhinnangu kokkuvõttele:
Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole oodata
detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega
seonduvat olulist keskkonnamõju, mis nõuaks täiemahulise keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimist.
Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata looduslike elupaigatüüpide pindala
vähenemist, kaitstavate liikide kahjustamist või olulist häirimist. Mõju Natura 2000
võrgustiku aladele ei avaldata. Ebatõenäoline on olulise negatiivse mõju avaldamine
pinna- ja põhjaveele või alal jääkreostuse esinemine. Tegevusega kaasnev müra ja õhus
saasteainete emissioonid, samuti vibratsiooni teke, on vähene. Mõju
kultuuriväärtustele, sotsiaalsetele vajadustele ega varale ei avaldata. Samuti ei ole
oodata lõhna, soojuse, kiirguse ega valguse olulisi emissioone.
Planeeringu koostamisel ja edasisel projekteerimisel tuleb arvestada, et ala jääb
piirkonda, kus tõenäosusega 1 kord 100 aasta jooksul võib esineda üleujutusi.
Lähtuvalt eelnevast ei ole vajadust algatada Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.
4.8. Detailplaneeringu rakendamise nõuded
Detailplaneeringu elluviimise võimalik järjekord peale planeeringu kehtestamist:





planeeritud hoonestuse 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 etappide kaupa. Käesolevas
planeeringus loetakse etapiks hoonestust, haljastust ja rajatisi ühe krundi piires, mis
tuleb korraga välja ehitada;
püstitatud uushoonestusele kasutusloa taotlemine.
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Planeering realiseeritakse arendaja vahenditega. Pärnu linnale see täiendavaid kulutusi kaasa
ei too.

5. ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK
5.1. Üldplaneeringu muutmise põhjendus
Kinnistu on antud hetkel kasutuseta rohumaa. Katastriüksuse sihtotstarve üldkasutatav maa
100%, kehtiva üldplaneeringu kohaselt üldmaa Üm. Alal kehtib A. H. Tammsaare pst 39
detailplaneering (AS Pärnu EKE Projekt töö nr 12012. Kehtestatud Pärnu Linnavalikogu
19.09.2013 otsusega nr 78), mille alusel krunti ei hoonestata, planeeritud sihtotstarve HP
haljasala maa 100%. Kehtiva detailplaneeringu alusel on krunt planeeritud liita Karja tn 99
kinnistuga. Võttes arvesse muutunud omandisuhteid ning väljakujunenud ja varemplaneeritud
keskkonda, ei ole varasem planeeringulahendus otstarbekas ning omanik ei soovi seda Villa tn
2 kinnistu osas ellu viia.
Samuti on Pärnu Linnavolikogu oma 29.11.2018 otsusega nr 96 algatanud Pärnu linna Karja tn
97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu koostamise, millega on nimetatud alale
planeeritud 3-8 korruselised korterelamud. Seega kuulub ka praegune karja tn 99 kinnistu
planeeritavate korterelamute vahel jagamisele ning varem planeeritud Villa tn 2 kinnistu
liitmine Karja tn 99 kinnistuga ei täidaks enam eesmärki. Väljakujunenud situatsioonis on
mõistlik vaadelda Villa tn 2 kinnistule planeeritavat keskkonda tervikuna kõrvale kavandatava
elukeskkonnaga ning planeerida koostoimiv linnaruumiline lahendus.
Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut muutes ala
praegune üldmaa Üm juhtotstarve väikeelamumaa EE juhtotstarbeks planeeringulahenduses
näidatud ulatuses.
Üldplaneeringu muutmine on vajalik linnaruumi korrastamiseks
elamupiirkonna optimaalseks kasutamiseks linna arenguks.

ning

väärtusliku

Võttes arvesse ümbritseva kontaktvööndi juba väljakujunenud linnaruumi loogikat,
väljakujunenud ning varemplaneeritud sotsiaalset taristut, tänavavõrgustikku ning
juurdeplaneeritavad elamisüksuste arvu, mõjutab planeeringulahenduse kvaliteetne
elluviimine piirkonna linnaruumilist situatsiooni positiivselt ning selle võib lugeda piirkonda
sobivaks.
Planeeringulahenduse elluviimine ei riiva oluliselt ühegi lähinaabri ega kogukonna õigusi
seaduste, määruste ja normatiivide mõistes. Huvitatud isiku õigustatud ootus kinnistut
arendada on vähemalt samaväärses proportsionaalses suhtes kogukonna õigusega
täisväärtuslikule elukeskkonnale.
5.2. Üldplaneeringu teksti ja jooniste muudatuse ettepanek

Arhitektibüroo PIND OÜ töö nr 0618_DP©

15/ 16

Villa tn 2 kinnistu detailplaneering

Käesoleva detailplaneeringu lahendustest tulenevat muuta üldplaneeringu joonisel
maakasutuse plaan Villa tn 2 kinnistu ulatuses maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaaks EE
100%.

Skeem 4. Üldplaneeringu põhijoonise muutmise ettepanek.
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