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B. SELETUSKIRI 
 
 

1. PLANEERINGU ÜLESANDED JA KOOSTAMISE ALUSED 
 

1.1. Planeeringu ülesanded 
 
Detailplaneeringu peamised ülesanded on: 

• krundi ehitusõiguse määramine 
• krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega 

lubatud hooneid, piiritlemine 
• hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine 
• tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine 
• servituutide vajaduse määramine 

 
Detailplaneeringu peamine eesmärk on Villa tn 2 kinnistule korterelamu kavandamine. 

1.2. Planeeringu koostamise alused 
 
Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on 

• Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsus nr 38 Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistute 
detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine, koos detailplaneeringu lähteülesande ja 
Planeeritava maa-ala plaaniga; 

• OÜ Pärnu Maamõõduteenistuse koostatud maa-ala ja tehnovõrkude plaan. Pärnu linn, 
Pärnu linn Villa tn 2. Töö nr TM-371/18, 31.10.2018.a; 

• Pärnu, Villa tn 2 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) eelhinnang. 

 
Detailplaneering on koostatud vastavalt 

• Planeerimisseadusele 
• Tuleohutusseadusele 
• Pärnu linna kehtivale üldplaneeringule 
• Siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“ 
• EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD 
• EVS 812-6 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 
• EVS 812-7 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 
• EVS 894:2008 LOOMULIK VALGUSTUS ELU- JA BÜROORUUMIDES 
• EVS 809-1:2002 KURITEGEVUSE ENNETAMINE. LINNAPLANEERIMINE JA ARHITEKTUUR. 

Osa 1: Linnaplaneerimine 
• ja muudele asjassepuutuvatele seadustele ja õigusaktidele. 

 

1.3. Mõisted 
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Olulisemad detailplaneeringus kasutatud, kuid seadusandluses ja juhendmaterjalides täpsemalt 
lahti mõtestamata või kirjeldamata mõisted. 
 
Hoonestusala: 

Krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid ja rajatisi. Kõik 
hooneosad peavad jääma hoonestusala piiridesse, kui detailplaneeringu tingimusega 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 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.  

 
Hoone: 

Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. 
Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv 
asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda 
eristada teistest asjadest.  

 
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 katastri sihtotstarbega. Planeeringus määratud 
krundi kasutamise sihtotstarbed vastavalt „Ruumilise planeerimise leppemärgid“ 
Siseministeerium 2013. 

 
Maa-alune korrus: 

Hoone korrus, millest kõrguslikult üle 50% on allpool hoonet ümbritsevat keskmist 
maapinna taset. 

 
Hoone(te) minimaalne sidumiskõrgus: 

Vajadusel määratav arhitektuurne näitaja. Väikseim lubatud absoluutne kõrgusmärk 
hoone esimese maapealse korruse konstruktiivse põrandapinna peale. 

 
Hoonete suurim lubatud võimsus: 
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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 ehitisalusest pinnast ja ei ole siduv hoone 
hilisemal projekteerimisel. 

 
Täisehitusprotsent: 

Vajadusel määratav krundi täisehitust iseloomustav suurus. Hoonete suurima lubatud 
ehitisaluse pindala protsentuaalne suhe krundi pinda. Antakse 1 protsendi täpsusega 
lähima suurema täisarvuna. 

 

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
 

2.1. 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. 
  
 

 
Joonis 1 Vaade Villa tn 2 kinnistule 
 

2.2. Kontaktvööndi iseloomustus, mõjutegurid ja piirangud 
 
Planeeritava ala ümbruse moodustab väljakujunev kuid eriilmeline linnakeskkond. 
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Alast põhjasuunda jääb Pärnu tennisekeskus koos tenniseväljakute ja tennisehalliga. Alast lääne 
ja loodesuunas paiknevad eramud ja kortermajad. A. H. Tammsaare pst ääres paikneb 4-
korruseline kortermaja ning selle taga erakliinik Villa Medica. Lähedusse jääb ka hotell Strand. 
Alast lõunasse jäävad korterelamukrundid aadressidega Tiiru tn 1…9, mis on hetkel 
hoonestamisel ja kuhu kavandatakse kuni 9-korruselisi korterelamuid. Villa tn 2  krundist läände 
jääb ala, kuhu on varem planeeritud SPA-hotell, kuid hetkel planeeritakse sinna kortermaju. 
 
Linnakeskus asub planeeringualast ca 2,2 km kaugusel. Juurdepääs alale on Villa tänavalt.  
Jalgsi ja jalgrattaga on alale võimalik juurde pääseda Villa tänavalt. 
 

 
Joonis 2 Keskkond. Vaade Villa tn 9 kinnistule ja Villa tänavale. 
 

2.3. Planeeringuala iseloomustus 

2.3.1. Maakasutus ja hoonestus 
 
 Villa tn 2: 

• katastritunnus: 62501:001:0021 
• kinnistu pind: 1557 m²  
• katastriüksuse sihtotstarve: üldkasutatav maa 100% 

 
 
Ehitisregistri (ehr.ee) andmetel on kinnistul hoonestamata: 
 

2.3.2. Liikluskorraldus 
 
Juurdepääs on Villa tn 2 kinnistule võimalik Villa tänavalt. Jalgsi on võimalik juurde pääseda Villa 
tänava kaudu. 

2.3.3. Haljastus 
 
Villa tn 2 kinnistul on hetkel võsa, rohuala, mõned noored kased. 
 
Maapind planeeringualal on tasane. Maapinna kõrgusmärgid alal vahemikus +2.81 – +3.03 ABS. 
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2.3.4. Tehnovõrgud 
Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassidega liitumiseks ei ole liitumispunkte välja ehitatud. 
Kinnistut läbib survekanalisatsioonitrass ja madalpinge maakaablid, mis ei ole kasutusel. Villa  
tn 2 kinnistu kasuks on Villa tänav T2 kinnistule on sõlmitud reaalservituut vee- ja 
kanalisatsioonitrasside talumiseks. 
 

2.4. Üldplaneeringu kohane piirkonna areng 
 
Vastavalt kehtiva (2001.a) Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanile (august 2019) on 
Villa tn 2 kinnistul üldmaa (Üm) juhtfunktsioon. 
 
Üldplaneering näeb piirkonna elamualade kohta järgmist: 
Elamualad. Elamualasid planeeritakse Papiniidu tänava pikenduse äärde, Mai ja Eeslinna 
piirkonna ning rannaala vahele. (üldplaneeringu seletuskiri lk 37). 
 

 
Joonis 3 Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse kaardist (seis – august 2019) 
 
Alal kehtib A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 
19. septembri 2013 otsusega nr 78). 

3. PLANEERINGULAHENDUS 

3.1. Vastavus kehtivale üldplaneeringule 
 
Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut. 
 
Villa tn 2 kinnistu on kehtivas üldplaneeringus üldmaa (Üm) juhtfunktsiooniga, mis näeb alale 
roheala, mis planeeriti sinna A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringuga. Koostatav 
detailplaneering näeb alale ette korruselamumaa (EK) juhtfunktsiooni. Ala on kompaktne ja 
asub olemasolevate (väike-) elamute vahel. Karja tn 99 kinnistule planeeritakse korterelamu 
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ala. Kuna läheduses on avalikke rohealasid piisavalt ja kohalikul omavalitsusel ei ole vahendeid 
ala võõrandamiseks avalikuks rohealaks, siis on nõustutud ala juhtfunktsiooni muutmisega. 
Koos planeeritava korterelamualaga Karja tn 99 kinnistul kujuneb eeldatavalt terviklik 
elamukvartal. Lähtuvalt sellest on kavandatav üldplaneeringu juhtfunktsiooni muutmine 
proportsionaalne, sobiv, tasakaalustatud ja ei kahjusta ülemääraselt kellegi huve. 
 

 
Joonis 4 Kehtiva üldplaneeringu maakasutuse kaardi muutmise ettepanek 
 

3.2. Vastavus koostatavale üldplaneeringule 
 

 
Joonis 5 Väljavõte koostatava üldplaneeringu maakasutuse kaardist 
 
Koostatava üldplaneeringu kohaselt on planeeritav ala kavandatud korruselamu maaks (Ek). 
Valdav otstarve: kolme- ja enamakorruselised korterelamud, erandina ridaelamud. 
Täisehituse %: 3-5 korruselise hoone puhul- kuni 30%; 6-8 korruselise hoone puhul – kuni 25%. 
 
Villa tn 2 detailplaneering vastab koostatavale Pärnu linna üldplaneeringule. 
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3.3. Planeeritava ala krundijaotus 
 
Villa tn 2 kinnistu piire ei muudeta. 

3.4. Hoonestuse ja hoonestusalade ning planeeringulahenduse üldpõhimõtted 
 
Hoonestusala on paigutatud nõnda, et hoone oleks võimalik ehitada krundi lõunapoolsesse 
külge ja parkimisala jääks põhjasuunda, kuid lõunasuunas jääks piisavalt ruumi hooviala jaoks. 
 
Võimaliku üleujutusohu tõttu elu(ruumide)korruse ± 0,00 põranda sidumiskõrgust mitte 
kavandada alla 3.20 m abs (vt ka p 3.10.3). 
 
 
 



3.5. Kruntide ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused 
 
 

Ehitusõiguse ja põhiliste arhitektuurinõuete tabel 

Olemasoleva 
katastriüksuse 

aadress 

Positsiooni 
nr. 

Krundi 
pindala 

m² 

Krundi 
kasutamise 

sihtotstarve* 

Hoonete 
suurim 
lubatud 

arv 
krundil 

Suurim 
lubatud 

korruselisus 

Suurim maa-
alune/maa-

pealne 
ehitisealune 

pind m² 

Suurim 
lubat. br 

m² 

Hoonete 
suurim 
lubatud 

kõrgus m** 

Krundi 
täisehitus 

% 

Katuse tüüp ja 
kalle 

Keskmine 
plan. 

maapinna 
kõrgus** 

Villa tn 2 01 1557 
EK - 
korterelamu 
maa 

1 3 0/400 1157 10 26 lame või madal viil 
0-15° 3,10 m abs; 

 
Planeeritavasse korterelamusse kavandatakse kuni 9 korterit. 
 
Ehitusõiguse ja põhiliste arhitektuurinõuete tabeli märkused: 

• * Krundi kasutamise sihtotstarvete määramise aluseks on "Ruumilise planeerimise leppemärgid" Siseministeerium 2013. 
• ** Hoonete suurim lubatud kõrgus on arvestatud kõrgusmärgist 3,10 m abs. 

 
1. Hoonete tulepüsivusklass määratakse projektiga. 
2. Hoonete arhitektuursed eskiisid kooskõlastada Pärnu Linnavalitsuse arhitektiga. 
3. Viimistlusmaterjalidest on eelistatud naturaalsed ja piirkonnale iseloomulikud materjalid (laudis, krohvipind, klaas, puhasvuukmüüritis). Keelatud on 
välisviimistluses kasutada  tööstuslikku profiilplekki, plastlaudist või muid linna elukeskkonda sobimatuid materjale. 
4. Kõik krundile püstitatavad hooned, s.h ajutised hooned ning kuni 20 m² ja 60 m² hooned koos väljaulatuvate arhitektuursete ja ehituslike detailidega peavad 
paiknema määratud hoonestusala piirides ning arvestatakse lubatud hoonete arvu ja ehitisealuse pinna (täisehituse %) sisse. 
 
 



 

3.6. Liikluskorralduse põhimõtted 
Planeeringuga ei muudeta varem planeeritud ja väljaehitatud autoliikluse korralduse 
põhimõtteid. Villa tn 2 krundile on planeeritud juurdepääs on planeeritud Villa tänavalt. Villa tn 
2 krundi kasuks on määratud servituut Villa tänaval asuvatele trassidele ja läbisõiduks. 
 
Jalgrataste paigutamisel näha ette sobiv hoiukoht/panipaik või rajada eraldi varjualune. Näha 
ette minimaalselt 1 rattaparkla koht korteri kohta. 
 

Tabel 4. Sõiduautode parkimiskohtade arvutus 

      

po
si

ts
io

on
i n

r 

Pl
an

ee
rit

av
 

sih
to

ts
ta

rv
e*

 

ar
vu

tu
s 

ar
vu

tu
se

 a
lu

s 
(k

or
te

rit
e 

ar
v)

 

parkimiskohtade 
arv 

ar
vu

tu
sli

k 

pl
an

ee
rit

ud
 

1 EK 1 koht korteri kohta 9 9 9 

    9 9 
* - "Ruumilise planeerimise leppemärgid" Siseministeerium 2013 

EK - korterelamu maa 
 

3.7. Haljastuse, heakorra, piirete ja vertikaalplaneerimine põhimõtted 
Planeeritav krunt korrastatakse ja haljastatakse. 
 
Detailplaneeringuga on parkla, juurdepääsuteede ja hoonestusalade alla jääv haljastus 
näidatud likvideeritavana. Täpne haljastuse säilimine otsustatakse projekteerimise käigus 
lähtuvalt hoonete tegelikult paigutusest ja haljastuse kontseptsioonist. Uushaljastus, 
väikevormid ja nende asukohad ning planeeringuala üldine heakorrastus leitakse hoone 
projektiga. 
 
Haljastuse osakaal krundil positsioon 1 vähemalt 30% krundi pinnast.  
 
Piirded 
 
Piiridena võib rajada heki koos võrkpiirdega naaberkinnistute vahel. Tänavapoolsele 
krundipiirile on lubatud rajada haljaspiire või madala piirde (1m).  Piirded peavad asuma 
krundi piiril (piirirajatis) või vahetus läheduses seespool piiri.  
 
Mittesoovitavad on terasvarbadest sepisaiad, suuremahulistest betoonmoodulitest tara või 
muud keskkonda sobimatud lahendused. 
 
Vertikaalplaneerimine 
Planeeringuala vertikaalplaneerimine antakse hoone projektiga leitava asendiplaanilise 
lahendusega. Hooneümbruse maapinna planeerimisel vältida sajuvete valgumist 
naaberkinnistutele. Maapinna oluline tõstmine planeeringualal ei ole lubatud.  
 
Prügikonteinerid 
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Konteinerid paigutada ligipääsetavasse kohta nii, et need oleks piisavalt varjatud ja 
esteetilised. Varjamiseks rajada prügimaja või varjualune Kogumiskonteinerite täpne paigutus 
ja varjamise lahendus paigutus anda hoonete projektiga.  
 
Lumi 
Liigne lumi ladustatakse omal krundil (parkla kõrval).  
 

3.8. Tehnovõrgud 

3.8.1. Veevarustus, kanalisatsioon ja sademevesi 
 
Veevarustuse planeerimiseks võetakse AS Pärnu Vesilt tehnilised tingimused. 
 

3.8.2. Elektrivarustus 
 
Elektrivarustuse planeerimiseks võetakse OÜ Elektrilevilt tehnilised tingimused. 
 

3.8.3. Sidevarustus 
 
Sideühenduse planeerimiseks võetakse tehnilised tingimused. 
 

3.8.4. Soojavarustus 
 
Soojavarustuse planeerimiseks võetakse vajadusel tehnilised tingimused. 
 

3.9. Tuleohutuse tagamine 
 
Planeerimisel ja kinnistu hoonestamisel lähtutakse 

• Tuleohutuse seadusest 
• Siseministri 30. märtsi 2017.a. määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“; 
• EVS 812-6 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
• EVS 812-7 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded. 

 
Juurdepääs planeeringualale on Villa tänavalt. Tänava kasutamiseks on seatud reaalservituut. 
 
Tulekustutusvee vajadus on 10 l/s 3 tunni jooksul.  
 
Lähimad olemasolevad tuletõrjehüdrandid asuvad Aisa ja A. H. Tammsaare pst ristmikul 
(hüdrant nr 236) ja Karja tänaval olemasoleva tennisehalli (A. H. Tammsaare pst) kõrval (hüdrant 
nr 336). 
 
Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse hoonete projektidega. 
 



Villa tn 2 kinnistu detailplaneering. Pärnu linn 

 

20033_DP_SK  13/ 14 

3.9.1. Kujade määramine 
Hoonete vaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonete vaheline kuja on 
vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Kuja nõuet tuleb 
rakendada ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tule levikut. 
Detailplaneeringuga on hoonete paigutamiseks ette nähtud hoonestusala, mis on krundi 
piiridest vähemalt 4 m kaugusel. Täpne hoonete paigutus hoonestusalas ja kujad antakse 
projektiga. 
 

3.10. Keskkond 

3.10.1. Jäätmed 
Jäätmed tuleb sortida tekkekohas ja seejärel liigiti koguda, et võimaldada nende 
taaskasutamist. 
Jäätmemajandus Pärnu linnas on reguleeritud Jäätmehoolduseeskirjaga“ (Pärnu Linnavolikogu 
20.06.2013 määrus nr 16). 
 

3.10.2. Insolatsioon 
Planeeritav hoonestus ei hakka varjama naaberkinnistutel paiknevaid eluhooneid.  
 

3.10.3. Üleujutusohuga arvestamine 
Käesoleva detailplaneeringu ala jääb üleujutusohu piirkonda. Krundi pind on keskmiselt veidi 
vähem kui 3 m abs. Piirkonnast on võimalik suhteliselt lihtsalt evakueerida mööda Villa 
tänavat, mis viib potentsiaalsest üleujutusalast eemale. 
Peamiseks üleujutusohuga arvestamise abinõuks on planeeritava hoone  elupindade 
kavandamine kõrgemale kui 3,2 m maapinnast. 
Ujuvmaterjali poolt tekitatavat kahju pole hetkel ette näha, sest krundi pind on ligikaudu 3 m 
merepinnast. Kui hoone kavandada normaalse sokliga, siis ei põhjusta ujuvmaterjal 
märkimisväärset kahju. Hoone projekteerimisel tuleks sokkel katta soojustusega, mis ei karda 
veega kokkupuutumist või on võimalikult vähese vaevaga vahetatav.  
 

3.11. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 
 
Isikliku vara säilimise huvides ning üldise kuritegevusriski vähendamiseks: 
 

• Hoonete lähiümbrus on kavandatud hästi vaadeldavana. Erinevad tsoonid ja 
hoone sissepääs teha selgelt eristuvad. 

• Hoone juurdepääsud, juurdepääsuteed, avalik ala (pos 3). 
• Positsioon 2 hoone puhul peab tänavale avanema piisavalt eluruumide aknaid, 

et tagada tänavaruumi nähtavus. 
 

3.12. Piirangud 
Krundil ei ole piiranguid ega tehnovõrkude kaitsevööndeid. 
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3.13. Geodeetilised märgid ja nende kaitsmine 
 
Planeeritaval alal ei asu geodeetilisi märke. 
 

3.14. Detailplaneeringu rakendamise nõuded 
 
Detailplaneeringu elluviimise võimalik järjekord peale planeeringu kehtestamist: 
 

• planeeritud hoonestuse ja taristu 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. 
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