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1. ÜLDOSA
1.1

Üldplaneeringu koostamise vajadus ja kehtiva üldplaneeringu muutmise põhjendus

Koostatava üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on välja tuua konkreetsed suunised linna
ruumiliseks arenguks, arvestades muutusi linna arengus, 2001.a kehtestatud üldplaneeringu
rakendamise käigus esile tulnud puudujääke, koostatud uuringuid ja analüüse ning
asjakohaseid ettepanekuid.
Peamised probleemid:
- valdav osa detailplaneeringutest koostatakse erabüroode poolt, mistõttu on
ebapiisavalt määratletud kohaliku omavalitsuse ülesanded;
- avalik ruum, mis on linna olulisem komponent, on määratlemata;
- maakasutus praktiliselt krundipõhine;
- kohati liialt jäik, kuid ka liialt liberaalne maakasutus;
- ebapiisavalt arhitektuurseid tingimusi;
- ekstensiivne laienemine;
- kaubakeskused krundipõhiselt;
- määratlemata erinevate linnapiirkondade arengueesmärgid.
Käesoleva üldplaneeringu koostamisel on peetud silmas järgnevaid olulisemaid eesmärke:
-

-

-

suurem tähelepanu on pööratud üldistele põhimõtetele ja eesmärkidele, mis on
detailplaneeringute puhul olulisteks alusteks kaalutlusotsuste kujundamisel.
Planeerimis- ja projekteerimisotsuste tegemisel on väga palju erinevaid
lahendusvariante, mistõttu ilma üldpõhimõteteta on kohalikul omavalitsusel
keerukas selgitada välja ja panna kirja avalikku huvi;
suurem tähelepanu on avalikul linnaruumil;
rõhk on suunatud linnakeskuse ja rannapiirkonna arendamisele;
paindlikum maakasutus. Eriti oluline on paindlikkus linna keskuses, mille peamise
väärtuse kujundab funktsioonide paljusus ja tihedus. Nii elamupiirkondades kui ka
mujal on otstarbekas olemasolevasse keskkonda tuua teisi piirkonda teenindavaid
funktsioone (pood, majutus, söögikoht vms). Piisavalt paindlik maakasutus toetab
väikeettevõtlust ja vähendab bürokraatiat;
rohkem on arhitektuurseid tingimusi, mis on oluline miljööpiirkondade väärtusliku
keskkonna säilitamisel ja sellesse sobivate arhitektuursete lahenduste
projekteerimisel. Erinevates linna piirkondades on linna ruumiline kvaliteet erineva
kaaluga. Eriti oluline on see südalinnas ja elamupiirkondades.
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1.2

Üldplaneeringu ülesehitus

Pärnu linna üldplaneering koosneb tekstiosast, graafilisest osast ning lisadest. Tekstiosa
jaguneb 1) üldosaks, 2) ruumilise arengu põhimõteteks, visiooniks ja eesmärkideks, 3)
linnaruumiks, 4) maa-ja veealade üldisteks kasutamis- ja ehitustingimusteks, 5)
arengualadeks, 6) miljööväärtuslikeks aladeks, 7) liikluseks ja transpordiks, 8)
rohestruktuuriks ja puhkealadeks, 9) sotsiaalseks infrastruktuuriks, 10) tehniliseks
infrastruktuuriks, 11) ranna ja kalda kasutuseks, 12) lihkeohtlikkus ja ehitusgeoloogilisteks
tingimusteks, 13) säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimusteks, 14)
üldplaneeringu rakenduseks, 15) üldplaneeringu ettepanekuteks ja 16) üldplaneeringus
kasutatud mõistete seletuseks. Graafiline osa jaguneb kaartideks. Üldplaneeringu lisadeks
loetakse materjale ja dokumente, mis on üldplaneeringuga sidusad ja kuuluvad
kehtestamisele.
Abimaterjalideks loetakse materjali, mis on üldplaneeringu põhiosaga sidusad, kuid ei kuulu
koos põhiosaga kehtestamisele.

2. RUUMILISE ARENGU PÕHIMÕTTED, VISIOON JA EESMÄRGID
2.1

Väärtus – inimese ja ruumi suhe
Linn, kui tihe ruumiline keskkond, on kujundatud inimese jaoks ja temast lähtuvalt.
Inimene kujundab ruumi ja ruum kujundab inimest. Linna eesmärk on nii inimlikke
kui ka ruumilisi väärtusi kõikvõimalikul moel väärtustada.

2.2

Ruumilise arengu põhimõtted
Põhimõte on algmõte, millele toetuvad ülejäänud mõtted (põhimõte = print.siip siibi, -siipi- põhimõte; ürgalus antiikfilosoofias) (ÕS).
Ruumilise arengu põhimõtete peatükk käsitleb linnaruumi arengu üldiseid
põhimõtteid, mis on üldplaneeringu realiseerimisel tehtavate kaalutlusotsuste ja
ruumilise arengupoliitika aluseks.
I Proaktiivsuse 1põhimõte
Arengu juhtimine peab olema kohaliku omavalitsuse kätes, kes loob suuna ja
pinnase väliste arengutegurite realiseerimiseks ettekavatsetud ja suunatud viisil.
Vajalikke hoobasid (regionaalne koostöö, iga tasandi planeerimine, finantsiline
prognoosimine, olemasoleva keskkonna- ja arengusituatsiooni analüüs) kasutatakse
efektiivselt ja eesmärgipäraselt ning selgitatakse vajadusel nende kasutamist ka
avalikkusele ja tehakse avalikkusega koostööd.
Proaktiivse tegevuse käigus tehakse selgeks eesmärgid ning mõjutakse keskkonda
kujundavaid protsesse vajalikus suunas järjekindlalt pika aja jooksul, jälgides samas

1

Pro+akt`iivne (tuleviku probleeme, vajadusi v muutusi) ennetav ▪. Proaktiivne tegevus (ettevaatav)
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mõjutuste tulemusi ning viiakse vajadusel sisse korrektuure, kui mõjutuste
tulemused ei ole ootuspärased. Vältida tuleb arenguotsuste tegemist laiemat pilti
arvestamata ja „kõhutunde“ ajel hetkeolukorrale tuginedes.
II Avalikkusega suhtlemise põhimõte
Kõigi olulisemate projektide juurde tuleb avalikkust (huvitatud osapooli) kaasata
võimalikult vara (planeeringute, projektide eskiisistaadiumis). Informatsioon
avalikustatava materjali kohta peab olema selge ja lihtsasti arusaadav. Avalikkusega
koostöö juures lähtuda kaasava planeerimise juhendist (MTÜ Linnalabor, OÜ
Vesterra, 2012) ja teistest sarnastest infomaterjalidest.
Pikaajaline ja põhjalik koostöö avalikkusega suurendab pikaajaliselt usaldust
omavalitsuse ja selle elanike vahel ning laiendab see arusaama, milliste
kriteeriumite alusel erinevad otsused kujunevad. Avalikkuse seisukohtadega
arvestamine või mittearvestamist tuleb asjakohaselt põhjendada.
III Mõjudega arvestamise põhimõte
Planeerimistegevuse juures tuleb hinnata, kas konkreetse arendustegevusega
kaasneb märkimisväärne mõju või kas tegemist on osaga kumulatiivsest protsessist,
millel on tervikuna laiem mõju kui ühel planeeringul. Kui ei ole selge, kas mõju on
tühine, siis tuleb mõju välja selgitada.
Otsused ruumilise keskkonna muutmiseks on väga pikaajalised ja tihtipeale
pöördumatud või väga raskelt tagasi pööratavad. Seetõttu tuleb põhjalikult välja
selgitada tehtava otsuse kaal, kooskõla arengudokumentidega, mõju juba varem
tehtud otsustele, transpordi ja inimeste liikumisele, olemasolevale ärikeskkonnale
jpm.
IV Sõltumatuse põhimõte
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on tagada planeerimisdokumentide, kavade ja
analüüside (mõju hindamiste) sõltumatus. Mõjude hindamine ei pea ainult näima
sõltumatu ja erapooletu, vaid ka olema sõltumatu ning erapooletu.
Ekspertide ja huvitatud isikute kaasamine ning laiapõhjaline koostöö on tervikliku ja
tasakaalustatud ruumilise keskkonna kujunemise eelduseks. Surve erandite
loomiseks linna arenguvisioonides on minimaalne, kui huvitatud osapooled on
kaasatud võrdsete partneritena ning välistatakse arenduskava (planeeringu) mõju
hindamine huvitatud isiku rahastamisel.
V Tasakaalustatuse põhimõte
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on juhtida arengut nõnda, et ei kujuneks
tasakaalustamata lahendusi, kus ühe osapoole olulised huvid jäävad rahuldamata
või on nende realiseerimine lükatud ebamäärasesse tulevikku.
Erahuvi realiseerimisel tuleb arvestada seda, kas on tagatud piisav side ümbritseva
linnaruumiga (avalik tänavaruum, ühistransport, kergliiklus) ja oluliste
sotsiaalfunktsioonide (lasteaed, kool) piisav lähedus. Vältida olukordi, kus
eraprojektide realiseerumisel jääb ümbrusesse ebapiisava kvaliteediga avalik ruum
ja vastupidi või selguvad hiljem ootamatud kulutused.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

9

Pärnu linna üldplaneering 2025
VI Sünergia põhimõte (koostöö)
Leida viise, kuidas ühendada nii era- kui ka avaliku sektori panus oluliste eesmärkide
või olulise avaliku huvi saavutamiseks.
VII Säästlikkuse põhimõte
Säästlikkuse eelduseks on põhjalik eeltöö, et tagada kokkuhoid nii lühiajalises kui
pikaajalises perspektiivis ilma, et loobutaks esteetilistest ja funktsionaalsetest
väärtustest. Ressursse tuleb panustada eelkõige eeltööle ja selle käigus võimalikult
paljude asjaolude läbi mõtlemisele. Samuti on säästlik ka olemasoleva keskkonna
kasutamine.
Planeeringute koostamisel tuleb arvestada lahenduse kaudset kulu kogukonnale.
Nii tulu kui kulu võivad olla kaudsed. Näiteks vähem ressurssi kulutavatesse
transpordiliikide juurutamise esmainvesteering võib olla kallim, kuid sääst on
pikaajaline, sest säästetakse energiat ja toetatakse vähemkindlustatud inimesi.
Tuleb välja selgitada, millist kasu üks või teine otsus kogukonnale toob, milliste
ressursside kasutamine või mittekasutamine on kõige olulisem.
VIII Kompaktsuse põhimõte
Otstarbekas on hoida linnaruum kompaktsena. Linnaruumi tihedus tagab
efektiivsema ressursside kasutuse (lühemad kommunikatsioonid, liikumisteed jms),
kui on loodud head kasutustingimused (inimsõbralikud mõõtmed – distants, maht,
piisav haljasalade hulk jms).
Piirata tuleb funktsioonide hajumist ehk suurte tõmbekeskuste tekkimist linna serva
(nt kaubanduskeskused), sest nendega kaasneb oht avaliku linnaruumi
vaesestumisele, millega kaasneb ka transpordi kasv jpm. Samuti tuleb eelistada ja
soodustada keskuse lähedal olevate piirkondade arendamist, et tagada potentsiaal
ja teenuste mitmekesisus kesklinnas.
IX Ruumi väärtuslikkuse põhimõte
Uute lahenduste loomine ja olemasolevate säilitamine peab loodud keskkonda
rikastama ja väärtustama. Elukeskkonna planeerimisel tuleb suhtuda austusega
olemasolevatesse väärtustesse (miljöö, haljastus, traditsioon, ajalugu jm), tuua neid
esile ning luua juurde uusi väärtusi (arhitektuurne kvaliteet, terviklik elukeskkond,
tervislik ja inimsõbralik ruum, turvalisus jm).
Keskkond (linnaruum) on taust meie tegemistele. Ruumi iseloomustavad kvaliteedid
on reeglina emotsionaalsed. Samas suunavad need kvaliteedid meid külastama teisi
maailma linnu ja teisi vaatamisväärsuseid. Väärt ruum on see, millel on tõmme ja
millega tekib selle kasutajal hea side. Ruumi luuakse aastakümneteks, mistõttu on
väga oluline pidada eriti linnakeskustes silmas seda, milliseks kujuneb kavandatav
füüsiline ruum.
X Avaliku ruumi väärtustamise põhimõte
Oluline on avalikult kasutatava ruumi kesksele kohale seadmine. Avalik ruum on
ruum, kus inimestel on võimalik vabalt olla ning ennast ka vabalt väljendada. Avalik
linnaruum on linna olulisim komponent, näo ja identiteedi kandja.
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XI Loomingulisuse põhimõte
Tihedas keskkonnas tuleb kaaluda väga erinevate valikuvõimaluste vahel.
Linnakeskkonda rikastavad üllatavad, andekad, huvitavad, põnevad lahendused, mis
meelitavad inimesi ja loovad meeleolu. Loominguline lähenemine puudutab
linnakeskkonda igakülgselt – liiklus, väikevormid, haljastus, arhitektuur. Parimate
ideede leidmiseks korraldatakse konkurss.
Kui keskkond on huvitav, meeldejääv ja inspireeriv, siis mõjub see innustavalt.
Inimesed tahavad viibida ruumis, mis loob meeldiva meeleolu. Seetõttu toetab
loominguline ja huvitav keskkond otseselt ka ettevõtlust.

XII Linnaruumi elavuse põhimõte
Linnaruum on meeldiv siis, kui see elab. Läbi ruumilise keskkonna kujundamise
tuleb teha kõik, et (kesk-)linnas oleks võimalikult palju inimesi. Inimeste hulk
linnaruumis näitab nii linna kui ka linnaelanike tervist. Kavandades linnakeskkonda
nõnda, et inimesed saavad rohkem käia ja liikuda, kujuneb keskkond, mis on
ühtaegu kasulik nii inimese sotsiaalsele kui ka füüsilisele tervisele. Tänavaruumi
kujundamisel on oluline tagada inimsilma tasandil selle ääres olevate hoonete
avatus (aknad, sissepääsud).
Inimene on sotsiaalne olend, kes vajab pidevalt erineva tasandi kontakte teiste
inimestega. Linnade elavuse taastamisel on suureks eeskujuks mitmed Euroopa
riigid ja eelkõige põhjamaad (urban renaissance, new urbanism). Viimastel aastatel
on mitmeid arenguprotsesse, mis on viinud Pärnu kesklinnast eemale mitmeid olulisi
teenuseid ja funktsioone ning mille tõttu on tunda kesklinna ruumi vaesestumist.
Koos suureneva autokasutusega on oht, et linnaruum muutub tühjaks, funktsioonid
hajuvad ja avalik ruum kolib aina enam ostukeskustesse. Seda tuleb vältida kõigi
võimalike vahenditega.
XIII Võrdse kohtlemise põhimõte
Linnaruumi kujundamisel tuleb arvestada universaalse disaini printsiipidega, mille
kaudu on võimalik võrdseid ruumi kasutuse võimalusi tagada erinevate vajadustega
inimgruppidele (vanurid, väikelastega pered, vaegliikujad- ja nägijad, vaimupuudega
inimesed jne). Inimsõbralikkus ja jalakäijate/kergliiklejate vajadusest lähtumine
peab olema ruumi kujundamise peamine põhimõte, mida tuleb hoolega jälgida ka
mootorsõidukiga liigeldavas keskkonnas.
Ükski inimene ei pea ennast tundma linnaruumis ahistatuna seetõttu, et ta kasutab
liikumiseks abivahendeid, on koos lastega vms. Hoolas ja tähelepanelik lähenemine
nii planeerimisel kui ka projekteerimisel tagab selle, et kõik inimesed saaksid
maksimaalselt liikuda ja linna teenuseid kasutada.
XIV Sidususe põhimõte
Sidusus tähendab seda, et ruumiline planeerimine soodustab erinevate
ühiskonnagruppide läbikäimist ja läbi põimumist nii, et ei tekiks eraldatud piirkondi,
kuhu osad inimesed oma sotsiaalse kuuluvuse või varandusliku seisu tõttu pole
oodatud.
Eraldatud tsoonid või tõrjutus inimesed kujundavad lühema või pikema aja jooksul
sotsiaalseid pingeid, mida juba iseenesest loob ebavõrdsus. Erinevate inimeste
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

11

Pärnu linna üldplaneering 2025
kooseksisteerimine linnaruumis loob pinnase tolerantsiks, mis võib anda võimaluse
eriliste ja huvitavate ideede esilekerkimiseks.
XV Terviklikkuse põhimõte
Mistahes uute arendusalade arendamine võimalikult ühtsete ja terviklike, hoolega
läbikaalutud ruumiliste visioonide ja terviklahenduste alusel, sealhulgas mistahes
uute elamupiirkondade rajamine terviklikult üheskoos erinevas vanuses elanikele
vajalike sotsiaalse infrastruktuuri osade, ühistranspordi võimaluste, avaliku ruumi ja
kohaliku keskuse arenguga.
Mõistetav ja hästi kasutatav linnaruum eeldab, et selle kavandamine on toimunud
maksimaalselt erinevaid asjaolusid arvestades. Meeldivat ja arusaadavat keskkonda
tajutakse terviklikuna. Planeerimistegevuse juures tuleb samuti hoolega läbi
mõelda, kuidas planeeringud realiseeritakse. Läbi mõtlemata realiseerimise aluseks
võib väga kergesti kujuneda ebaterviklik ja kaootiline keskkond.
XVI Eripärade väljatoomise põhimõte
Pärnu suudab ära kasutada, hoida ja juurde luua just Pärnu linnale ja regioonile
iseomaseid tunnuseid. Pärnu on kuurortlinn, suvepealinn, merelinn, jõelinn,
ajalooline linn, keskaegne kindluslinn, Pärnus on silmapaistev (puit-)arhitektuur jne.
Tehiskeskkond on avatud raamat, millesse me iga päev vaatame. Meie teadmised
sellest on piiratud meie elukogemusega. Selleks et seda raamatut paremini mõista,
on lihtne anda linnaruumis juurde viiteid, selgitusi, vihjeid, pilte kirjeldusi linna jaoks
olulistele väärtustele, et avardada inimeste teadmisi, tugevdada identiteeti ja
kohatunnet. Viited ajaloolisele situatsioonile võivad olla osaks avaliku ruumi
kujundusest (nt ajalooline hoonestusjoon sillutisel või maa-alused vundamendid mis
on avatud vaatamiseks vms).
XVII Hooajalisuse põhimõte
Pärnu on linn, kus hooajaline kaubandustegevus ja erinevate teenuste osutamine on
otseselt seotud olulise osaga linna majandustegevusest. Hooajaliseks
kaubandustegevuseks kasutatavad objektid linnaruumis on valdavalt ajutise
iseloomuga. Vajalik on tagada ajutise kaubandustegevuse võimaldamine, et
soodustada head teenuste kättesaadavust ja kuurordile iseloomulike müügikohtade
teket linnaruumis nii, et need paiknevad sobivalt ja rikastavad linna oma
arhitektuuriga.
XVIII Lisaväärtuse loomise põhimõte
Eesti konkurentsivõime tõstmiseks ja edasise rikkuse märkimisväärseks
kasvatamiseks peab ennekõike suurenema Eesti ettevõtete loodav lisandväärtus
(Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ , 2011).
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on luua soodus pinnas lisaväärtust loovatele
ettevõtetele. Ruumiliselt on oluline luua hea keskkond tootmisettevõtetele, sest
tootmistegevusega võib kaasneda ka uurimis- ja arendustegevus. Lähtuvalt sellest
on oluline säilitada ja soodustada tootmistegevuse paiknemist Pärnus, et luua
töökohti, hoida võimalusi kõrgepalgaliste ning tugeva ekspordipotentsiaaliga
töökohtade tekkimiseks ja säilimiseks regioonis. Tootmise maa-ala asendada vaid
kõrgemat lisandväärtust loova ettevõtlusega (IT, kõrgtehnoloogia vms).
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XIX Linnaruumi seos üleriigilise ja rahvusvahelise ruumiga
Esmamulje Pärnust loovad linna sissepääsud, mistõttu tuleb tähelepanu pöörata
keskkonnale, kust inimesed jõuavad linna (linna sissesõidud, bussi-, rongi-,
lennujaam).
Nii linna kui ka regiooni huvides on seista ka regiooni terviklikkuse eest, mis
tähendab, et linna ja naabervaldade (maapiirkonna) võrgustikud oleksid vajalikul
määral integreeritud.

2.3

Ruumilise arengu visioon
Pärnus on elav ja hästi ligipääsetav keskus koos kuurordialaga. Kõrge ruumiline ja
arhitektuurne kvaliteet ning tõhusalt ja säästlikult toimivad võrgustikud loovad
soodsa keskkonna töökohtade ja elanike lisandumiseks.

2.4

Ruumilise arengu eesmärgid
E1 KESKLINN – Kesklinna ruumilise arengu toetamine ja positsiooni igakülgne
tugevdamine linnakeskusena ning sidumine kuurordi ja jõeäärsete aladega.
Kesklinna ruumilise kvaliteedi tõus, linnaruumi elavus, kasutuseta ning välja
arendamata alade arenduspotentsiaali parandamine ja linnaruumiga sidumine,
jalakäijasõbralikkuse suurendamine, funktsioonide mitmekesistamine (elu, äri, töö,
24-h tegevused), linnakeskkonna turvalisuse tõstmine, avalike teenuste hoidmine
kesklinnas, piirkonnale juurdepääsu (ühistranspordiga, kergliiklusega, jalgsi, autoga)
ja liikluskorralduse (rahustatud, sujuv, selge) parandamine.

E2 ELUKVALITEET – Elamisvõimaluste ja ettevõtlustingimuste parandamine.
Linna kompaktne ja säästlik arendamine (arendamine eelkõige sisestruktuuri
tihendades, kasutusest välja langenud maa-alade kasutusele võtmine, ruumilise
mitmekesisuse ja elukeskkonna kvaliteedi tõstmise kaudu). Liikumisvõimaluste ja
kättesaadavuse parandamine ning mobiilsusvajaduse vähendamine läbi teenuste ja
infrastruktuuri
läbimõelduma
planeerimise
(kodulähedane
alusharidus,
rekreatsioon, esmateenused ja ühendused kergliikluse ja ühistranspordiga) ning
kõrgema keskkonna kvaliteedi (lähipuhkealad, mänguväljakud, turvalised avalikud
alad valgustus, liiklus, alleed). Linnapildist lagunenud ja hooldamata kinnisvara
heakorrastamine või likvideerimine.

E3 ÜHENDUSED – Sise- ja välisühenduste (raudteejaam, bussijaam (linna- ja
maaliinid), sadamad, lennujaam) sujuvus ja liikumisviisidelt üleminekute
parandamine.
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Parem linnapiirkondade omavaheline ja nende kesklinna vaheline seotus. Üle jõe
ühenduste parandamine, ülelinnaline ning regiooniga seotud kergliiklusteede
võrgustik, selge tänavavõrgu struktuur ja tänava kasutusele vastav liikluskeskkond.
"Pargi ja sõida" ning "Pargi ja kõnni" süsteemide arendamine.
E4 KUURORT ja TURISM – Avaliku linnaruumi kvaliteedi tõus ja ruumiliste
võimaluste loomine turistide külastushooaja pikendamiseks ja külastuskoormuse
hajutamiseks.
Kesklinna ja rannaala ühenduse ja kasutatavuse parandamine. Veeäärsete alade
väärtustamine ja kasutusvõimaluste suurendamine. Rannaala laiendamine ning
funktsionaalsuse parandamine nii Raeküla kui ka Pärnu jõe suudme suunal. Pärnu
jõe ja jõekallaste avamine sh kalda aladele eelistatult avalike ruumide ja
ühiskondlike ehitiste arendamine. Kohalikku eripära rõhutavate avaliku ruumi
arenduskontseptsioonide ellu viimine. Kvaliteetse suvekaubanduse soodustamine
läbi keskkonda rikastavate terviklahenduste. Külastatava linnaruumi laiendamine
(rannaala, jõekaldad, miljööväärtuslikud hoonestusalad) ja sidumine maakonna
puhke ja külastuskohtadega (ratta-)teed linnast välja jms.

3. LINNARUUM
3.1

Avalik ruum ja selle arendamise ja kujundamise üldpõhimõtted
Avalik ruum on igaühele kasutamiseks mõeldud terviklik ja sidus välisruum, mis
koosneb merealast, avalikest veekogudest ja nende kaldast, avalikest metsadest,
parkidest, tänavaruumist, väljakutest, jalakäijale suunatud liikumisalast ning
muudest samalaadsetest paikadest. Avalikust ruumist avanevad vaated (hoonete
fassaadidele, katusemaastikule, siluetile jms) on avaliku huvi objektiks.
Avalikus kasutuses olevate hoonete siseruum on poolavalik ruum. Vajadusel
määratakse eraomandis olevate kinnisasjade planeerimise korral ka avaliku ruumi
ulatus kinnisasjal.
Üldised avaliku ruumi kujundamise ja arendamise eesmärgid:
− tõsta avaliku ruumi kvaliteeti ja luua tingimused linnaruumi aktiivseks ja
mitmekülgseks kasutamiseks inimeste poolt;
− luua ruumile sotsiaalset, keskkondlikku, kultuurilist ja majanduslikku
lisaväärtust;
− heakorrastada avaliku huvi objektid (hoonete fassaadid, katused) esteetiliselt
atraktiivseks.
Järgnevalt loetletud omadused/tunnused iseloomustavad kõrgekvaliteedilist
avalikku ruumi,
mis on aluseks avaliku ruumi puudutavate projektide
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lähteülesannete koostamisele,
keeldumise põhjendamisele:

hindamisele

ja

ebasobivatest

lahendustest

− karakter – koha identiteeti ja paiga vaimuga arvestamine (paiga vaim - genius
loci), selle täiendamine ja juurde loomine.
Välimus on see, mille järele tunneme nii inimesi kui ka ruumi, tugev karakter on
see, mille järgi eristame ja tunneme kohti, terveid piirkondi ja riike.
Globaliseerumise negatiivne efekt on, et linnad muutuvad globaliseeruvas
maailmas aina sarnasemaks ja karakterivaesemaks. Linna ajalooga seotud
faktide, elementide, isikute ja sündmuste markeerimine, jäädvustamine või
nähtavale toomine. Kohaliku kultuuri- ja ajalootegelaste ning nende loomingu
või tegevusega seotu jäädvustamine linnaruumis (skulptuurid, mälestustahvlid,
hoonete markeerimine, märgistatud kõnniteeplaatide paigaldamine jne);
− jätkuvus ja eraldatus – avaliku, poolavaliku ja privaatse ruumi selge eristamine;
− kõrge kasutusväärtus ja -mugavus – võimalikult mitmekesiste kasutushuvidega
arvestamine ala funktsionaalsel kujundamisel, sh universaalse disaini printsiipide
rakendamine. Seetõttu on vajalik kasutada parimaid ja väärikamaid materjale.
Lisaks kasutusintensiivsusele on väga oluline ka linnaruumi kasutajate arvamus
linnast ja selle ruumist, mille üheks kujundajaks on kvaliteet milles peab ühtviisi
heal tasemel olema nii esteetika kui ka madalad kulud;
− hea orientatsioon ja liikumise selgus – linnaruumi loetavus ehk enda asukoha
tajumine nii erinevate märkide järgi kui ka tunnetuslikult;
− kohandatavus – koht, mida saab kergelt muuta ja ümber kohandada. Hea avalik
ruum on selline, mis annab võimaluse väga erinevateks tegevusteks. Mõned
tegevused on sellised, mis vajavad abivahendeid, et see saaks toimuda (lava,
postament, helisüsteemid jne). Hea avalik ruum annab ümberkohandusteks
võimaluse;
− mitmekesisus – koht, mis on mitmekülgne ja laiade valikuvõimalustega ning kus
ei paikne suuri monotoonseid (igavaid) pindu ja mahte;
− turvalisus – koht, mis on turvaline, kus kasutajad tunnevad ennast ohutult;
teenused – koht sobiva ja kõrgekvaliteedilise teenuseinfrastruktuuriga;
− kõrge kvaliteet ja madal ekspluatatsioonikulu - avaliku ruumi elemendid
peavad lisaks ilmastikule ja linnakeskkonna keemiale taluma ka pidevat
intensiivset kasutust;
− Avalikud hooned peavad olema kujundatud ja projekteeritud nõnda, et need on
avaliku linnaruumi orgaanilised osad. Avalikud ehitised peavad inimest endasse
kutsuma ning mõjuma ruumis väärikalt ja efektselt;
− Reklaam ja multimeedia – avalikku ruumi paigaldatav reklaam peab
kujunduselt, paigutuselt ja mõõtmetelt sobima keskkonda. Videoekraanid tuleb
paigaldada nii, et need ei häiriks liiklust.
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3.2

Arhitektuurivõistlused
Arhitektuurivõistlus on kohustuslik:
- muust hoonestusest kõrgemate arhitektuursete dominantide kavandamisel2;
- kesklinnas3 ja puhketeeninduse juhtfunktsiooniga maa-alal avalikust ruumist
hästi vaadeldavate 300 m² ja suuremate ehitusaluse pinnaga hoonete
kavandamisel, kohustusega korraldada avalik arhitektuurivõistlus;
Hoonete puhul, mida ei ole avalikus ruumis näha (hooned, mis ei asu avaliku
ruumi ääres või asuvad kvartali sees) võib arhitektuurivõistlusest loobuda. Kas
hoone on hästi vaadeldav või mitte, hinnatakse kohaliku omavalitsuse poolt.
- kogu linna territooriumil avaliku kasutusega hoonete (kultuuriasutused, riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutused, koolimajad, spordihooned, suure
külastuskoormusega
hooned,
kaubakeskused)
ehitamisel
avalik
arhitektuurivõistlus;
- silmapaistvate, olulist mõju avaldavate skulptuuride ja rajatiste kavandamisel
kogu linna territooriumil, mis paiknevad olulisematel vaatesuundadel (vt kaart 3:
Muinsuskaitselised piirangud) , tänavate ääres, väljakutel (muuhulgas ka sillad);
- olulisemate avalike ruumide kujundamisel (väljakud, tänavad, pargid, rannad).
Alla 300 m² suuruste ehitusaluse pinnaga hoonete kavandamisel määratakse
kutsutud või avaliku arhitektuurivõistluse korraldamise vajadus kohaliku
omavalitsuse kaalutlusotuse korras, sõltumata hoone funktsioonist;
Arhitektuurivõistlust võib nõuda ka suuremate juurdeehituste ja olulisemate
ümberehituste puhul, kui eesmärgiks ei ole hoone taastamine esialgsel kujul.
Väiksemate objektide (rajatised, väikevormid jms) kujundamine läbi konkursi tuleb
kaaluda lähtuvalt objekti otstarbest ja ruumilisest mõjust linnaruumis.
Mida aktiivsema kasutusega on objekt ning mida nähtavama ja kasutatavama koha
peal see asub (sõltumata maaomandist), seda põhjendatum on võistluse läbi
viimine.
Arhitektuurivõistlus korraldatakse reeglina planeeringute koostamiseks:
-

arengualade parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks (täpsem info on antud
iga arenguala juures);
kvartalite linnaehituslike lahenduste leidmiseks.

Detailplaneeringuga võib nõuda arhitektuurivõistluse korraldamist vastavalt
detailplaneeringu seatud tingimustele.
Arhitektuurivõistluse korraldamise eesmärgiks on tagada linnaehituslikult ja
arhitektuurselt väärtuslike alade, uusehitiste, ehitiste oluliste laienduste, rajatiste ja
maastike kõrge kaasaegne arhitektuurne tase. Tagamaks võistlustulemuse kõrget
kvaliteeti, viiakse arhitektuurivõistlus läbi vastavalt heale tavale ja Eesti
2
3

vt peatükk 3.3.9 „Arhitektuursed dominandid“
vt skeem 1: Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid
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Arhitektuurivõistluse Juhendile. Suuremate ja linnaehituslikult oluliste alade ning
ehitiste kavandamisel tuleb läbi viia avalik, kutsutud või avalik-kutsutud osalusega
arhitektuurivõistlus.
Reeglina on arhitektuurivõistlus avalik. Põhjendatud vajaduse või majanduslikel
kaalutlustel võib kohalik omavalitsus asendada avaliku arhitektuurivõistluse mõne
muu arhitektuurivõistluse vormi (nt kutsutud võistlus), töötoa või mitme eskiisi
esitamise
nõudega
(väiksemad
mitteavalikud
ehitised
kesklinnas).
Võistlustingimuste väljatöötamisel tehakse koostööd Pärnu Linnavalitsusega.
Arhitektuurivõistluste tingimuste koostamisel tuleb hea tulemuse saavutamiseks
pöörata tähelepanu hea ja läbimõeldud lähteülesande koostamisele.
Arhitektuurivõistluse korraldamise vajalikkust tuleb igakordselt kaaluda ja
põhjendada.

3.3

Kesklinn ja selle lähiümbrus4
Pärnu kesklinna arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni taastamine
atraktiivse äri-, elu- ja investeerimiskohana. Hoonestuse tihendamine, avaliku
linnaruumi
kvaliteedi
tõstmine,
linnakeskkonna
meeldivamaks
ja
inimmõõtmelisemaks muutmine, hea ühendus kõigi peamiste transpordiliikidega
(jalakäijad, jalgrattad, ühistransport, autod), hea ruumilise sideme loomine
ümbritseva linnaruumi ning olulisemate transpordikoridoridega. Lisaks kesklinna
lähedaste piirkondade arengu soodustamine. Kesklinna arendamise ülesanded on
jagatud viieks punktiks: 1. Juurdepääs, 2. Ruumiline sidusus 3. Avalik ruum, 4.
Maakasutus, 5. Hoonestus
Täpsema regulatsiooni seadmisel hoonestuse tihendamise, tänavaruumi kasutuse,
inimeste liikumise, transpordikorralduse jms jaoks on vajalik koostada Pärnu
kesklinna osa-üldplaneering.

4

vt skeem 1 „Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid“
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Skeem 1: Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid

3.3.1

Juurdepääs
Pärnu (kesk-)linna üheks peamiseks probleemiks on see, et linna keskus on muudest
linna piirkondadest eraldatud. Eeslinna, Mai ja Papiniidu asumite lähedusse on
kerkinud mitmed kaubakeskused, mis on viinud teenused ja inimeste liikumisteed
kesklinnast eemale. Teistest asumitest on kesklinn eraldatud loodusliku tõkke –
jõega. Lähtuvalt sellest tuleb tagada võimalikult head juurdepääsud, et muuta
teekond linnakeskusesse lühemaks, mugavamaks ja kergemini leitavaks.
Kesklinna juurdepääsu tagamiseks kavandatavad tegevused on:
-

Raba ja Aia tänavate sihis silla ehitamine (vt nr 1 skeemil 2);
Linnakeskuse sidumiseks Via Baltica ning Ülejõe ja Rääma asumitega tuleb
rajada sild. Sobivaim on ühendada sillaga Raba ja Aia tänavad (koostöös OÜ
Hendrikson ja Ko ning OÜ Stratum’iga on koostatud ka vastav hinnang). Koos
uue silla ehitusega jaotatakse paremini liikluskoormus ning väheneb oluliselt
Kesklinna silla ja Tallinna mnt – Rääma – J. V. Jannseni ristmiku koormus. Lisaks
võimaldab uus sild parandada märkimisväärselt juurdepääs jalgsi ja jalgrattaga.
Lisaks vähendab antud lahendus kesklinna läbivat liiklust, mis loob võimaluse
uute ruumiliste lahenduste loomiseks Pikale ja Laiale tänavale ning linnakeskuse
paremaks sidumiseks jõega.
Raba-Aia trajektoor on kesklinna tänavavõrguga seotud nii, et linnakeskusesse
saabumine on loogiline ja arusaadav. Eriti vajalik on liiklusskeemi loogilisus
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
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jalakäijatele ja jalgratturitele
funktsionaalses ruumis.

tagades

inimeste

liikumise

kesklinna

-

ruumilise lahenduse leidmine olemasolevale kesklinna sillal kergliiklejate
kasutusmugavuse ja läbilaskvuse parandamiseks (vt nr 2 skeemil 2);
Olemasolev kesklinna sild on piisava läbilaskevõimega autoliikluse tarbeks, kuid
väga kitsad tingimused on jalakäijatel ja jalgratturitel. Arvestades olemasoleva
silla lahendust on otstarbekas ja säästlik kavandada silla mõlemasse külge
täiendavad kõnniteed jalakäijatele, mis kinnitatakse olemasolevate
konstruktsioonide külge. Olemasolevad kõnniteed saab muuta jalgrattateedeks,
mis annab võimaluse eraldada jalgratturid autodest ja jalakäijatest. Nii paraneb
silla ületamine kergliiklejatele oluliselt.

-

Aida ja Kalda tänava Vee ja Akadeemia tänavaga ühendamine (vt nr 3 skeemil 2);
Antud ühendus loob otsese seose aktiivse äripiirkonna ja Jõe ala vahel (Vallikäär,
Jahtklubi, TÜ Pärnu Kolledž, Rannapark). Tervise sanatooriumi ja Vallikääru
vahele jääb aktiivne piirkond, kus viibib aasta läbi märkimisväärselt inimesi ning
hooajaliselt toimub palju sündmusi. Uue sideme loomine uue äripiirkonnaga
Aida tänava ääres võimaldab väga inimestel kiiresti liikuda ja leida endale parim
ajaveetmisvõimalus või kulgeda rahuliiku Rannaparki. Antud ühenduse loomise
eelduseks on hästi läbimõeldud ja ohutu liiklusskeem Vee ja Akadeemia tänava
ületustel. Ühenduse loomine on otstarbekas peale uue silla valmimist.

-

selge ja arusaadava ühenduse kujundamine Rüütli tänava ja Mere puiestee vahel
(vt nr 4 skeemil 2);
Tallinna väravad on Pärnu kesklinnas oluline vaatamisväärsus ning „piiripunkt“
linna- ja pargimaastiku vahel. Tallinna värav paikneb liialt olemasoleva
hoonestuse taga ja ei ole linnaruumis hästi tunnetatav. Mere pst on hea otsene
juurdepääs randa, mis on aktiivsema Supeluse tänava kõrval ebapiisava
kasutusega. Selgelt rõhutatud ühenduse loomine Rüütli tänava ja Mere pst vahel
toob inimesi rohkem nii Vallikääru piirkonda kui ka Mere puiesteele. Ühenduse
loomiseks ja hea nähtavuse tagamiseks on soovitav avada Akadeemia ja Kuninga
tänava nurk, et anda linnaruumiline vihje avatud lähenemissuunast. Samuti
kasutada erinevaid materjale, viitasid, valgustust, et antud suuna olulisust esile
tuua.

-

selge sideme loomine Supeluse tänava ning Nikolai, Pühavaimu, Hospidali ja
Ringi tänavate vahel, et tagada paremat orienteeritust rannaga (vt nr 5 skeemil
2);
Supelranda pääsu (Supeluse tänava algust) ei ole Pärnu kesklinnast linna mitte
hästi tundvatel inimestel lihtne leida. Ajalooliselt ümber vanalinna kulgevad
tänavad ja parkide vöönd eksitavad kergesti ruumilist taju. Seetõttu on oluline,
et Nikolai, Pühavaimu, Hospidali ja Ringi tänava ruumiline kujundus muuta
selliseks, et oleks selgelt arusaadav, et nende tänavate kaudu on võimalik jõuda
Supeluse tänavale ja randa. Kujundus peaks olema sarnane kõikidel suundadel

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

19

Pärnu linna üldplaneering 2025
ning moodustama koos viitadega tunnetuslikult olulise ja arusaadava suuna
randa.
-

ühenduse parandamine Laia, Suur-Jõe ja Riia mnt tänava suunal (vt nr 6 skeemil
2).
Riia mnt ja jõe vaheline elamupiirkond on ruumiliselt kesklinnaga halvasti
seotud. Puudub ühendav peatänav ja olemasolevad tänavad on eriti
kergliiklejatele kitsad. Samuti on keerukas Riia mnt, Pika ja Laia tänava ristmik.
Oluline on tagada hea jalgrattaühendus keskuse ning Riia mnt ja jõe vaheline
elamupiirkonna vahel. Pikemas perspektiivis leida võimalus Suur-Jõe ja Laia
tänava ühendamiseks. Lisaks Laiale tänavale on oluline tagada ühendus Aida
tänava, Aia tänava pikendusega (lõik Pika ja Laia tn vahel) ning Pikk-Ringi
ristmikuga.

Skeem 2: Juurdepääs
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3.3.2

Ruumiline sidusus
Pärnu kesklinna ruumilise sidususe loomise peamine eesmärk on parandada
liikumistingimusi peamiselt jõe ja mere suunalistel liikumistel ning tõsta tänavate
ruumilist kvaliteeti.
Sidususe parandamisel on oluline vanalinnast väljuvate ja vanalinne suunduvate
liikumissuundade rõhutamine, kesklinna ühenduste parandamine kesklinna siseselt
ja ümbritsevate linnapiirkondadega ning linnaruumis orienteerumise lihtsustamine
läbi kujunduse. Pääs Pärnu vanalinnast uude keskusesse Aida tänava piirkonnas ning
Pärnu linnakeskuse seotus jõega olid teemad ka 2010.a toimunud linnafoorumil, kus
toodi samuti välja jõega ristisuunaliste liikumiste olulisust.

Ruumilise sidususe parandamiseks kavandatavad tegevused on:
- selgete ja arusaadavate ning hästi kujundatud ühenduste loomine risti üle Pika
tänava kulgevatelt tänavatelt (Ringi, Hommiku, Pühavaimu, Nikolai, Munga) (vt
nr 1 skeemil 3);
Kesklinna ruumilise sidususe peamiseks takistuseks on Pikk tänav. Seoses
äripindade kujunemisega Aida tänava äärde on Pärnu kesklinn jagunenud
kaheks konkureerivaks piirkonnaks. Pika tänava ruumi ümberkujundamine ja
ühenduste loomine on otstarbekas peale uue silla valmimist.
-

Pika tänava eraldava (koridorilikku) mõju vähendamine. Pika tänava
kujunduskontseptsiooni välja töötamine, mis võimaldab pehmendada
linnaruumilist kontrasti vanalinna ja Pärnu jõeäärse alal vahel (MK eriting) (vt nr
2 skeemil 3);
Pikk tänav koos nõukogude ajast pärit hoonestusega moodustab koridorisarnase
ruumi, kus puudub kesklinnale vajalik funktsionaalne mitmekesisus ning hea
kvaliteediga avalik linnaruum. Kujunduskontseptsiooni eesmärk on antud
tänavaruumile funktsionaalse sisu ja esteetilise vormi loomine, autoliiklusele
mõeldud ruumi vähendamine.

-

Aia, Pühavaimu ja Ringi tänavate pikendamise planeerimine vanalinnast Pärnu
jõeni, et soodustada vanalinna ja uue ärikeskuse vahelist linnaruumilist sidusust
(MK eriting) (vt nr 3 skeemil 3);
Ringi tänav on perspektiivne kesklinna jõe-suunaline tuiksoon, mis on peamine
ühendus uue keskuse ja vanalinna vahel. Ringi tänav on oluline, kuna antud
trajektoor pakub potentsiaalset kaugvaadet kesklinnast jõeni luues visuaalse
sideme jõega. Ringi tänav on toimivaks ühenduseks kesklinna ja vanalinna
äritsoonide vahel.

-

seose loomine Aida tn 3 (Pärnu Muuseum), Aida tn 4 (Pärnu Kontserdimaja) ja
Vee tn 2 hoonete juures oleva avaliku ruumi ja jõe ääres oleva pargiruumi vahel
(vt nr 4 skeemil 3);
Leida võimalusi nimetatud avaliku ruumi ja Laia tänava ruumi
ümberkujundamiseks nii, et tekiks mugav ja ohutu pääs ühiskondlike hoonete
juurest jõe äärde.
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-

-

5

Rüütli tänava pikendamine jalakäijate (või jalakäijate eelistusega) tänavana nii
Õhtu kui ka Vanapargi tänava suunal (vt nr 5 skeemil 3);
Rüütli tänav kui vanalinna telg on oma kujundusega siduv objekt, mida eristab
jalakäijate tänava kujundus tavapärasest tänavavõrgust vaid osal tänavast. Et
luua parem side linnakeskuse poolte vahel, on vajalik pikendada kujundatud
tänava osa ning muuta tänavaruum paremini liigeldavaks kergliiklejatele
(võimalik rahustatud liiklus ja osaline ühiskasutus autodega).
Aia tänava pikenduse välja ehitamine Pika ja Laia tn vahelises lõigus (vt nr 6
skeemil 3);
Kesklinna oluline peatänav, mis jõuab kuni A. H. Tammsaare puiesteeni ning mis
on seetõttu ka oluline rannapiirkonda ühendav telg. Aia tänava pikendamine
seob selle võimaliku sillakoridoriga ning loob ka kesklinnas uue liiklusskeemi, mis
võimaldab Ringi tänaval suurendada jalakäijate prioriteetsust. Aia tänava
pikenduse ruumiline kujundus peab olema kooskõlas selle olulisusega
peatänavana.

-

Ringi tänava (Kuninga – Lai vahelises lõigus) ümberkujundamine, kergliikluse
läbitavuse parandamine ja muutmine osaliselt ühiskasutusega tänavaruumiks (vt
nr 7 skeemil 3);
Ringi tänav on osa olulisest ja aktiivsest vanalinna ja uut keskust ühendavast
liikluskoridorist. Tulenevalt liiklustihedusest ja avalike ruumide rohkusest tänava
ääres, on tänav aktiivselt kasutatav ka jalakäijate poolt ning autoliiklus on
rahulik. Lähtuvalt sellest on see hea piirkond, kus saab kujundada
ühiskasutusega tänavaruumi (shared space), mida on võimalik kasutada nii
kergliiklejatel kui ka jalakäijatel. Samuti tuleb luua head liikumisvõimalused
kergliiklejatele Ringi tänava mõlemal poolel. Hommiku tn 2 kinnistul (Port Artur
1) olev tankla tuleb likvideerida. Samuti tuleb leida võimalusi Ringi tänava ääres
äripindade hulga suurendamiseks.

-

vanalinna5 äärsete ja teiste sobivate tänavaruumide ümberkujundamine
rahustatud jagatud ühiskasutusega liiklusruumiga tänavateks.
Asendab MK eriting punkti - kavandada intensiivse autoliikluse vanalinnast- nt
Kuninga tänavast- väljaviimine (MK eriting).
Et tagada vanalinna ruumi inimsõbralikkus ja hea juurdepääs, siis ei ole igal pool
vajalik jalakäijaid või kergliiklejaid autoliiklusest eraldada. Sõltuvalt
tänavaruumist ja selle asukohast on võimalik kujundada liiklusruum, mis on
ühiselt kasutatav kõigi liiklejate poolt (shared space). Tänavaruumi sobivust
antud muudatuseks tuleb eelnevalt hinnata.

vt skeem 1: Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid
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Skeem 3: Ruumiline sidusus

3.3.3

Avalik ruum
Pärnu linnas on palju avalikku linnaruumi, mis on ebapiisava kasutusega, kuhu ei
pääse ligi või kus ei ole meeldiv viibida. Eesmärk on selliste ruumide hulka
vähendada nende ümberkujundamisega, juurdepääsetavuse parandamisega või
täisehitamisega.
Kasutuseta, vähese kasutusega, ebafunktsionaalse või nõrga kujundusega alade
kasutatavuse ja kujunduse parandamiseks kavandatavad tegevused on:
-

6

vanalinna6 tänavate ja teede ning tänavaruumi kujunduselementide (sillutised,
valgustus, teetõkised, kaevukaaned jne) kujunduskontseptsiooni koostamine.
Kujunduselementide valikul lähtutakse ajaloolistest eeskujudest, nende
puudumisel miljöösse sobivatest ja Pärnu vanalinna eripära loovatest
lahendustest. Kujunduskontseptsioon on aluseks edaspidi projektide
koostamisel (MK eriting);
Vanalinn on tihe ja kompaktne linnapiirkond, millel on Pärnu linna jaoks suur
sümbolväärtus. Kuna tegemist on jalakäija mastaabiga ja põhiliselt jalakäijate
poolt kasutatava keskkonnaga, siis on oluline, et avalik tänavaruum oleks

vt kaart 3: Muinsuskaitselised piirangud
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-

kujundatud terviklikult, kasutades kvaliteetseid materjale arvestades vanalinna
erilisust võrreldes muu linnaruumiga.
Keskväljaku ja seda ümbritseva liiklusruumi ümberkujundamine (vt nr 1 skeemil
4);
Keskväljak on osa Vee ja Akadeemia tänavate ja stalinistliku hoonetekompleksi
vahele jäävast avalikust ruumist. Väljakuruum on küll terviklikult kujundatud,
kuid leiab väga vähe kasutust. Hoonetevahelise ruumi ümberkujundamise
eesmärgiks on erinevate suundade avamine (ka diagonaalsuunad üle väljaku),
liikluse eraldava mõju vähendamine, takistuste eemaldamine, väljakul olemis- ja
tegevusvõimaluste loomine.

-

Raamatukogu esise väljaku ümberkujundamine ja tähenduse andmine (vt nr 2
skeemil 4);
Pärnu raamatukogu ette jääv väljak on hetkel juhusliku kujundusega ja ilma
selge identiteedita avalik ruum, millel on vähe kasutusvõimalusi. Arvestades
raamatukoguhoone lihtsat arhitektuuri, anda ka väljakule lihtne kujundus, mis
võimaldab üle väljaku mugavalt diagonaalis liikuda, pakub ka istumisvõimalusi.

-

Rüütli platsi ümberkujundamine (vt nr 3 skeemil 4);
Rüütli platsi näol on Pärnu linnas tegemist ühe keskseima avaliku väljakuga,
mille kujundus ei soosi hetkel mitmeid kesklinnale olulisi tegevusi (avalikud
esinemised, ajutine müügitegevus, tähtpäevade tähistamine jms). Rüütli platsi
kujundamisel tuleb eelkõige lähtuda sellest, et väljakul oleks võimalik korraldada
avalikke esinemisi, tseremooniaid ning vajadusel laatasid ja muud ajutist
müügitegevust.

-

Ringi tn 2 krundile jääva ala välja ehitamine linnaväljakuna (vt nr 4 skeemil 4);

-

Asfaltkattega teede asendamine järk-järgult Kuninga – Vee – Pika – Ringi
tänavate vahelisel alal (MK eriting) (vt nr 5 skeemil 4);
Jalakäijasõbraliku vanalinna keskkond peab ka materjalikasutuselt seda
rõhutama. Tänavakatendid peavad moodustama pinna, kus on meeldiv liikuda.
Vältida (võimalusel) vanalinna territooriumile asfaltkattega teede ehitamist
Kuninga – Vee – Pika – Ringi tänavate vahelises lõigus (MK eriting).

-

vanalinna tänavatele kinniste passaažide ehitamise vältimine;

-

vanalinna alal hävinenud keskaegse linnakindlustuse vundamendi kontuuri
markeerimise kavandamine tänavasillutisel (MK eriting) (vt nr 6 skeemil 4);
Lähtuvalt eripärade väljatoomise põhimõttest on ajaloo ja kadunud jälgede
väljatoomine linnaruumis oluline selleks, et muuta linnakeskkonda elavamaks ja
huvitavamaks. Samuti on see tähtis inimeste teadlikkuse ja identiteedi
seisukohalt. Linnaruum võiks „kõneleda“ selliselt, et iga linnainimene saaks olla
külalisele giidiks.
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-

hävinenud tänavaruumi taastamine Rüütli tänaval Vee ja Akadeemia vahelises
lõigus ajaloolises piiris (enne Teist Maailmasõda) ennistatud tänavajoonega (MK
eriting).

Skeem 4: Avalik ruum
3.3.4

Maakasutus
Kesklinna hoonestatud aladel on juhtfunktsiooniks kavandatud segahoonestuse
maa-ala7.
Segahoonestuse ala on määratud seetõttu, et linna keskuses on soositud
funktsioonide paljusus ja omavaheline põimumine. Funktsioonide mitmekesisus ja
tihedus aitavad luua efektiivset ja elavat linnaruumi. Efektiivsus tähendab, et ühe
käiguga on inimesel võimalik kasutada mitmeid erinevaid funktsioone ilma, et oleks
vaja sõita pikka maad auto või ühistranspordiga. Arvestades seda, et kesklinnas on
ka suur töökohtade tihedus, tähendab see, et kodu ja töö vahel liikudes on võimalik
mugavalt näiteks käia poodides, juuksuris, kingaparanduses jne. Funktsioonide
ruumiline lähedus vähendab vajadust autokasutuse järgi ning loob elava linnaruumi,
sest inimesed käivad jala.

7

vt peatükk 4.3.2 „Segahoonestuse maa-ala“
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Lähtuvalt linnakeskuse arengu eesmärkidest ning sõltuvalt
planeeringusituatsioonist on kohalikul omavalitsusel õigus:

3.3.5

konkreetsest

-

keelduda avalikult olulise funktsiooni (kohaliku omavalitsuse- ja riigiasutused,
suure
külastuskoormuse ja töötajate hulgaga asutused, kultuuriasutused,
bussijaam) ümberpaigutamisest või välja viimisest teise linnapiirkonda;

-

nõuda osalist elufunktsiooni; Elufunktsiooni säilitamise nõue tuleneb peamiselt
sotsiaalse kontrolli ja turvalisuse tunde tagamiseks. Õhtuti inimestest
tühjenevate ja elutute piirkondade vältimine on oluline kriminaalpreventsiooni
osa.

-

nõuda äripindade kavandamist hoone 1. korrusele ning täpsemate
arhitektuursete tingimuste seadmist (vitriinaknad, sissepääsude asukohad,
materjalid jms).
On palju asutusi, mida inimesed on aeg-ajalt sunnitud kasutama ja mida ei
osutata eraettevõtjate poolt (peamiselt kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused ja
perearstikeskuse). Tegemist on osaga avalikult olulistest funktsioonidest, mida
mujal ei pakuta ja mis moodustavad linnakeskuse funktsionaalse „selgroo“ ehk
siis põhjuse, miks tulla kesklinna ja kasutada ka teisi teenuseid.
Kesklinnas tuleb hoida maksimaalne funktsioonide mitmekesisust nii
funktsioonide erinevuse kui ka ajakasutuse mõistes (poodide lahtiolekuajad,
erinevad funktsioonid erinevatel aegadel jms).
Paindlik ajakasutus on
otstarbekas ka juurdepääsu tagamiselt. Kui ühe asutuse juures parkimisala
vabaneb, siis võib alustada tööd teine funktsioon, mis seda ala kasutab.
Funktsioonide paljusus ja erinevatele sihtrühmadele suunatud avalikud
teenused loovad elavat ja aktiivset linnaruumi.

Hoonestus
Pärnu linna üldplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva hoonestuse tihendamine
Pärnu kesklinnas ning uute hoonestatud alade juurde loomine.
Samuti on oluline täiendavate hoonestusvõimaluste juurde loomine, et suurendada
investorite ja maaomanike valikuvõimalust erinevate lahenduste ja sobiva
ehitusõiguse leidmisel, mis eeldab võimalike täiendavate hoonestusvõimaluste
leidmist detailsel tasemel.
Võimalikud täiendavad hoonestusvõimalused leitakse terviklike hoonestuskavade
alusel.
Kesklinna osa-üldplaneeringuga (vt üldplaneeringu rakendamine) selgitatakse välja
täpsemad tihendatavad alad olemasoleva hoonestuse vahel.
(Taas-)hoonestamine

-

Jakobsoni pargi taashoonestamine;
maapinna tasandil olulisemate läbipääsude tagamine Jakobsoni pargi alale ja Tallinna
väravate suunas (vt nr 7 skeemil 4);
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-

-

3.3.6

Kesklinna silla juures olevasse parki (Lai 2) ühiskondliku hoone kavandamine koos
seda teenindava ärifunktsiooniga, lisaks välikohvikute, pargiinventari (pingid jms),
paigutamine selliselt, et hooneid ümbritsev ruum säilib pargimaastikuna (vt nr 8
skeemil 4);
Lai 2 kinnistul asuv park on oluline avalik ruum, mille kaudu on võimalik luua hea side
kesklinna ja jõemaastikuga. Selleks, et see side reaalselt funktsioneerima hakkaks, on
vajalik tuua jõe äärde ka funktsioone, mis tooks endaga kaasa ka inimesed ja avaliku
ruumi kasutuse.
Munamäe parki ärifunktsiooniga maa-ala planeerimine ja selle taashoonestamine
ajalooliselt paiknenud asukohas (MK eriting) (vt nr 9 skeemil 4).

Üldtingimused kesklinnas, villade alal ja rannapiirkonnas8
-

säilitada olemasolev ajalooline tänavate ja kvartalite võrgustik ning tüpoloogia
(MK eriting);
Mitte kavandada ajaloolise teedevõrgustiku suhtes sobimatult mastaapsete
ristmike ehitamist ja nende tarbeks muinsuskaitseala ümberstruktureerimist
(MK eriting) ning mitte lubada ajaloolisest teedevõrgustikust erineva mastaabiga
uute magistraalteede rajamist (MK eriting). Muudatusi olemasolevas ajalooliselt
väärtuslikus keskkonnas tuleb kavandada nõnda, et säiliksid keskkonnale
iseloomulikku õhkkonda kujundavad elemendid ja nende proportsioonid. Uute
objektide kavandamisel tuleb lähtuda sellest, et need aitaksid kaasa Pärnu
kuurordiala õhustiku ja ruumitunde rõhutamisele.

-

säilitada ajalooliselt väärtuslikud pargialad ja puiesteed (MK eriting);
Ajaloolised pargialad ja puiesteed on lahutamatu osa Pärnu ajaloolise
linnasüdame ja kuurordiala keskkonnast, mistõttu tuleb tagada pikaajaliselt
kujundatud keskkonna säilitamine. Samas tuleb olemasolevaid alleesid järkjärgult uuendada.
vältida kõrvuti asetsevate hoonemahtude arhitektuurset kopeerimist, et tagada
linnasilueti vaheldusrikkus (MK eriting).

-

8

-

vältida ajaloolistest hoonetüüpidest erinevate
terrasselamud vms) ehitamist vanalinna (MK eriting);

-

soodustada kinnises hoonestusviisis
omavahelist ühendamist;

-

vältida
sobimatute
tehnoseadmete
(elektrikapid,
õhksoojuspumbad,
ventilaatorid jms) paigutamist hoonete fassaadidele või kohtadesse, mis
risustavad tänavaruumi. Tehnoseadmed integreerida hoone mahtu või
paigutada maapinnale nii, et neid ei ole avalikust ruumist näha või ei mõju
häirivalt (MK eriting);
Liidetud 3 MK eritingimuste tingimust.

vanalinna

hoonete

hoonete

(ridaelamud,

ja

äripindade

skeem 1: Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid
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Mitte kavandada maapealseid tehnorajatisi (nt elektrikapid) hoonete
tänavaäärsete fassaadide ette ja avalikele väljakutele (MK eriting).
Vältida kliimaseadmete (nt soojaõhupuhurid) vms paigaldamist hoonete
fassaadidele. Vajadusel kavandada agregaadid maapealsetel tugedel
tänavavaates varjatult hoovialal (MK eriting).
Vältida sobimatute maapealsete tehnorajatiste (elektrialajaamad jms)
püstitamist villade territooriumil. Maapealsed tehnorajatised tuleb kavandada
ajaloolist keskkonda arhitektuurselt vääristavatena ja mahult võimalikult
miniatuursetena (MK eriting)

3.3.7

-

vältida sobimatute maapealsete tehnorajatiste (elektrialajaamad jms)
püstitamist. Maapealsed tehnorajatised tuleb kavandada ajaloolist keskkonda
arhitektuurselt vääristavatena ja mahult võimalikult miniatuursetena (MK
eriting);
Kohalik omavalitsus võib seada suuremate tehnorajatiste puhul erinõuded
välimuse ja kasutatavate materjalide osas või nõuda arhitektuurivõistluse
korraldamist.

-

Lubada paigutada linnaruumi kuni 20m² väikehooneid (kioskid, infopaviljonid
jms) kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul selleks reeglina
detailplaneeringut koostamata.

Avalik ruum ja sellele juurdepääs villade alal ning ajaloolises rannapiirkonnas
Villade ala ja rannapiirkonna peamiseks arengueesmärgiks on keskuse ja ajaloolise
kuurordiala side rannapiirkonnaga ning olemasolevate väärtuste esile tõstmine,
rannateeninduse ühtlustamine ja kvaliteedi parandamine. Samuti ranna
kasutusaktiivsuse hajutamine piki randa nii jõe kui ka Raeküla suunal.
Pärnu keskrand on Eesti esindusrand. Pärnu ajalooline vanalinn on koos seda
ümbritseva eramute piirkonnaga linna visiitkaart. Lähtuvalt sellest kehtivad
vanalinnas ja rannas paiknevatele hoonetele rangemad nõuded nii hoone tehnilise
kui esteetilise korrashoiu suhtes. Lisaks käesoleva üldplaneeringu ehituslikele
üldtingimustele9 ja seadusandlusest tulenevatele muinsuskaitselistele nõuetele
ehitiste püstitamiseks tuleb:
-

-

9

Supeluse tänav kujundada ümber jalakäijasõbralikuks linnaruumiks. Vajadusel
sulgeda tänav osaajaliselt autoliikluseks. Kasutada jagatud ruumile (shared
space) omaseid kujundusvõtteid (viia kõnniteed samale tasandile
tänavapinnaga, eristada jalakäijad ja autod värvidega teekattel või postidega,
kasutada tänavakivi vms) ja näha ette sobiv ruum kohvikute väliterrassidele;
säilitada olemasolevad juurdepääsud supelranda ning parandada nende
ruumilist kvaliteeti ja kasutatavust. Varustada juurdepääsude lähedane ala
rattahoidjatega, istepinkidega, jalgade pesemise võimalustega ja WC-dega, kus
on ka laste mähkimisvõimalus;

vt peatükk 4.1 "Üldised kasutamis- ja ehitustingimused"
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-

-

-

-

-

luua parem kasutus täiendavatele juurdepääsudele liivaranna alale (Mudaravila
tagune ala, Kanali tn pikendus), et tasakaalustada külastuskoormuse
kontsentreerumist kitsale rannaalale. Rõhutada juurdepääse läbi kujunduse ja
hooajalise rannateeninduse kavandamise juurdepääsude äärde;
rannateeninduse kvaliteedi parandmiseks tähistada keskranna algus ja lõpp
ruumis randa teenindavate ehitistega. Kavandada täiendav randa teenindav
hoonestus naisteranna poole (naisteranna parkla piirkonda) ja Europan’i
arengualale10;
kujundada välja terviklik rannapromenaad, mis kulgeb Jahtklubist (Ringi tn lõpp
Pärnu jõe ääres) kuni Europan’i arengualani ning siduda see olemasoleva
rannapromenaadiga;
kujundada üleminek aktiivselt rannapiirkonnalt Rannaniidu looduskaitsealale
läbi kaitseala külastusinfrastruktuuri kavandamise ning ala kasutusvõimaluste
suurendamine ning kohalike loodusväärtuste tutvustamise. Luua üleminekuala
rannapiirkonnast 11Rannaniidu looduskaitsealale12;
kesklinna ja rannapiirkonna omavaheliseks paremaks sidumiseks kujundada
välja terviklik Pärnu kesklinna, jõekallast, rannaparki ja rannaala siduv rada (vt
skeem 5). Rada peab olema tunnetatav tervikliku ning sidusa struktuurina. Raja
kujunduses peab olema kasutatud läbivat elementi, mis eristab seda muust
linnaruumist ja toimib orientiirina (tänavakattematerjal, valgustus, värv vms).
Kasutada tuleb sarnaseid materjale ja väikevorme, erinevate keskkondade
sujuvaid üleminekuid jms, mille kaudu on võimalik luua side erinevate ruumide
vahel.

10

vt peatükk 5.2 "A2 Ranna arenguala"
skeem 1: Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid
12
vt kaart 15 "Piirangutsoonid"
11
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Skeem 5: Pärnu kesklinna, jõekallast, rannaparki ja rannaala siduv rada

3.3.8

Uusehitiste kõrgused
Hoonestuse kõrguse määramisel tuleb lähtuda eelkõige olemasoleva hoonestuse
kõrgusest, mis on kesklinnas sõltuvalt piirkonnast valdavalt 2 – 5 korrust.
Maksimaalne korruselisus kesklinnas on ~7-8 maapealset korrust, mida võib
kavandada kui linnaehituslikud tingimused seda võimaldavad.
Linnaehituslikke tingimusi kõrgema (või erilise) hoonestuse kavandamiseks tuleb
eelnevalt analüüsida. Kuna Pärnu kesklinn on valdavalt hoonestatud, siis tuleb
põhjalikult kaaluda olemasolevast hoonestusest kõrgemate hoonete kavandamist.
Olemasolev hoonestusstruktuur toetab kõrgema hoonestuse kavandamist, kui see
rõhutab näiteks olulise ristmiku, peatänava, väljaku või vaatesuuna ruumilist mõju
või annab olulise aktsendi. Vältida tuleb monotoonseid, massiivseid ja detailivaeseid
hoonefronte.

3.3.9

Arhitektuursed dominandid
Lubatud on saledate vertikaalsete arhitektuursete dominantide püstitamine
kesklinna piirides (tornid, mastid, sillakonstruktsioonid vms), mis toetavad
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olemasolevat ajaloolist siluetti, mis on sarnaste proportsioonidega kõigist
vaatesuundadest ning mille kõrguse ja pikkuse suhe on põhimahus saledam kui
1:10-le. Pärnu linna ei ole lubatud ehitada kõrghooneid.
Klassikalise kõrghoone ei suuda oma tehniliste nõuete ning maksumuse tõttu tagada
piisavalt hästi proportsioneeritud vertikaalse mahu paiknemist kõikidelt vaadetelt.
Kõrghoonete püstitamise vajaduse peaks kujundama objektiivsed tegurid
(ruumipuudus ja maa hind). Alles seejärel on põhjust kaaluda, kuidas ja millistel
tingimustel kõrghooneid linnaruumi paigutatakse. Linna väiksuse ja madala
hoonestuse tõttu mõjub üksik kõrghoone olemasolevas keskkonnas
ebamastaapselt. Pärnul on olemas siluett, mida ilmestavad olemasolevad
kirikutornid ja mida risttahuka kujuline vertikaal ei toeta.
Olemasolevaid, ajaloolist ehitustraditsiooni eiravaid ehitisi tuleb käsitleda eeskuju
mitteandvate
linnaehituslike
eranditena
(nt
nõukogude
perioodi
sanatooriumikompleksid villade ja Rannapargi alal). Viil- ja mansardkatustega
hoonete harja- ja räästajoone kavandamisel on oluline järgida eri piirkondade
väljakujunenud hoonestustraditsioone.
3.3.10

Uusehitiste kõrgused muinsuskaitsealal
Kesklinna ja sellega piirnevate alade hoonestuskõrguse määramisel tuleb arvestada
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndites kehtivate
tingimustega. Kavandatava uushoonestuse maksimaalsed lubatavad kõrgused ja
võimalikud hoonestatavad alad on esitatud skeemil 6 „Uushoonestuse kõrgused“.
Uushoonestuse kõrguste määramisel on arvestatud olemasoleva maapinna
kõikumisi meetrites ja märgitud ehitiste maksimumkõrgused absoluutkõrgusena
(lühend abs.) Kroonlinna nullist (MK eriting).

-

Uushoonestuse maht ei tohi Ringi tänavast kuni Pärnu Kontserdimajani (Aida tn 4)
ületada Pärnu Kontserdimaja kõrgust, milleks on +26m abs. (vt skeemil A);
Nimetatud tingimus käesolevas tähenduses hõlmab lisaks ka põhimahust
üleulatuvaid hooneosi. Kehtivas Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
põhimääruses on lubatud püstitada kontserdimaja kõrguseid ehitisi Ringi tänavast
kuni vallikraavini. Arvestades muinsuskaitsealale, täpsemalt stalinistlikule
hoonekvartalile, kirikute torniosadele ja vallikraavi suudmealale avanevate oluliste
vaadete varjamise ohuga, on otstarbekas piiritleda Pärnu mastaabis märkimisväärselt
kõrget mahtu kesklinna piirkonnaga.

-

Pärnu Kontserdimajast (Aida tn 4) kuni Rannapargini (vt skeemil tähis I) on lubatud
ehitada uushoonestust, mille kõrgus on maksimaalselt olemasolevast maapinnast
14m, e. +16m kuni +17m abs. sõltuvalt konkreetse kinnistu asukohast;
Nimetatud tingimus käesolevas tähenduses hõlmab lisaks ka põhimahust
üleulatuvaid hooneosi. Tingimuse seadmisel on arvestatud muinsuskaitseala
vaadeldavusega ja olemasoleva linnaehitusliku situatsiooni väljakujunemisega Ringi
tänaval Sadama tn ristmikust kuni Pärnu jõeni ning Ringi tänavast Rannapargini
ulatuval territooriumil.
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-

Uushoonestuse kõrgus Vingi ja Ringi tänava vahelisel alal võib põhimahus olla
maksimaalselt +26m abs. (vt skeemil tähis B);
Eranditena on lubatud käsitleda hoone põhimahust kõrgemaid üksikuid
arhitektuurseid aktsente asukohtades, kus linnaehituslik positsioon seda väärib.
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus jätab kõrguse osas
käsitletava ala piiritlemata. Esitatud tingimuse eesmärgiks on tagada
naaberkvartaliga (Ringi ja Vee tn vahelisel alal) samaväärne maksimaalne
hoonestuskõrgus, et vältida ebaproportsionaalsete uute hoonemahtude teket, kuid
võimaldada samas olemasolevat linnasiluetti arhitektuursete aktsentidega
vaheldusrikkamaks muuta.

-

Pika, Põhja ja Aida tänavate vahelises lõigus ning muinsuskaitseala piiril, mis
vahetult külgneb selle kaitsevööndiga Pikal tänaval (vt skeemil tähis C), on lubatud
ehitada kogu tänava ulatuses uushoonestust, mille kõrgus on maksimaalselt 14m
olemasolevast maapinnast, e. +17,5m kuni +18,5m abs. sõltuvalt konkreetse kinnistu
asukohast;
Nimetatud tingimus käesolevas tähenduses hõlmab lisaks ka põhimahust
üleulatuvaid hooneosi. Kavandatud kõrguspiirang lähtub Pika tänava frondis
olemasolevate hoonete harjajoone keskmisest kõrgusest, arvestades samal ajal
peatänavale iseloomuliku, suurejoonelisema karakteriga ehitusmahte. Tingimuse
eesmärgiks on tagada mahuliselt sujuv üleminek vanalinna osalt kesklinna alale.

-

Vanalinnas tuleb tänavaäärsed ehitised püstitada ehitusmahult ja välismõõtmetelt
võimalikult sarnastena samas kohas asunud ning Teises maailmasõjas hävinud
hoonetega (vt skeemil tähis D). Planeeritav uushoonestus peab mahuliselt ja
kõrguslikult sulanduma olemasolevasse ajalooliselt väärtuslikku linnakihistusse ja
olema arhitektuurselt teostuselt vanalinna vääriline;

-

Villade alal (vt skeemil tähis E) ei tohi uusehitiste kavandatav kõrgus ületada
olemasolevast maapinnast põhimahus üle 11m, e. maksimaalselt +13,5m kuni
+15,5m abs. sõltuvalt konkreetsest kinnistu asukohast;
Uusehitiste kavandamisel tuleb arvestada konkreetse asukoha absoluutkõrgusega
ning planeeritava kinnistu kontaktvööndis olemasoleva ajalooliselt väärtusliku
tuumikhoonestuse kõrguse keskmise näitajaga. Keelatud on ajalooliselt mitteomaste,
mitmeid Teise maailmasõja eelseid kinnistuid haaravate suurte ehituskomplekside
püstitamine.

-

Rannapargi alal ei ole lubatud hoonestada Pärnu jõe, Seedri tn, Mere puiestee ja
Pärnu liivarannaga piirnevat pargi osa. Mere puiesteest kuni Kuuse tänavani
rannapargi ala hoonestamisel tuleb kaaluda võimalust taastada tänaseks hävinud
hooned nende hävimiseelses mahus (vt skeemil tähis F).

-

Muinsuskaitseala kaitsevööndis ja selle piirile Karja tänavast kuni Ranna puiesteeni
(vt skeemil tähis G) on lubatud ehitada uushoonestust, mille kõrgus on maksimaalselt
10m olemasolevast maapinnast, e. +12m kuni +13,5m abs. sõltuvalt konkreetse
kinnistu asukohast.
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Nimetatud tingimus käesolevas tähenduses hõlmab lisaks ka põhimahust
üleulatuvaid hooneosi. Kavandatud kõrguspiirang lähtub Aia tänavafrondis
olemasolevate hoonete ja ehitismälestiste ning muinsuskaitseala kaitsevööndis
paikneva miljööväärtusliku hoonestusala ehitiste kõrgusest. Tingimuse eesmärgiks on
vältida ehitismälestistega (Karusselli tn 13 ja Aia tn 17) konkureerivate
hoonemahtude teket ja tagada piirkonnale iseloomulik hoonestuskõrgus.
-

Muinsuskaitseala kaitsevööndis Ranna puiestee ja mererannaga piirneval alal on
lubatud püstitada ehitisi, mille ehitusmaht ja kõrgus ei ületa Rannahotelli e.
maksimaalselt +19m abs. (vt skeemil tähis H).
Tingimuse eesmärgiks on vältida ehitismälestisega (Ranna pst 5) konkureerivate uute
hoonemahtude teket ja tagada piirkonnale iseloomulik hoonestuskõrgus.

Skeem 6: Uushoonestuse kõrgused
3.3.11 Olulised sise- ja kaugvaated13
Pärnu kesklinna ja ajaloolise rannapiirkonna nähtavuse/loetavuse ning ruumi
parema eksponeerimise eesmärgil määratakse olulisemad sise- ja kaugvaated linna
tänavatelt, teedelt, haljasaladelt, Pärnu jõe kallastelt ja merelt. Tingimused näevad

13

vt kaart 3: Muinsuskaitselised piirangud ja
skeem 7 „Tänavate pikendused“
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ette pikendada vanalinnasuunalisi tänavakoridore Pärnu jõeni, et parandada
vanalinna vaadeldavust ning kesklinna ja vanalinna ruumilist sidusust.
Üheks olulisemaks kriteeriumiks väärtuslike kaugvaadete asukohtade
on Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal paiknevate
dominantide- kirikutornide- nähtavus kesklinna suunduvatelt
magistraalteedelt. Kõige paremini on muinsuskaitseala vaadeldav
paremkaldal kohtades, kus on rajatud kallasrada või muu avalik
kaldapealsele. Lisaks avaneb linna ajalooline siluett merelt.

määramisel
kõrguslike
peamistelt
Pärnu jõe
juurdepääs

Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vaadeldavuse tagamine (põhja- ja
lääne suunas) on otseses sõltuvuses muinsuskaitseala kaitsevööndi linnaehituslikust
plaanistruktuurist. Sel veel lõplikult väljakujunemata territooriumil võib märgata
ohumärke, kus tekkimas on ebaproportsionaalselt suuremõõtmelised vanalinna osa
varjavad kvartalid koos maa-alaliselt domineerivate hoonestusmahtudega.
Vältimaks taolise olukorra jätkumist Pärnu jõe ja Pika tänava vahelisel territooriumil
teevad käesolevad muinsuskaitse eritingimused ettepaneku pikendada
vanalinnasuunalisi tänavakoridore Pärnu jõeni, et avada võimalusterohkem
vanalinna vaadeldavus ja parandada linnaruumilist sidusust vanalinna ja kesklinna
vahel.
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Olulised kesklinna sisesed vaated

Skeem 7: Tänavate pikendused
Kesklinna vaadeldavuse tagamiseks on kavandatud järgnevad tegevused:
1)
2)
3)
4)

Pühavaimu tänava pikendus Pika tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus
Ringi tänava pikendus Laia tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus
Aia tänava pikendus Pika tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus
Pargi tänava pikendus Pika tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus

Nimetatud tänavaalad tuleb hoida avatuna. Tänavaalade katmine või tänava kohale
ulatuvate ehituskonstruktsioonide paigutamine ei ole lubatud.
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Olulised kaugvaatesektorid
Järgnevalt on määratud olulisemad kesklinna ja selle lähiümbruse suunas kulgevad
olemasolevad ja perspektiivsed kaugvaatesektorid ning esitatud nende
kaitsetingimused. Täpsem vaatekoridori laius määratakse detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimustega. Kaugvaadete asukohad on tinglikult tähistatud
alloleval skeemil 8 ja seotud joonisel14.

Skeem 8: Kaugvaatesektorid
14

vt kaart Muinsuskaitselised piirangud
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1) Vana-Pärnu linnaosast, Haapsalu maanteelt, Haapsalu mnt 2 kinnistult ja Siimu sillalt
avanev kaugvaade
Haapsalu mnt algusest avaneb suurepärane panoraamvaade Pärnu jõele ning selle
parem- ja vasakkaldale ning kesklinna sillale. Eraldi väärib märkimist Haapsalu
maantee sihilt paistev Pärnu Eliisabeti kiriku torniosa, mis ajaloolise traditsioonina
on olnud aastasadu orientiiriks Vana-Pärnust linnasüdamesse.
Nimetatud oluliste kaugvaadete säilimiseks tuleb tagada Pärnu jõe ja kesklinna
panoraami vaadeldavus ning Nikolai tn 22 kinnistul paiknevale kirikuhoonele kui
maamärgile avanev vaatekoridor Haapsalu maanteelt ja Siimu sillalt. Vältida tuleb
mastaapsete ehitiste püstitamist Haapsalu mnt 2 kuni 7 kinnistutele, mis sulgevad
väärtuslikud vaatesektorid.
2) Ülejõe linnaosast, J. V. Jannseni tn, J V. Jannseni tn 44 ja 46 kinnistutelt avanev
perspektiivne kaugvaade
J. V. Jannseni tänava 44 ja 46 kinnistutelt avaneb maaliline kaugvaade Pärnu jõe
suudmesse, muulidele, Vana-Pärnu linnaosale ja muinsuskaitsealale. Nimetatud
kruntidel paikneb sadam, mille teenused on kavas ümber kolida Emajõe tn asuvale
territooriumile. Seega võib käsitleda nimetatud ala kui perspektiivset võimalust
avaliku kallasraja planeerimiseks, millelt avaneks nauditav kaugvaade ka Pärnu
muinsusväärtustele.
Kavandada kinnistu sihtotstarbe muutmise korral J. V. Jannseni tn 44 ja 46
kinnistutele avaliku juurdepääsuga kallasrada või muul viisil muinsuskaitsealale
avanev vaatekoridor.
3) Ülejõe linnaosast, Suur-Jõekalda tänavalt avanev kaugvaade
Suur-Jõekalda tänavalt avaneb väärtuslik vaade säilinud osale Pärnu ajaloolistest
linnakindlustustest ja Vallikääru suudmesse.
Nimetatud kaugvaadete säilimiseks tuleb vältida Suur-Jõekalda tänava ja Pärnu jõe
vahelise ala sulgemist mastaapsete ehitistega või muude konstruktsioonidega.
4) Ülejõe linnaosast, Tallinna maanteelt ja Kesklinna sillalt avanev kaugvaade
Tallinna maantee algul avaneb pikisuunaline vaatekoridor kesklinna sillale, vaade
uuele Pärnu ärikeskusele ning Pärnu Kontserdimajale. Silla vastaskaldal on hästi
jälgitav stalinistlik elamu- ja ärikvartal. Samas sihis on vaadeldavad muinsuskaitseala
kaks olulist kõrguslikku dominanti: Pärnu Eliisabeti ja Pärnu Jekateriina kirikute
tornide tipud.
Vältida Tallinna mnt avaneva vaatesektori ette, Laia ja Kalda tänava äärde
mastaapsete ehitiste ja konstruktsioonide püstitamist.
5) Rääma linnaosast, Aru tänavalt avanev kaugvaade
Pikki Aru tänavat kulgeb vaatesektor, millest avaneb panoraam Pärnu jõele ja
muinsuskaitsealale. Vaatesuuna sihil on jälgitav näiteks Pärnu kesklinna sild, Põhja
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tn paiknev endine aidahoone (Pärnu Muuseum), Pärnu Jekateriina ja Pärnu
Eliisabeti kirikute tornid ning Pärnu Raekoja torn (Nikolai tn 3).
Vältida Aru tn avaneva vaatesektori ette, Lai tn haljasalale Pärnu Kontserdimaja ja
kesklinna silla vahelises lõigus, mastaapsete ehitiste ja konstruktsioonide
püstitamist.
6) Rääma linnaosast, Vana-Rääma tänavalt avanev perspektiivne kaugvaade
Rääma tn ja Pärnu jõe vahelisel alal paiknevad kinnistud on käesolevaks ajaks
lõplikult välja arendamata. Neist Rääma tn 7 kinnistul asuvad endise masinatehase
varemed, mis varjavad madalhoonestusest koosneva Rääma linnaosa vaadet Pärnu
jõele ja selle kaudu südalinnale. Seega võib käsitleda nimetatud ala kui
perspektiivset võimalust kaugvaatesektori kujundamiseks. Potentsiaalse
muinsuskaitsealale avaneva kaugvaate alasse jääb Pühavaimu tänava siht.
Pühavaimu tänava avamine Põhja ja Aida tänavate vahelises lõigus ning selle
pikendamine kuni Pärnu jõe vasakkaldani võimaldab luua sidusust vanalinna, Pärnu
uue keskuse ja Pärnu jõe vahel.
Rajada Rääma tänavalt avanev vaatekoridor läbi Rääma tn 7 kinnistu Pärnu
Eliisabeti (Nikolai tn 22) ja EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirikute (Aia tn 5) vahele
jääva sektori ulatuses. Kavandada Pühavaimu tn avamine Põhja ja Aida tn vahelises
lõigus. Pikendada Pühavaimu tänav Pärnu jõeni või planeerida mõtteline osa
Pühavaimu tänavasihist hoonestamata maa-alana Aida tänava ja Pärnu jõe vahelises
lõigus.
7) Rääma linnaosast, Kaevu tänavalt avanev perspektiivne kaugvaade
Kaevu ja Rääma tänava ristmikust Pärnu jõe suunas asub hoonestamata kinnistu
Rääma tn 11, millelt avaneb panoraam vastaskaldal paiknevale muinsuskaitsealale
ja perspektiivsele Ringi tänava sihile. Ringi tänava pikendamine kuni Pärnu jõe
vasakkaldani võimaldab luua sidusust vanalinna, Pärnu uue keskuse ja Pärnu jõe
vahel, mille kaudu avaneb kaugvaate sektor Rääma linnaosast muinsuskaitsealale.
Kaaluda Rääma tn 11 hoonestamata jätmist. Kavandada võimaluse korral Ringi
tänavakoridori pikendamine või planeerida mõtteline osa Ringi tänavasihist
hoonestamata maa-alana Laia tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus.
8) Rääma linnaosast, Raba tänavalt avanev perspektiivne kaugvaade
Raba tänavast saab perspektiivis suure tõenäosusega Pärnu uus magistraaltee, mis
hakkab koos kavandatava sillaga ühendama Rääma linnaosa Pärnu kesklinnaga.
Selle tegevuse tarbeks reserveeritud ühest võimalikust sillakoridorist avaneb
kaugvaade muinsuskaitseala suunas. Vaatesihil on orientiiriks Pärnu Eliisabeti kiriku
torniosa ja Aia tänava mõtteline pikendus kuni Pärnu jõe vasakkaldani. Aia tänava
pikendamine võimaldab luua sidusust vanalinna, Pärnu uue keskuse ja Pärnu jõe
vahel.
Kavandada Raba tänavalt ja Rääma tn 23 kinnistult muinsuskaitsealale avanev
hoonestamata
kaugvaatesektor. Vältida muinsuskaitseala kaitsevööndis
mastaapsete ehitiste püstitamist, mis sulgevad kaugvaate Nikolai tn 22 hoonele
Raba tn ja Nikolai tn 22 vahelises vaatekoridoris. Kavandada Aia tänava
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pikendamine Pärnu jõeni või planeerida mõtteline osa Aia tänava sihist
hoonestamata maa-alana Laia tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus.
9) Merelt avaneva linna silueti kaugvaade
Pärnu lahelt avaneb nauditav vaade tsaariaegsetele Pärnu muulidele, Rannapargile
ning 1920.-30.aastatel rajatud kuurorditsoonile. Linnaehituslike dominantidena
soleerivad pargi taustal rahvusvaheliselt tunnustatud arhitektuuri tippteosed: Pärnu
Rannakohvik ja Pärnu Rannahotell. Nende vahetus naabruses paikneb Pärnu
kuurordi 1920.aastate väärtuslikem kihistus Pärnu Mudaravila ja Pärnu Kuursaali
näitel.
Säilitada merelt avanev 1930.aastatel väljakujunenud linnasiluett ning ranna- ala
planeeringuline kontseptsioon Mere puiestee ja Kuuse tänava vahelises lõigus.
Tagada hoonestamata Rannapargi säilimine Mere pst ja Pärnu jõega piirneval
territooriumil.

4. MAA- JA VEEALADE ÜLDISED KASUTAMIS- JA EHITUSTINGIMUSED
Seotud joonis: Maa- ja veealade kasutuse plaan M: 1/10000
Käesoleva üldplaneeringu osa eesmärgiks on anda üldised kasutamis- ja
ehitustingimused üldplaneeringuga käsitletaval territooriumil, sealhulgas
maakasutuse juhtotstarvete ja nende piirkondade määramine15.

4.1

Üldised kasutamis- ja ehitustingimused
Krundi suurus, kuju ja juurdepääs peab toetama ja võimaldama krundi
maakasutuse kohast kasutamist. Väljakujunenud krundistruktuuriga piirkondades
jälgitakse uute kruntide moodustamisel reeglina olemasoleva struktuuri
põhimõtteid. Kruntide väikseimad üldplaneeringuga lubatud suurused on vajadusel
antud vastava maakasutuse juhtotstarbe juures. Kruntide moodustamisel määrata
krundile lihtne ja selge kuju, vältides kiilusid, ribasid ja pikki kitsaid juurdepääse.
Reeglina peab krundile olema tagatud otsene juurdepääs tänavalt, s.t krundi piir
peab omama ühisosa tänava piiriga. Tänava poolne krundi piir peab olema
mõistliku pikkusega arvestades väljakujunenud struktuuri.
Tingimuste (krundi suurus, täisehitus, haljastuse osakaal jms) määramisel sotsiaalse
infrastruktuuri objektidele (koolieelsed lasteasutused, koolid, tervishoiuasutused,
hooldekodud jt) arvestada seadusandlusest tulenevate erinõuetega iga objekti
puhul eraldi.

15

PlanS § 8 lg 3 p 3
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Arhitektuurivõistluse
korraldamise
„Arhitektuurivõistlused“.

kohustust

käsitleb

peatükk

3.2

Hoonete ja hoonestusalade paiknemise määramisel kruntidele tuleb
väljakujunenud hoonestuslaadiga piirkodades arvestada juba väljakujunenud
hoonete asetuse, ehitusaluse pinna, hoonestuse tiheduse ja hoonete tüpoloogiaga.
Samuti tuleb uushoonestuse kavandamisel ja olemasoleva hoonestuse laiendamisel
arvestada standardikohase16 loomuliku valguse tagamise, võimaliku müra leviku
takistamise või suunamise võimaluste, võimaliku parkimise korraldamise
võimaluse, tuleohutusest tulenevate nõuete ning muude hilisemat hoonete
kasutamist mõjutavate teguritega.
Korruste arvu ja mahu (täiskorrus, katusekorrus, vähendatud mahuga korrus jms)
määramisel arvestatakse piirkonnale omast korruselisust, hoone kõrguslikku ja
arhitektuurset sobivust keskkonda ning elukeskkonnale esitatavaid nõudeid igal
konkreetsel juhul detailplaneeringus või projekteerimistingimustes eraldi.
Kõrghooned on käsitletud peatükis .3.8 „Uusehitiste kõrgused“.
Katuse tüübi ja kallete määramisel on oluline arvestada olemasoleva hoonestusega
piirkondades seal juba väljakujunenud katusemaastikuga. Viilkatuse puhul ei ole
lubatud katusekallet muuta ühepoolselt, s.t viilkatuse mõlemad küljed peavad
asetsema sama nurga all. Uute katusetüüpide kasutus väljakujunenud
hoonestusega piirkondades on lubatud uute terviklike alade lahendamisel (mitmest
krundist koosnev ala).
Reeglina ei ole kinnistu
tänavakinnistule, lubatud.

sademevete

juhtimine

naaberkinnistutele,

v.a

Piirangud hoonete fassaadimaterjalide kasutusele määratakse detailplaneeringu
või
projekteerimistingimustega
ning
lahendus
kooskõlastatakse
planeerimisosakonna arhitektiga. Reeglina ei ole lubatud hoonete fassaadidel
katmata ümarpalgi, häirivalt imiteerivate, utilitaarsete ja keskkonda sobimatute
materjalide kasutamine.
Muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis, miljööväärtuslikel aladel, arengualadel on
tulenevalt vastavasisulistest õigusaktidest ning kaitse- ja arengueesmärkidest
mõned planeeringulised ja ehituslikud näitajad reguleeritud eraldi.
Detailplaneeringute koostamisel peavad kõik planeeritavad hooned s.h kuni 20m2
väikehooned jääma planeeritud hoonestusalasse. Vajadusel määrata kuni 20m2
väikehoonetele eraldi hoonestusala. Samuti tuleb kuni 20m2 väikehooned lugeda
hoonete suurima lubatud arvu hulka, tuues detailplaneeringu arhitektuursetes
tingimustes välja nende arvu või puudumise krundil. Väikehoonete ehitusalune
pind arvestatakse hoonete suurima lubatud ehitusaluse pinna hulka.

16

EVS 894:2008 Loomulik Valgustus Elu Ja Bürooruumides
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Avalikku linnaruumi võib kohaliku omavalitsuse nõusolekul ilma detailplaneeringut
koostamata paigutada:
linnamööblit17
kuni 20m2 avalikkusele suunatud väikehooneid
Ranna ja kalda kasutuse regulatsioon on antud peatükis 11 „Ranna ja kalda
kasutus“.

4.2

Veealade kasutamis- ja ehitustingimused
Üldplaneeringu maa- ja veealade kasutuse kaardile on kantud üldised veekasutust
määravad
tingimused.
Täpsemad
tingimused
antakse
vajadusel
detailplaneeringutega.
Pärnu jõgi on laevatatav suudmest kuni Reiu jõe suudmeni18.
Sadama all mõistetakse käesolevas üldplaneeringus veesõidukite sildumiseks
kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatavat piirkonda, kus asuvad
sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised ning kus ohutusest
tulenevalt on põhjendatud kallasraja mitte lubamine. Väikeseid sildumiskohti ning
sadamaseaduse mõistes väikesadamaid, mis ei ole seotud arvestatava kauba- ja
reisijateveoga, millele ei ole määratud sadama maa-ala juhtotstarvet ning kus ei ole
põhjendatud kallasraja sulgemine, ei loeta käesoleva üldplaneeringu mõistes
sadamaks vaid sildumisalaks.
Pärnu jõele on kavandatud sõudekanal ja aerutamiskanal. Sõudekanali pikkus on
2000 m, aerutamiskanali pikkus on 1000 m. Sõude- ja aerutamiskanalisse ei tohi
ehitada muid ehitisi, va aerutamiskanali hoo mahavõtu osasse silla tugisamba.
Sõudmine ja aerutamine peab olema jõe liiklust korraldades eelistatud seisus,
vajadusel tuleb seada piiranguid muude veesõidukite liiklemiseks.
Veeliiklust Pärnu linna veealadel reguleeritakse asjassepuutuvate õigusaktidega.
Vajadusel koostatakse veeliikluse korraldamiseks projekt, mille alusel märgistatakse
laevateed ja määratakse veealadel liiklemise kord.
Üldplaneering määrab võimalikud perspektiivsete sildade asukohad19.
Planeeritavad sillad ei tohi jääda veeliiklusele takistuseks ja peavad olema jõe
sügavaimal osal vähemalt sama kõrged kui Papiniidu sild. Kõigi kavandatavate
sildade parima arhitektuurse ja insenertehnilise lahenduse leidmiseks tuleb
korraldada avalik arhitektuurivõistlus.

17

vt peatükk 16 "Üldplaneeringus kasutatud mõistete seletused"
Meresõiduohutuse seadus § 2 lg 11
19
Vt peatükk 7 „Liiklus ja transport“
18
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Supelrand on avalikult kasutatav ala veekogu ääres inimeste puhkamiseks ja
suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatistega. Alale rakenduvad kõik
supelrannale (supluskohale) esitatud nõuded. Supelranda teenindavate rajatiste
iseloomu ja paigutuse määrab kohalik omavalitsus detailplaneeringu või muu
asjakohase kavaga.
Supelranda kavandada vette supelsillad ning vajadusel muud suplemisega seotud
teenindustaristut. Supelrannas säilitada luited.
Pärnu rand on madala veega rand, mis on nii plussiks (sobib lastele) kui ka
miinuseks (vaja pikalt käia enne kui ujuda saab). Vetteminekuks paigaldada suveks
vette sillad, platvormid või käiguteed, mis võimaldavad soovijatel kiiresti sügavama
vee juurde minna. Samuti tasub kaaluda ka erinevate teenuste lubamist (nt ujuva
kohviku või sauna paigaldamist).
Jõe äärseid ujumiskohti20 ei käsitleta üldplaneeringu mõistes supelrannana.
Ujumiskohtadele ei rakendu supelrannale (supluskohale) esitatud nõuded.
Jõe ääres olevate ujumiskohtade juures rajada supluskohta toetavad objektid
(riietumiskabiinid, pingid, supelsillad, rattahoidjad jms).

4.3

Maakasutuse juhtotstarbed
Üldplaneeringu maakasutuse seadmise eesmärgiks on piiritleda erineva
väljakujunenud juhtfunktsiooniga piirkonnad ning seada vastava funktsiooniga
piirkonna arenguks asjakohased tingimused. Maakasutuse juhtfunktsioonide
seadmise eesmärk ei ole maakasutuse piiramine vaid esmajärjekorras ruumiliste
tingimuste
seadmine
ning
juhtfunktsioonikohase
arengu
toetamine.
Juhtfunktsioonist erinev maakasutus on lubatud, kui seda on võimalik
olemasolevasse keskkonda ruumiliselt sobitada, kui see toetab olemasolevat
juhtfunktsiooni ning see ei avalda ülemäärast negatiivset mõju naabruskonnale.
Pärnu linnas on aegade jooksul võrdlemisi selgelt välja kujunenud maakasutuslik
tsoneering. Käesoleva üldplaneeringuga on olemasolevat maakasutuse jaotust
edasi arendatud lähtudes ühelt poolt planeerimise järjepidevuse säilitamisest ja
teiselt poolt maakasutuse mitmekesisemaks ning maakasutuse planeerimise
paindlikumaks muutmisest, arvestades erinevate maakasutusotstarvete koosmõju
ja omavahelist sobivust.
Üldplaneeringuga
suunatakse
tuleviku
maakasutust.
Kui
maa-ala
katastrisihtotstarve või kehtestatud detailplaneeringu kohane sihtotstarve ei ühildu
maakasutuse juhtotstarbega on lubatud maa-ala olemasoleva katastrisihtotstarbe
või kehtestatud detailplaneeringu kohase sihtotstarbe kohaselt kasutada ja
arendada kuni kasutamine ja arendustegevus ei too kaasa detailplaneeringu
koostamise kohustust. Olemasolev täisehitus kinnistul võib säilida.

20

Vt peatükk 17 „Üldplaneeringus kasutatud mõistete seletused“
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Maakasutuse juhtotstarve21 on territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis
annab kogu määratletud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuuna.
Määratletud piirkonnaks loetakse antud üldplaneeringu mõistes joonisel „Maa- ja
veealade kasutuse plaan“ kujutatud, kindlat maakasutuslikku tähendust omava
tähistusvärviga katkematult kaetud ala. Määratud maakasutuse juhtotstarve
tähendab, et kogu tegevus määratletud piirkonnas on allutatud juhtotstarbest
tulenevatele eesmärkidele ja tingimustele, kuid piirkonnas on võimalikud ka
määratud juhtotstarbega haakuvad ja seda toetavad otstarbed.
Võimalikud juhtotstarvet toetavad otstarbed on loetletud iga juhtotstarbe liigi või
alaliigi kirjelduse juures. Toetava otstarbe lubamine piirkonda ja selle osakaal
juhtotstarbest on kohaliku omavalitsuse igakordne kaalutlusotsus, kui juhtotstarbe
liigi või alaliigi kirjelduse juures ei ole märgitud teisiti. Toetav otstarve on lubatud
kui:
−
see ei too kaasa olulisi häiringuid juhtotstarbe kohasele keskkonnale
(müra, tolm, vibratsioon, lõhn, autoliikluse oluline kasv jms);
toetava
otstarbe
kohane
hoonestus
arvestab
piirkonna
−
hoonestuslaadiga;
−
krundil on võimalik lahendada toetava otstarbega kaasnev
parkimisvajadus ja haljastamise põhimõtted.
Üldplaneeringuga ettenähtust erineva ehk toetava funktsiooni kavandamisel tuleb
planeerimisel lähtuda juhtfunktsiooni kohastest tingimustest.
Linnavalitsus võib põhjendatud kaalutluse alusel keelduda teatud funktsioonidele
(nt hasartmängud) tegevusloa andmisest, kui need võivad kahjustada piirkonna
mainet, tõrjuda välja teisi olulisi funktsioone jms.
Kasiinode ja hasartmängukohtade rajamine haridusasutustele , laste-või
noortekeskustele ja sotsiaalasutustele lähemale kui 300m on keelatud.
Piirkonna sisse jäävate, kuid seda teenindavate teede, tänavate, liiklusrajatiste ja
tehnorajatiste/hoonete maa-ala sihtotstarve on samuti juhtotstarvet toetav
otstarve ning selle määramine või säilitamine ei ole maakasutuse juhtotstarbe
muutmine.
Eraldi ei ole välja toodud riigikaitse maa-ala22 juhtotstarvet. Riigikatselise
otstarbega hooned ja rajatised (sisekaitse- või kaitseväehooned, karistusasutuse
hoone, vangla või koloonia, päästeteenistuse hoone, tuletõrjedepoo, riigikaitseline
erihoone nagu lasketiir, varjend jms) on lubatud segahoonestuse ja üldkasutatavate
ehitiste maa-ala juhtotstarbega piirkondades.
Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve on aluseks detailplaneeringutes krundi
ehitusõigusega kavandatava krundi kasutamise sihtotstarbe või otstarvete
21
22
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määramisel, projekteerimistingimuste, kirjalike nõusolekute, ehitus- ja
kasutuslubade väljastamisel ning krundi katastrisihtotstarbe muutmisel, kui
muutmisega ei kaasne ehitustegevust23. Maakasutuse juhtotstarvete,
katastriüksuse sihtotstarvete ja detailplaneeringutes krundi ehitusõigusega
kavandatava krundi kasutamise sihtotstarvete omavaheliste seoste tabel on
käesoleva üldplaneeringu abimaterjal.
Maakasutuse juhtotstarvete konkreetsed planeeringulised ja ehituslikud
tingimused on määratud iga maakasutuse juhtotstarbe liigi või alaliigi juures eraldi.
4.3.1

Elamute maa-ala (E)
Elamute maa-ala on elamiseks ja elamute ehitamiseks ettenähtud ala koos seda
toetavate ja teenindavate funktsioonidega.
Elamu maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−

−

Piirkonnale omase väljakujunenud elukeskkonna säilitamine ja
optimeerimine.
Perekonna vajadusi arvestatavate elukohtade planeerimine läbi
pereelamumaa juurde kavandamise, peresõbralike korterelamute
kavandamiseks tingimuste loomise jmt.
Elukeskkonna mitmekesistamine läbi piirkonda sobiva väikeettevõtluse
soodustamise ja puhke ning vaba-aja veetmise tingimuste loomise.

Päikesepaneele on võimalik paremini sobitada hoonete arhitektuuriga.
Tuulegeneraatorid tekitavad visuaalset reostust ja võivad segada lindude liikumist.
Elamu maa-alad on piirkonniti jagatud pereelamute, väikeelamute ja korruselamute
maa-aladeks.
4.3.1.1

Pereelamute maa-ala (Ep)

Juhtotstarbe üksikelamud, kaksikelamud ja kuni kahe korteriga korterelamud;
kohane hoonestus
Piirkondade Raeküla pereelamu piirkond, Rääma pereelamu piirkond, Vana-Pärnu
peamised pereelamu piirkond, Ülejõe pereelamu piirkond ning väiksemad
asukohad väljakujunenud või planeeritavad peamiselt ühepereelamutega
hoonestatud alad;
Juhtotstarvet Piirkonda teenindava kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, spordihoone,
toetavad haridus-, kultuuri-, kogunemis-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande ja
otstarbed lasteasutuse maa. Väikesemahulise majutushoone, sakraal- ja
tavandihoone ja väiketootmishoone maa. Piirkonda teenindava puhke23
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, spordi-, kogunemis- ja kultuurirajatise maa. Parkide maa ja looduslik
haljasmaa.
30% ulatuses krundi hoonestuse brutopinnast on toetav otstarve
lubatud detailplaneeringut koostamata.
Toetav otstarve on eelistatud piirkonna mõistes kesksel kohal
paiknevates ja/või hea juurdepääsuga asukohtades;
Kruntide Väikseim lubatud moodustatava krundi suurus:
moodustamise üksikelamul
- 600m²
nõuded kahe korteriga elamul
- 600m²
kaksikelamul
- 900m²
Tammiste asumis mitte moodustada alla 1000 m² suuruseid krunte.
Minimaalset krundi suurust võib vähendada 10% võrra perimetraalse
hoonestuse korral, või piirkonna kruntide moodustamise loogika tõttu;
Miinimumnõuded krundi suuruste kohta, kehtivad hoonestatavate
kruntide puhul;
Ehitusalune pind, Kruntide täisehitus pereelamute maa-alal arvutatakse järgneva valemi
täisehituse % alusel:
yeh-pind = 0,05 * xkrunt + 180
yeh-pind – ehitusalune pind m²
xkrunt – krundi pindala m²
Valem rakendub kruntidele mis on suuremad kui 400 m². Väiksemate
kui 400 m² suuruste kruntide täisehitus pereelamumaal on 50%.
näide 1 – 210 m² = 0,05 * 600 m² + 180 (täisehitus 35 %)
näide 2 – 219,25 m² = 0,05 * 785 m² + 180 (täisehitus 27,93 %)
näide 3 – 240 m² = 0,05 * 1200 m² + 180 (täisehitus 20 %)
näide 4 – 280 m² = 0,05 * 2000 m² + 180 (täisehitus 14 %)
Projekteerimistingimustes ja detailplaneeringutes tuleb määrata eraldi
maksimaalne põhihoone ehitusalune pind.
Soovituslik põhihoonete ehitusalune pind pereelamumaal on kuni 140
m². Põhihoone ehitusalust pinda võib suurendada, kui see on
plokeeritud (kokku ehitatud) kõrvalhoonetega, mis on põhihoonest
mahuliselt eristatavad (madalamad).
Sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, krundistruktuurist jms võib kohalik
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omavalitsus teha kaalutletud erandeid.
Et tagada olemasolevat keskkonda arvestavad lahendused on oluline
määrata nii maksimaalne täisehitusprotsent kui ka maksimaalne
eluhoone (põhihoone) ehitusalune pind, sest elamupiirkondade
hoonestuse kujundavad valdavalt eluhooned, mille suurus ei ole
otseses seoses krundi pinnaga.
Kui juba hoonestatud krundil on täisehituse % suurem lubatud krundi
täisehituse protsendist, võib kohalik omavalitsus põhjendatud
vajadusel lubada väikesemahuliste juurdeehituste kavandamist
(tuulekoda, pesuruum jms) suurusega ca 4 m²;
Hoonestamise väljakujunenud pereelamute piirkonna tihendamine korterelamutega
põhimõtted ei ole lubatud. Juba olemasolevaid pereelamute piirkonnas asuvaid
ridaelamuid, enam kui kahe korteriga korterelamuid ja korruselamuid
on lubatud arendada olemasoleva otstarbega ulatuses, mis ei too
kaasa Planeerimisseaduse kohast detailplaneeringu koostamise
kohustust.
Reeglina kavandatakse krundile üks elamu. Erandina on võimalik
krundile kavandada:
- teine põhielamu kui mõlema elamu kohta on tagatud
minimaalne nõutav krundi suurus ja krunti on reeglina võimalik
põhielamute vahel jagada,
- teine elamu hoovimajana24 kui mõlema elamu kohta on
tagatud minimaalne nõutav krundi suurus, kuid krunti ei ole
võimalik elamute vahel jagada.
- teine elamu põhielamuna kui olemasolev eluhoone on mahult
tagasihoidlik, kuid piirkonna miljööväärtuse seisukohast oluline
hoone (näiteks Vana-Pärnu kaluriküla elamu, nn Rääma maja
jmt), mis säilitatakse hoovimajana.
Kõrvalhoonete paigutamine tänava äärde on lubatud ainult juhul, kui
need asuvad põhihoonega samal ehitusjoonel või kui see on
põhjendatud piirkonnas väljakujunenud üldise hoonestuslaadiga.
Suurim lubatud maapealne korruselisus 2 korrust, erandina 3 korrust.
Erand lähtub ümbritsevast hoonestusest.
Liikluskorralduse reeglina tagada standardikohane parkimisvõimalus hoonestusega
põhimõtted samal krundil. Erandiks on muinsuskaitseala, selle piiranguvöönd ja
miljööväärtuslikud alad, kus juba väljakujunenud väärtuslik hoonestus
ei võimalda krundile mõistlikku juurdepääsu parkimiseks või krundile
kavandatav parkimislahendus vähendab ala või üksikobjekti eripära ja
väärtust;

24
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Haljastamise Väikseim lubatud haljastuse osakaal 30% krundi pinnast.
põhimõtted
Piirete üldjuhul on krunte lubatud piirata. Krundi piirete kavandamisel lähtuda
kavandamise naaberkinnistute piiretest. Kõrged plankaiad tänavapoolse piirdena on
põhimõtted lubatud perimetraalse hoonestuse korral. Krundi tänavapoolsest piirist
tagasiastuvate hoonete puhul on eelistatud madalamad
tänavapoolsed piirded. Piirded peavad reeglina asuma krundi piiril.
Väljakujunenud keskkonnas parkimistasku jaoks tagasiaste
kavandamine ei ole lubatud.
4.3.1.2

Väikeelamute maa-ala (Ev)

Juhtotstarbe lisaks pereelamu maa-alal lubatule ka ridaelamud ja väikesed
kohane hoonestus korterelamud;
Piirkondade eeslinna väikeelamu piirkonnad, Tallinna mnt äärsed väikeelamu
peamised piirkonnad, Riia mnt äärne väikeelamu piirkond ning väiksemad
asukohad väljakujunenud või planeeritavad peamiselt väikeelamutega
hoonestatud alad;
Juhtotstarvet Piirkonda teenindava kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, spordihoone,
toetavad haridus-, kultuuri-, kogunemisasutuse maa. Väikesemahulise
otstarbed majutushoone,
sakraalja
tavandihoone,
tervishoiu-,
sotsiaalhoolekande ja lasteasutuse, kontori- ja büroohoone ning
väiketootmishoone maa. Piirkonda teenindava puhke-, spordi-,
kogunemis- ja kultuurirajatise maa. Parkide maa ja looduslik
haljasmaa.
30% ulatuses hoonestuse brutopinnast on toetav otstarve lubatud
detailplaneeringut koostamata.
Toetav otstarve on eelistatud piirkonna mõistes kesksel kohal
paiknevates ja/või hea juurdepääsuga asukohtades;
Kruntide väikseim lubatud moodustatava krundi suurus lisaks pereelamu maamoodustamise alal sätestatule:
nõuded ridaelamul
- 300 m² ühe sektsiooni kohta
väikesel korterelamul
- 125 m² ühe korteri kohta
Minimaalset krundi suurust võib vähendada 10% võrra perimetraalse
hoonestuse korral, väärtusliku haljastuse säilitamise vajaduse korral
või piirkonna kruntide moodustamise loogika tõttu.
Uute ridaelamute puhul ei ole ridaelamu sektsioonidele lubatud
moodustada eraldi krunte;
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

47

Pärnu linna üldplaneering 2025
Miinimumnõuded krundi suuruste kohta, kehtivad hoonestatavate
kruntide puhul.
Ehitusalune pind, lisaks pereelamu maa-alal sätestatule:
täisehitus ridaelamul
kuni 50%
väikesel korterelamul
kuni 40% (eeslinna asumis)
kuni 30% (muud asumid)
Sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, krundistruktuurist jms võib kohalik
omavalitsus nõuda väiksemat täisehitust.
Kuna eeslinna asumis on väga erineva täisehituse ja hoonetüüpidega
krunte, siis tuleb arhitektuursete tingimuste seadmisel analüüsida
eelkõige olemasolevat keskkonda ning kujundada tingimused eelkõige
keskkonna sobivusest lähtuvalt.
Kui juba hoonestatud krundil on täisehituse % suurem lubatud krundi
täisehituse protsendist, võib kohalik omavalitsus põhjendatud
vajadusel lubada väikesemahuliste juurdeehituste kavandamist
(tuulekoda, pesuruum jms) suurusega ca 4 m²;
Hoonestamise väljakujunenud väikeelamute piirkonna tihendamine korruselamutega
põhimõtted ei ole lubatud. Juba olemasolevaid väikeelamute piirkonnas asuvaid
korruselamuid on lubatud arendada olemasoleva otstarbega ulatuses,
mis ei too kaasa Planeerimisseaduse kohast detailplaneeringu
koostamise kohustust.
Välja kujunenud hoonestusega aladele, kus ei paikne olemasolevaid
ridaelamuid, uusi ridaelamuid ei kavandata. Uute ridaelamute
kavandamine on võimalik terviklike lahendustena olemasolevate
ridaelamute lähistel ja arengualade kavandamisel.
Ridaelamu juurdeehituste ja kõrvalhoonete rajamine on lubatud kogu
hoonet käsitleva tervikliku lahenduse alusel. Kogu koonet terviklikult
käsitlemata on lubatud rajada ridaelamute abihooneid elamu
tagahoovi.
Elamute arvule kinnistul (v.a ridaelamud ja väikesed korterelamud)
rakendatakse pereelamu maa-ala nõudeid.
Ridaelamu või väikese korterelamuga hoonestatud krundile ei ole teise
elamu kavandamine lubatud.
Teatud tingimustel on lubatud ka vaiphoonestus25, kui piirkonna
ruumiline struktuur seda toetab. Ala terviklikkus ja planeeringu ühtne
kontseptsioon on vaiphoonestuse lubamise peamisteks tingimusteks.
25
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Korterite arvu suurendamine väikestes korterelamutes pööningu
väljaehitamisega või muul moel on lubatud, kui tagatakse väikesele
korterelamule esitatud nõuded.
Kõrvalhoonete paigutamine tänava äärde on lubatud ainult juhul, kui
need asuvad põhihoonega samal ehitusjoonel või kui see on
põhjendatud piirkonnas väljakujunenud üldise hoonestuslaadiga.
Suurim lubatud maapealne korruselisus 2 korrust, erandina 3 korrust.
Korterelamute ehitamisel tagada juurdepääs liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimestele vähemalt esimese korruse ulatuses;
Liikluskorralduse parkimiskorralduse lahendamisel rakendatakse pereelamu maa-ala
põhimõtted nõudeid.
Äärelinna transporditsoonis26 nähakse korterelamutele reeglina ette 1
parkimiskoht korteri kohta.
Olemasolevate korterelamute juures tuleb parkimine lahendada viisil,
mis ei halvendaks sealset elukvaliteeti ning säilitaks olemasoleva
haljastuse ja võimalusel suurendaks hoonetevahelise haljastuse
osakaalu ja selle kvaliteeti;
Haljastamise Väikseim lubatud haljastuse osakaal 30% krundi pinnast.
põhimõtted
Reeglina
kavandatakse
korterelamu
krundile
mänguväljak/puhkeala;

laste

Piirete Piirete kavandamisel rakendatakse pereelamu maa-ala nõudeid.
kavandamise
põhimõtted
4.3.1.3

Korruselamute maa-ala (Ek)

Juhtotstarbe kolme- ja enamakorruselised korterelamud, erandina ridaelamud;
kohane hoonestus
Piirkondade Mai korruselamupiirkond, Oja tänava ja Ehitajate tee vahelise ala
peamised korruselamupiirkonnad, Uus-Sauga korruselamupiirkond, J. V. Jannseni
asukohad tänava, Rääma tänava ja jõe vaheline ala kesklinna silla vahetus
läheduses ning väiksemad väljakujunenud või planeeritavad peamiselt
korruselamutega hoonestatud alad;

26
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Juhtotstarvet Piirkonda teenindava kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, spordihoone,
toetavad haridus-, kultuuri-, kogunemisasutuse maa. Väikesemahulise
otstarbed majutushoone,
sakraalja
tavandihoone,
tervishoiu-,
sotsiaalhoolekande ja lasteasutuse, kontori- ja büroohoone ning
väiketootmishoone maa. Piirkonda teenindava puhke-, spordi-,
kogunemis- ja kultuurirajatise maa. Parkide maa ja looduslik
haljasmaa.
25% ulatuses hoonestuse brutopinnast on toetav otstarve lubatud
detailplaneeringut koostamata.
Toetav otstarve on eelistatud piirkonna mõistes kesksel kohal
paiknevates ja/või hea juurdepääsuga asukohtades;
Kruntide Väikseim lubatud moodustatava krundi suurus:
moodustamise 3-5 korrust
- 70 m² korteri kohta
nõuded 6-8 korrust
- 60 m² korteri kohta
Minimaalset krundi suurust võib vähendada 10% võrra perimetraalse
hoonestuse korral, väärtusliku haljastuse säilitamise vajaduse korral
või piirkonna kruntide moodustamise loogika tõttu.
Miinimumnõuded krundi suuruste kohta, kehtivad hoonestatavate
kruntide puhul.
Ehitusalune pind, 3-5 korrust
täisehitus 6-8 korrust

- 30%
- 25%

Kui juba hoonestatud krundil on täisehituse protsent suurem lubatud
krundi täisehituse protsendist, võib kohalik omavalitsus põhjendatud
vajadusel lubada väikesemahuliste ehitiste kavandamist (tuulekoda,
jalgrataste hoiuruum, prügikonteinerite varjualune jms);
Hoonestamise väljakujunenud korruselamute piirkonna tihendamine pereelamute,
põhimõtted kahepereelamute, kaksikelamute ning ridaelamutega ei ole reeglina
lubatud. Juba olemasolevaid korruselamute piirkonnas asuvaid
eelnimetatud hoonestustüüpe on lubatud arendada olemasoleva
otstarbega ulatuses, mis ei too kaasa Planeerimisseaduse kohast
detailplaneeringu koostamise kohustust.
Reeglina kavandatakse krundile üks korruselamu. Mitme korruselamu
ühele krundile kavandamine on lubatud:
- uue terviklahenduse planeerimisel, kui iga korruselamu kohta
on tagatud väikseim lubatud krundi suurus;
- kui kinnistut on võimalik korruselamute vahel jagada nii, et igal
krundil on tagatud korruselamumaale esitatud nõuded.
Suurim lubatud maapealne korruselisus 5 korrust, erandina kuni 8
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korrust.
Enam kui viiekorruselise hoonestuse kavandamine on lubatud
terviklahenduste alusel kui, on tagatud sotsiaal- ja tugiteenuste
kättesaadavus ning lahendus pakub kõrgekvaliteedilist elukeskkonda.
Uute korruselamute planeerimisel kavandada elamutesse erineva
suurusega korterid. Korterite juurde peavad kuuluma abiruumid.
Kohalik omavalitsus jätab endale õiguse määrata vajadusel uute
korruselamute planeerimisel suuremate peresõbralike korterite
osakaal ning vajadusel muud asjakohased tingimused;
Korterelamute ehitamisel tagada juurdepääs liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimestele vähemalt esimese korruse ulatuses ;
Liikluskorralduse reeglina tagada standardikohane parkimisvõimalus hoonestusega
põhimõtted samal krundil. Korruselamute terviklahenduste korral lubatud
eraldiseisvad terviklahendust teenindavad parkimislahendused
(parkimismaja jms).
Äärelinna transporditsoonis27 nähakse reeglina ette 1 parkimiskoht
korteri kohta.
Olemasolevate korterelamute juures tuleb parkimine lahendada viisil,
mis ei halvendaks sealset elukvaliteeti ning säilitaks olemasoleva
haljastuse ja võimalusel suurendaks hoonetevahelise haljastuse
osakaalu ja selle kvaliteeti. Parkimist ei ole lubatud paigutada hoone
alla nõnda, et 1. korruse tasandile tänavafrondis jäävad tummad
seinad või vaid hoonealune parkimisruum.
Haljastamise Väikseim lubatud haljastuse osakaal:
põhimõtted 3-5 korrust
- 30%
6-8 korrust
- 35%
Reeglina
kavandatakse
korruselamu
krundile
laste
mänguväljak/puhkeala.
Olemasolevate
korruselamute
ja
korruselamugruppide hoovialade rekonstrueerimisel on võimalik ka
ühise mänguväljak/puhkeala kavandamine;
Piirete Vabaplaneeringuliste28 korruselamute krunte reeglina ei piirata,
kavandamise erandina on lubatud haljaspiirde kasutamine.
põhimõtted
Perimetraalse hoonestuse korral kaalutakse piirete rajamise
otstarbekust ja lahendusi igakordselt eraldi;
27
28
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4.3.2

Segahoonestuse maa-ala (S)
Segahoonestusega maa-ala on piirkond, kus ei ole välja kujunenud domineerivat
maakasutust. Funktsionaalselt mitmekülgses piirkonnas on erinevad otstarbed läbi
põimunud luues aktiivses kasutuses oleva ja mitmekülgse linnakeskkonna.
Segahoonestusega maa-alade arendamise eesmärgid:
-

Aktiivses kasutuses oleva ja mitmekülgse linnakeskkonna arendamine
Erinevate kokkusobivate funktsioonide koosmõju abil linnakeskkonna
elavdamine;
Kesklinnas ja kesklinna lähialas elamufunktsiooni säilitamine ja
soodustamine;

Juhtotstarbe Ametiasutused, kultuuri-, spordi-, haridus- ja meelelahutusasutused,
kohane hoonestus kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutusasutused, elamud,
väiketootmise- ja büroohooned, ühistranspordi kasutust teenindavad
hooned, riigikaitsehooned;
Piirkondade Kesklinn ning väiksemad väljakujunenud või planeeritavad peamiselt
peamised segahoonestusega alad
asukohad
Juhtotstarvet Parkimishoone maa, väiketankla maa, puhke- ja spordirajatiste maa,
toetavad parkide maa ja looduslik haljasmaa, riigikaitserajatised;
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Segahoonestusalal paiknevate hoonete esimeste korruste
põhimõtted tasapindades on soodustatud avalikkusele suunatud funktsioonid.
Kesklinna asumis on uute hoonete puhul kohustuslik
arhitektuurivõistluse korraldamine29.
Kohalikul omavalitsusel on õigus lähtuvalt üldplaneeringu
põhimõtetest ja üldeesmärkidest esitada täiendavaid nõudmisi (viide –
kesklinn).
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Muud hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil,
hoonete paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi.
Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane (s.h jalgrataste) parkimisvõimalus
põhimõtted hoonestusega samal krundil. Erandiks on muinsuskaitseala, selle
piiranguvöönd ja miljööväärtuslikud alad, kus juba väljakujunenud
väärtuslik hoonestus ei võimalda krundile mõistlikku juurdepääsu
parkimiseks või krundile kavandatav parkimislahendus vähendab ala
või üksikobjekti eripära ja väärtust ning kesklinna transporditsoon30;
Haljastamise Väikseim lubatud haljastuse osakaal määratakse igakordselt eraldi.
põhimõtted Lähtuvalt hoonestuslaadist ja funktsioonist võib kohalik omavalitsus
nõuda haljastuse erilahendusi (katusehaljastus, haljassein vms);
Piirete Segahoonestuse maa-alal asuvate ühiskondlike ja ärihoonete krunte
kavandamise reeglina ei piirata. Erandiks on krundil paikneva hoone
põhimõtted kasutusotstarbest (lasteaed, hooldusasutus, riigikaitsehoone või
rajatis, kaupluse või tootmishoone hoov jmt), kuritegevuse riskide
vähendamisest ning piirkonna väljakujunenud piirdelahendustest
tulenev krundi piiramise vajadus.
Segahoonestuse maa-alal asuvate elamute kruntide piiramisele
kehtivad elamu maa-ala tingimustes antud piirete kavandamise
põhimõtted;
4.3.3

Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala on linna sotsiaalse infrastruktuuri arenguks vajalik
piirkond. Reeglina on piirkonna krundid munitsipaal- või riigiomandis.
Üldkasutatavate hoonete maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−

Linna sotsiaalse infrastruktuuri teenuste kättesaadavuse parandamine
Sotsiaalse infrastruktuuri arenguks vajaliku maa tagamine sobivas
asukohas

Juhtotstarbe Valitsus- ja ametiasutuste büroo- ja administratiivhooned,
kohane hoonestus meelelahutus-, hoolekandeasutused, haridus- tervishoiu-, ja muud
avalikud hooned, spordihooned, riigikaitsehooned;
Piirkondade Üldkasutatavate ehitiste piirkonnad üle linna;
peamised
asukohad
Juhtotstarvet Puhke- ja spordirajatiste maa, kogunemis-, kultuuri- ja sakraalrajatise
30
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toetavad maa, parkide maa ja looduslik haljasmaa, riigikaitserajatised;
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Uute avaliku kasutusega hoonete
põhimõtted arhitektuurivõistluse korraldamine31.

puhul

on

kohustuslik

Üldkasutatavate ehitiste ja nende juurdepääsude kavandamisel
tagada
liikumis-,
nägemisja
kuulmispuudega
inimeste
liikumisvõimalused.
Üldkasutatavate ehitiste kavandamisel lähtuda universaalse disaini32
printsiipidest.
Olemasolevatele ja kavandatavatele üldkasutatavatele ehitistele tuleb
tagada turvaline juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt
elamualadelt, ühistranspordi peatustest ja parklatest.
Olemasolevate ja kavandatavate haridus-, tervishoiu- ja
hoolekandeasutuste territooriumitel tuleb tagada normidele vastav
keskkond (müra-, vibratsiooni-, õhusaastevaba jne).
Muud hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil,
hoonete paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi;
Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane parkimisvõimalus hoonestusega
põhimõtted samal krundil. Erandiks on muinsuskaitseala, selle piiranguvöönd ja
miljööväärtuslikud alad, kus juba väljakujunenud väärtuslik hoonestus
ei võimalda krundile mõistlikku juurdepääsu parkimiseks või krundile
kavandatav parkimislahendus vähendab ala või üksikobjekti eripära ja
väärtust ning kesklinna transporditsoon33
Tagada jalgrataste parkimise võimalus üldkasutatavate ehitiste
vahetus läheduses. Haridus-, tervishoiu-, kultuuri- ja spordiehitiste
juurde kavandada reeglina turvaline ja ilmastikumõjude eest kaitstud
jalgrataste hoiuvõimalus;
31
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Haljastamise Üldkasutatavate ehitiste välialad peavad olema haljastatud ja
põhimõtted heakorrastatud.
Väikseim lubatud haljastuse osakaal 20% krundi pinnast (v.a. kesklinna
asumis, kus haljastuse osakaal määratakse igakordselt eraldi);
Piirete Krundid, millel paiknevad ehitised nõuavad õigusaktide kohaselt
kavandamise kruntidele piirete rajamist (koolid, koolieelsed lasteasutused,
põhimõtted hooldusasutused, riigikaitsehooned ja rajatised jms), piiratakse
keskkonda sobivate piiretega. Kesklinna asumis paiknevaid kultuuri ja
meelelahutusasutuste kruntidele reeglina piirdeid ei rajata. Muudel
juhtudel määratakse krundile piirde rajamise vajadus ja piirde
lahendus igakordselt eraldi;
4.3.4

Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Äri ja teeninduse maa-ala on ettevõtlusele suunatud piirkond.
Äri ja teeninduse maa-alade arendamise eesmärgid:
−

Kompaktsete ning hea ligipääsetavusega äri- ja teeninduspiirkondade
loomine;

Juhtotstarbe Büroo- ja administratiivhooned, jae- ja hulgikaubandushooned,
kohane hoonestus teenindus- ja toitlustushooned;
Piirkondade Papiniidu äri ja teeninduse piirkond, Tallinna mnt ja Ehitajate tee
peamised ristmiku äri ja teeninduse piirkond, Uus-Sauga tänava ja Lennujaama
asukohad tee ristmiku äri ja teeninduse piirkond ning väiksemad väljakujunenud
või planeeritavad äri ja teeninduse piirkonnad Pärnu linnas.
Juhtotstarvet Väiketootmis- ja laohoone maa, parkide maa ja looduslik haljasmaa;
toetavad
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
täisehituse %
piirkonnas
Hoonestamise Juba olemasolevaid äri ja teeninduse maa-alal asuvaid elamuid on
põhimõtted lubatud arendada olemasoleva otstarbega ulatuses, mis ei too kaasa
Planeerimisseaduse kohast detailplaneeringu koostamise kohustust.
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

55

Pärnu linna üldplaneering 2025

Äri ja teeninduse piirkondadele tuleb tagada mugav ja turvaline
juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt elamualadelt,
ühistranspordi peatustest ja parklatest.
Olmetähtsusega kaubandus- ja teenindusasutuste ning nende
juurdepääsude kavandamisel tagada liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused.
Piirkondlike kaubanduskeskuste34 arendamistingimused:
−
müügipind kuni 2500m2
−
toidukaupluse osatähtsus vähemalt 70%.
Muud hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil,
hoonete paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi;
Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane (s.h jalgrataste) parkimisvõimalus
põhimõtted hoonestusega samal krundil. Erandina on uute mitut krunti hõlmavate
terviklahenduste korral lubatud eraldiseisvad terviklahendust
teenindavad parkimislahendused (parkimismaja, parkimiseks mõeldud
liikluskinnistu jms);
Haljastamise Krundid tuleb heakorrastada ja haljastada. Väikseim lubatud
põhimõtted haljastuse osakaal krundil 20%. Kasutada kõrghaljastust. Lähtuvalt
hoonestuslaadist ja funktsioonist võib kohalik omavalitsus nõuda
haljastuse erilahendusi (katusehaljastus, haljassein vms)
Piirete Äri ja teeninduse maa-alal asuvate kaubandus- ja teenindushoonete
kavandamise krunte reeglina ei piirata. Erandiks on krundil paikneva hoone
põhimõtted kasutusotstarbest (kaupluse või tootmishoone hoov jmt), kuritegevuse
riskide
vähendamisest
ning
piirkonna
väljakujunenud
piirdelahendustest tulenev krundi piiramise vajadus.
Äri ja teeninduse maa-alal asuvate elamute kruntide piiramisele
kehtivad elamu maa-ala tingimustes antud piirete kavandamise
põhimõtted.
4.3.5

Tootmise maa-ala (T)
Tootmise maa-ala on tootmise- ja laomajanduse eesmärgil kasutatav ning vajalike
ehitistega piirkond.
Olemasolev Pärnu jõe äärsetel aladel paiknev suurtootmine on lubatud säilitada
kuni ei teki vajadust ehitus- ja tootmismahtude suurendamiseks või tegevusala
vahetamiseks. Mainitud juhtudel kaalutakse ettevõtte tegutsemise sobivust antud
piirkonnas ja vajadust ettevõte üle viia linna tootmise juhtotstarbega maa-aladele.

34
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Tootmise lõpetamisel või ümberkujundamisel lähtutakse maakasutuse kaardil
piirkonnale määratud maakasutuse juhtotstarbest või arenguala eesmärkidest. Jõe
kallastel võib säilida keskkonda rikastav väiketootmine.
Tootmise maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−

−
−
−

Tootmispiirkondade planeerimine linna äärealadele vähendamaks
linnasisest transpordi- ja saastekoormust;
Rajada puhveralad tootmispiirkondade ja elamualade vahele
(tootmisettevõtetel on kohustus rakendada leevendavaid meetmeid
mõjude vähendamiseks või osta kinnistu) ;
Tagada tootmispiirkondade ühendused rasketransporditrassidega;
Tagada head tehnilise infrastruktuuri võimalused tootmispiirkondades;
Restruktureerida olemasolevad väljakujunenud tootmispiirkonnad
maakasutuse tihendamise ja keskkonda säästva tehnoloogia
kasutuselevõtuga.

Juhtotstarbe Tööstus- ja laohooned, logistikakeskused;
kohane hoonestus
Piirkondade Niidu tootmispiirkond (Th1) –väljaarendatav tootmispiirkond
peamised Ehitajate teest linnapiirini.
asukohad Sauga jõe äärne tootmispiirkond (Th2) – olemasolev väljakujunenud
elamukeskkonda sobiva tootmisega piirkond Sauga jõe vasakkaldal;
Loode-Pärnu tootmispiirkond (Th3) – väljaarendatav tootmispiirkond
Pärnu linna loodepiiril.
Juhtotstarvet Piirkonda teenindava kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, kontori- ja
toetavad büroohoone maa, haljasalade ja parkide maa, tankla maa, elektri- ja
otstarbed soojusenergia tootmise ja jaotamise maa.
40% ulatuses krundi hoonestuse brutopinnast on toetav otstarve
lubatud detailplaneeringut koostamata;
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
täisehituse %
piirkonnas
Hoonestamise Detailplaneeringute
koostamisel
hoonestusalade
määramisel
põhimõtted arvestada hoonestuse paiknemise võimalusega mitmel krundil
korraga.
Muud hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil,
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hoonete paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi.
Elamuid ei või laiendada.
Väljakujunenud piirkondades Th1 ja Th2 arvestada tootmishoonestuse
optimaalse tihendamise võimalustega.
Piirkonnas Th2 arvestada hoonestamisel ja tootmise arendamisel
kõrvalasuva korruselamupiirkonnaga.
Juba olemasolevaid tootmise maa-alal asuvaid elamuid on lubatud
arendada olemasoleva otstarbega ulatuses, mis ei too kaasa
Planeerimisseaduse kohast detailplaneeringu koostamise kohustust;
Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane (s.h jalgrataste) parkimisvõimalus
põhimõtted hoonestusega samal krundil.
Haljastamise Sõltuvalt tootmise otstarbest ja krundi täisehitatusest tuleb krundi
põhimõtted vaba ala haljastada. Haljastuse kavandamisel arvestada vaadeldavust
tänava maa-alalt (avalikust linnaruumist), hoone sisepääse,
parkimisala jms lähtudes printsiibist, et piirkondades, kus välisruumis
liigub rohkem inimesi, ei kujuneks kõledat ebainimlikku keskkonda.
Haljastatud ala kujundamisel peab olema kasutatud mõistlikus
proportsioonis nii kõrg- kui ka madalhaljastust. Vältida tühje
murupindu.
Krundi minimaalne haljastusprotsent tootmise maa-alal on 5%;
Piirete Reeglina näha ette tootmise maa-ala kruntide piiramine ohutuse ja
kavandamise kuritegevuse ennetamise eesmärkidel keskkonda sobivate piiretega;
põhimõtted
Keskkonnaohutuse Olemasoleva suurõnnetuse (B-kategooria) ohuga ettevõtete35
põhimõtted ohutsoonidesse täiendavate elamualade hõlmamine ei ole lubatud.
Tuleb teha koostööd Päästeametiga uute ettevõtete kavandamisel
hindamaks võimalikke kaasnevaid riske ning rakendada leevendavaid
meetmeid.

4.3.6

Puhketeeninduse maa-ala (K)
Puhketeeninduse maa-ala on piirkond, kus paiknevad linna puhkemajandust
toetavad äri- ja teenindusettevõtted, haljasalad ning puhke ja spordirajatised.
Piirkonna eripäraks on kooslus Rannapargiga, mis seab hoonestusele ning selle
paiknemisele väljakujunenud keskkonnast tulenevad põhimõtted.

35
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Puhketeeninduse maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−

Ajaloolise Pärnu kuurordi ilme säilitamine;
Pärnu kuurordi ja puhke-ettevõtluse arengu soodustamine;

Juhtotstarbe Kultuuri-, spordi-, haridus- ja meelelahutusasutused, kaubandus-,
kohane hoonestus toitlustus-, teenindus- ja majutusasutused, tervishoiuasutused;
Piirkondade Kesk- ja eeslinna elamupiirkondade36 ning mere vaheline pargi ja
peamised puhkehoonestuse ala;
asukohad
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
täisehituse %
piirkonnas
Hoonestamise ja Säilitada olemasolev ajalooline tänavatevõrgustik ja tüpoloogia.
planeerimise
põhimõtted Uute elamukruntide kavandamine piirkonda ei ole lubatud. Juba
olemasolevaid puhketeeninduse maa-alal asuvaid elamuid on lubatud
arendada olemasoleva otstarbega ulatuses, mis ei too kaasa
Planeerimisseaduse kohast detailplaneeringu koostamise kohustust.
Olemasolevate elamute kõrvalfunktsioonina on lubatud majutus- ja
toitlustusteenus (kadumajutuse teenuse ulatuses).
Muud hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil,
hoonete paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi
Hoonestuse kavandamisel lähtuda „majad pargis“ põhimõttest, s.t
majad paiknevad eraldiseisvate üksuste või väikeste kompleksidena
ümbritsetuna haljaskeskkonnast ja ei ole ümbritsetud piiretega;
Üldkasutatavate ehitiste kavandamisel lähtuda universaalse disaini
printsiipidest;
Vältida sobimatute maapealsete tehnorajatiste (elektrialajaamad jms)
püstitamist Rannapargi territooriumil.
Mererannaga piirneval alal tuleb kavandada rannateenindusele või
vaba aja veetmisele suunatud funktsiooniga hoonestust. Kohalikul
omavalitsusel on õigus nõuda randa teenindavate funktsioonide
36
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kavandamist rannaäärsetes hoonetes (avalikud WC-d, duššid vms).
Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane parkimisvõimalus hoonestusega
põhimõtted samal krundil Erandiks on muinsuskaitseala, selle piiranguvöönd ja
miljööväärtuslikud alad, kus juba väljakujunenud väärtuslik hoonestus
ei võimalda krundile mõistlikku juurdepääsu parkimiseks või krundile
kavandatav parkimislahendus vähendab ala või üksikobjekti eripära ja
väärtust;
Haljastamise Haljastuse ja heakorrastuse osakaal ja põhimõtted määratakse igal
põhimõtted üksikjuhul eraldi;
Mitte kavandada asfaltkattega teid pargi territooriumile.
Piirete Puhketeeninduse maa-alal hoonete krunte reeglina ei piirata.
kavandamise
põhimõtted Erandina kehtivad puhketeeninduse
maa-alal asuvate elamute
kruntide piiramisele elamu maa-ala tingimustes antud piirete
kavandamise põhimõtted;
4.3.7

Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Puhke- ja haljasala maa-ala on avalikuks kasutamiseks mõeldud metsade, parkide,
looduslike haljasalade jms alune maa koos seda teenindavate hoonete ja rajatistega.
Maa- ja veealade kasutuse plaanil on puhke- ja haljasalade maa-alana märgitud
suured haljasalade massiivid ja pargid. Muu maakasutuse juhtotstarbe sees
paiknevaid väiksemaid haljasalasid käsitletakse kõrvalotstarbena ning need on
märgitud rohestruktuuri kaardil lähipuhkealadena.
Puhke- ja haljasalade maa-alad ei ole takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja
väljaandmisel õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel ning maavara
ammendamiseni on maardlaga kattuvale alale võimalik rajada üksnes ajutise
iseloomuga hooneid ja rajatisi;

Puhke- ja haljasala maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−
−

Pärnu haljasalade kui kuurortlinna identiteedi olulise osa säilitamine ja
edasiarendamine;
Linna ja linna lähiümbruse rohevõrgustiku elementide sidumine
terviklikult toimivaks struktuuriks;
Puhkealade piisavuse ja kättesaadavuse tagamine;

Juhtotstarbe Maa-ala ei ole reeglina lubatud hoonestada. Erandiks on kerge
kohane hoonestus konstruktsiooniga ala teenindavad väikehooned;
Piirkondade Rohe- ja puhkealad Pärnu linna territooriumil
peamised
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asukohad
Juhtotstarvet Parkimisrajatise maa;
toetavad
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse vajadusel igakordselt eraldi;
täisehituse %
piirkonnas
Hoonestamise Alale on lubatud püstitada ajutise iseloomuga kerge konstruktsiooniga
põhimõtted kuni 60m2 ehitusaluse pinnaga ala teenindavaid väikehooneid;
Üldkasutatavate ehitiste kavandamisel lähtuda universaalse disaini
printsiipidest;
Liikluskorralduse Tagada vajadusel parkimisvõimalus eraldiseisva parkimislahendusena
põhimõtted (parkimiseks mõeldud liikluskrunt jms).
Tagada juurdepääsud hooldustehnikale;
Haljastamise Säilitada olemasolevad metsad, pargid ja puhkealad.
põhimõtted
Haljastuse ja heakorrastuse osakaal ja põhimõtted määratakse igal
üksikjuhul eraldi;
Piirete Puhke ja haljasala maa-ala reeglina ei piirata;
kavandamise
põhimõtted

4.3.7.1

Supelranna maa-ala (Ps)
Supelranna maa-ala on avalikult kasutatav piirkond veekogu ääres inimeste
puhkamiseks ja suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatistega.
Jõe äärseid ujumiskohti ei käsitleta üldplaneeringu mõistes eraldiseisva supelranna
maa-ala piirkonnana, vaid puhke- ja haljasala maa-ala piirkonna osana.
Supelranna maa-alade arendamise eesmärgid:
−

Pärnu keskranna (Ps1) arendamise eesmärgid on ranna-ala laiendamine
Side tänava pikendusest Kanali tänava pikenduseni ja ranna-ala välja
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−

−

arendamine
tervikliku
Eesti
esindusranna
väärilise
kujunduskontseptsiooni alusel (erinevad kasutusvõimalused, inventar,
väikevormid, rannakaubandus ja teenindus)
Arvestades, et Mai (Ps2), Raeküla (Ps3) ja Vana-Pärnu (Ps4) rannad
asuvad Rannaniidu looduskaitsealal on nende piirkondade arendamise
eesmärgiks rajada piirkonna eripära arvestav supelrand, mis arvestab
Rannaniidu kaitseala kaitse eesmärke, pakub elanikele vee äärse
puhkuse võimalust ning vähendab keskranna külastuskoormust.
Ajaloolise naisteranna säilitamine.

Juhtotstarbe Maa-ala ei ole lubatud hoonestada;
kohane hoonestus
Piirkondade Pärnu keskrand (Ps1) – Pärnu muulidest kuni Kanali tänava
peamised pikenduseni;
asukohad Mai rand (Ps2) – Kanali tänava pikendusest kuni Papiniidu tänava
pikenduseni;
Raeküla rand (Ps3) – ranna-alad Hirve ja Harju tänavate pikendustel;
Vana-Pärnu rand (Ps4) – ranna-ala Pärnu tulepaagist 871 kuni Pärnu
muulideni;
Juhtotstarvet Puudub määramise vajadus. Naisteranna, veespordi ja surfialad
toetavad määratakse eraldi vastavate planeeringute või korraldustega.
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Puudub määramise vajadus;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Puudub määramise vajadus;
põhimõtted
Liikluskorralduse Tagada parkimisvõimalus eraldiseisva parkimislahendusena väljaspool
põhimõtted supelranna maa-ala juhtotstarbega piirkonda.
Tagada juurdepääsud rannahooldustehnikale;
Juurdepääsude
printsiipidest;

kavandamisel

lähtuda

universaalse

disaini

Haljastamise Kasutada meetmeid looduslike liivaluidete säilitamiseks.
põhimõtted
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Piirete Supelranna maa-ala ei piirata;
kavandamise
põhimõtted
4.3.7.2

Kalmistute maa-ala (Pk)
Surnute ja tuha matmiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala.
Kalmistute maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−
−

Tagada
tingimused
kalmistu
kasutamiseks
ning
ajaloolise
kalmistuinventari, rajatiste ja hoonestuse säilimiseks.
Kalmistule tuleb tagada vaba ja heakorrastatud juurdepääs.
Kalmistute lähiümbruse arendamisel ja maakasutuse täpsustamisel
tuleb arvestada eetilisi ja sanitaarseid kaalutlusi.

Juhtotstarbe Otseselt kalmistutega seotud hooned nagu kabelid, tööriistakuurid,
kohane hoonestus kalmistuvahi hoone jms;
Piirkondade Pk1 - Alevi kalmistu
peamised Pk2 - Pärnu Metsakalmistu
asukohad Pk3 - Vana-Pärnu kalmistu
Pk4 - Pärnu Vana kalmistu
Juhtotstarvet Sakraal- ja tavandihoone ning sakraalrajatise maa. Piirkonda
toetavad teenindava kaubandus- ja teenindushoone maa;
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse vajadusel detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse vajadusel igakordselt eraldi;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Kalmistutel Pk1, Pk3 ja Pk4 arvestada muinsuskaitseliste piirangutega.
põhimõtted
Suurim lubatud hoonete kõrgus reeglina kuni 5m. Erandiks on uued
sakraal- ja tavandihooned, mille suurim lubatud kõrgus määratakse
igakordselt eraldi.
Rajatiste suurim lubatud kõrgus määratakse igakordselt eraldi;
Liikluskorralduse Kalmistute ümberkorraldamisel tagada parkimisvõimalus kalmistu
põhimõtted krundil või selle vahetus läheduses;
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Haljastamise Väikseim lubatud haljastuse osakaal määratakse vajadusel igakordselt
põhimõtted eraldi.
Reeglina säilitatakse olemasolev väärtuslik kõrghaljastus.
Piirete Määratakse vajadusel igakordselt eraldi;
kavandamise
põhimõtted
4.3.8

Liikluse maa-ala (L)
Liikluse maa-ala on liiklemiseks, transpordiks ja parkimiseks kasutatav avalik maa
koos ohutuse tagamiseks ja maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi
teenindava maaga ja haljastusega.
Maakasutuse kaardile kantavad liikluse maa-ala juhtotstarbed jagunevad tee- ja
tänava maa-ala, sadamate maa-ala ja raudtee maa-ala piirkondadeks.

4.3.8.1

Tee ja tänava maa-ala (Lt)
Tee ja tänava maa-ala on liikluseks (v.a. raudteeliiklus) mõeldud piirkond koos
selleks vajaliku taristu, ehitiste ja toetavate otstarvetega. Üldplaneeringu maa- ja
veekasutuse kaardile on kantud tee ja tänava maa-alana liikluse ja transpordi
peatükis käsitletud põhitänavavõrgu alune maa-ala. Põhitänavavõrku mittekuuluvad
transpordimaa otstarbega maa-alasid käsitletakse üldplaneeringu mõistes teisi
juhtotstarbeid toetava otstarbena.
Teede ehitamisel või remontimisel ei ole lubatud teid ja tänavaid üldjuhul tõsta.
Vajadusel võib teid ja tänavaid langetada olemas olevast tasapinnast allapoole.
Tee ja tänava maa-ala arendamise eesmärgid:
−

Pärnu linna põhitänavavõrgu säilitamine ja arendamine.

Juhtotstarbe Maa-ala ei ole reeglina lubatud hoonestada;
kohane hoonestus
Piirkondade Pärnu linna põhi-, jaotus- ja veotänavatevõrk.
peamised
asukohad
Juhtotstarvet Puudub määramise vajadus;
toetavad
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse igakordselt eraldi;
moodustamise
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nõuded
Suurim lubatud Puudub määramise vajadus;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Puudub määramise vajadus;
põhimõtted
Liikluskorralduse Tagada õigusaktide ning standardikohane ja ohutu liiklustaristu
põhimõtted vastavalt tee või tänava klassile;
Haljastamise Haljastuse ja heakorrastuse osakaal ja põhimõtted määratakse igal
põhimõtted üksikjuhul eraldi;
Piirete Tee ja tänava maa-ala kruntidele ei ole piirete kavandamine lubatud.
kavandamise
põhimõtted
4.3.8.2

Sadamate maa-ala (Ls)
Sadamate ala on veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse
osutamiseks kasutatav piirkond, kus asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks
vajalikud ehitised ning kus ohutusest tulenevalt on põhjendatud kallasraja mitte
lubamine.
Väikeseid sildumiskohti, mis ei ole seotud arvestatava kauba- ja reisijateveoga ning
kus ei ole põhjendatud kallasraja sulgemine, ei loeta käesoleva üldplaneeringu
mõistes sadama alaks, vaid sildumiskohaga piirneva maakasutuse juhtotstarbe
kohase piirkonna osaks.
Sadama alade arendamise eesmärgid:
−

Sadamate arenguks vajalike eelduste määramine ja loomine koostöös
sadamate haldajatega ning taristu arendamine;

Juhtotstarbe Sadamahoone või muu veetranspordiga seotud tehniline või laohoone;
kohane hoonestus
Piirkondade Kaubasadam (Ls1) – Vana-Pärnu asumis Pärnu jõe, mere, Haapsalu
peamised maantee ja Emajõe tänava vaheline ala;
asukohad Vana-Sauga sadam (Ls2) – Ülejõe asumis Sauga jõe ja Kakuami ning
Püssi tänava vaheline ala;
Reisisadam (Ls3) – Pärnu jõe äärne ala Kesklinna silla ja Vallikääru
suudmeala vahel (Kalda 2, Reisisadama arenguala37);
37

Vt. peatükk 5 „Arengualad“
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Jahisadam (Ls4) – Kesklinna asumis Pärnu jõe, Lootsi põigu ja Ringi
tänava vaheline ala38;
Juhtotstarvet Piirkonda teenindava kaubandus-, teenindus-, kontori- ja büroohoone
toetavad maa, tankla maa;
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil, hoonete
põhimõtted paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi.
Reisijaid teenindavate sadamahoonete parima arhitektuurse
lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.
Reisijaid teenindavate sadamahoonete ja nende juurdepääsude
kavandamisel tagada liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste
liikumisvõimalused.
Reisijaid teenindavatele sadamahoonetele tuleb tagada turvaline
juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt elamualadelt,
ühistranspordi peatustest ja parklatest;
Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane parkimisvõimalus hoonestusega
põhimõtted samal krundil.
Kaubasadamatele tagada juurdepääs raskeveokitega;
Haljastamise Haljastuse ja heakorrastuse osakaal ja põhimõtted määratakse igal
põhimõtted üksikjuhul eraldi;
Piirete Piirete kavandamise vajadus määratakse igal üksikjuhul eraldi,
kavandamise lähtudes ohutusest, kruntide funktsionaalsest kasutusest ja
põhimõtted ümbritsevast linnaruumist;
4.3.8.3

Raudtee maa-ala (Lr)
Raudtee maa-ala on raudtee liikluseks mõeldud piirkond koos selleks vajaliku
taristu, ehitiste ja toetavate otstarvetega.

38

Vt. peatükk 7 „Liiklus ja transport“
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Raudtee maa-ala arendamise eesmärgid:
−
−
−
−

Rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Baltica peatuse kavandamine
(trassi asukoht määratakse maakonnaplaneeringuga);
Kaubajaama arendamine;
Raudteejaamade rajamiseks ja arendamiseks vajalike eelduste loomine;
Raudteetranspordi arenguks vajaliku maa reserveerimine;

Juhtotstarbe Raudtee infrastruktuuri hoone;
kohane hoonestus
Piirkondade Pärnu linna läbiv raudteetrass koos lähialaga;
peamised
asukohad
Juhtotstarvet Piirkonda teenindava kaubandus-, tootmis- ja teenindushoone maa;
toetavad
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi;
krundi täisehituse
% piirkonnas
Hoonestamise Hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil, hoonete
põhimõtted paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi.
Reisijaid teenindavate jaamahoonete parima arhitektuurse lahenduse
leidmiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.
Reisijaid teenindavate jaamahoonete ja nende juurdepääsude
kavandamisel tagada liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste
liikumisvõimalused.
Reisijaid teenindavatele jaamahoonetele tuleb tagada turvaline
juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt elamualadelt,
ühistranspordi peatustest ja parklatest;
Liikluskorralduse Tagada standardikohane ja ohutu parkimisvõimalus mootorsõidukitele
põhimõtted ja jalgratastele hoonestusele võimalikult lähedal;
Haljastamise Haljastuse ja heakorrastuse osakaal ja põhimõtted määratakse igal
põhimõtted üksikjuhul eraldi;
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Piirete Piirete kavandamise vajadus määratakse igal üksikjuhul eraldi,
kavandamise lähtudes ohutusest, kruntide funktsionaalsest kasutusest ja
põhimõtted ümbritsevast linnaruumist;
4.3.9

Tehnoehitise maa-ala (O)
Tehnoehitise maa-ala on piirkond, kus asuvad ülelinnalise tähtsusega ja
üksikobjektina ruumilist mõju omavad tehnilise infrastruktuuri ehitised.
Maakasutuse plaanile ei ole tehnilise infrastruktuuri ehitise alust maad piirkonnana
kantud, kui objekt on piirkondliku tähtsusega, üldplaneeringu mõistes vähese
ruumilise mõjuga või mõne tootmisüksuse osa. Maakasutuse plaanil kajastamata
ülelinnalise tähtsusega tehnilise infrastruktuuri ehitised on kantud tingmärkidena
peatükiga 10 „Tehniline infrastruktuur“ seotud kaartidele.
Tehnoehitise maa-alade arendamise eesmärgid:
−
−

Linna tehnilise infrastruktuuri põhivõrgu toimimise tagamine;
Linna tehnilise infrastruktuuri põhivõrgu arendamise võimalikkuse
tagamine;

Juhtotstarbe Soojuse, elektri- ja gaasivarustuse tootmise ja jaotamise, veevarustuse
kohane hoonestus ja kanalisatsiooni ning sidelahenduste toimimisega seotud hooned;
Piirkondade Vt. peatükk 10 „Tehniline infrastruktuur“;
peamised
asukohad
Juhtotstarvet Puuduvad;
toetavad
otstarbed
Kruntide Krundi suurus määratakse detailplaneeringuga;
moodustamise
nõuded
Suurim lubatud Määratakse igakordselt eraldi.
krundi täisehituse
% piirkonnas Olemasoleva väljakujunenud hoonestusega piirkonnas arvestatakse
piirkonna keskmise täisehitusega;
Hoonestamise Olemasoleva hoonestuse vahele jääv tehnoehitis tuleb kavandada
põhimõtted võimalikult keskkonda sulanduvana
Muud hoonestamise põhimõtted (korruselisus, hoonete arv krundil,
hoonete paiknemine krundil jms) määratakse igakordselt eraldi;
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Liikluskorralduse Reeglina tagada standardikohane parkimisvõimalus hoonestusega
põhimõtted samal krundil.
Alaliste töökohtadeta tehnoehitiste juurde parkimiskohti ei kavandata;
Haljastamise Haljastuse ja heakorrastuse osakaal ja põhimõtted määratakse igal
põhimõtted üksikjuhul eraldi;
Piirete Piirded kavandada vastavalt ehitise vajadustele ja ohutusele;
kavandamise
põhimõtted

5. ARENGUALAD
Seotud joonis: Arengualad M: 1/25 000
Arengualad on piirkonnad, kus ei ole välja kujunenud traditsioonilist linnaehituslikku
keskkonda või seda ei ole võimalik või otstarbekas olemasoleval kujul (tööstus)
pikemas perspektiivis säilitada. Kuna aladel on võimalikud mitmesugused
linnaehituslikud ja funktsionaalsed lahendused, ei määrata aladele maa- ja veealade
kasutuse plaanil konkreetset maakasutuse juhtotstarvet.
Arengualade määramise eesmärk on leida piirkondadele uued terviklikud
linnaruumilised lahendused ja tagada alade laiapõhjaline arendus.
Enamasti on arengualade planeeringulahenduste aluseks
arhitektuurivõistlus kui ala tingimustes ei ole määratud teisiti.

5.1

nõutud

avalik

A1 Kesklinna arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, Lai tn, Vingi tn ja vallikääru suudme vaheline ala
Alal lubatud Segahoonestuse maa-ala (S)
juhtotstarbed Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Tee ja tänava maa-ala (Lt)
Arhitektuuri- Ala hoonestuse idee ja planeeringulahenduste aluseks peab olema
võistlus avalik arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise Ala ümberkujundamise peaeesmärk on tööstusest vabanenud ala
Põhimõtted kujundamine kvaliteetseks linnaruumiks. Jõeäärsest piirkonnast
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kujundada ala, mis on seotud orgaaniliselt olemasoleva linnastruktuuri
ja jõeruumiga. Oluline on tagada jõe vaade ja jõele avatus olulisemate
tänavate sihis.39 Tagada hea ligipääsetavus nii autodele kui ka
kergliiklejatele. Kavandatav hoonestusstruktuur
peab olemas
kooskõlas kesklinna hoonemahtude suuruse ja tihedusega. Mitte
kavandada ebaproportsionaalselt suuri mahte. Tagada silueti
vaheldusrikkus ette nähtud kõrguste raames (MK eriting).
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste
nõuetega;
Arvestada muinsuskaitse peatükis käsitletud kõrguslike piirangutega
ning tagada perspektiivsed tänavakoridorid/vaated;
Uushoonestus kavandada sobivana jõe kaldale
pargialaga ning taustal oleva Pärnu uue keskusega40.

kavandatava

Haljastuse Puhke- ja haljasala juhtotstarbega maa-ala peab moodustama
põhimõtted kompaktse terviku jõe äärse avaliku kasutusega.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Tagada
sillakoridoride
ühendamise
võimalus
ülejäänud
põhimõtted transpordivõrguga. Määrata nimetatud maa-ala juhtotstarbeks tee ja
tänava maa-ala (Lt).
Tagada avalik juurdepääs läbi ala jõe kallastele piki vanalinna
tänavate pikendusi.
Määrata alad „Pargi ja kõnni“ parklate väljaarendamiseks ja määrata
nimetatud maa-alade juhtotstarbeks tee ja tänava maa-ala(Lt).
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.2

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A2 Ranna arenguala
Ala asukoht Mere, Ranna pst pikenduse, Kanali tn pikenduse, A. H. Tammsaare pst
ja Papiniidu tn pikenduse vaheline ala;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Korruselamute maa-ala (Ek)

39
40

Vt skeem 7 „Tänavate pikendused“
vt skeem 1: Asumite ja teiste olulisemate üldplaneeringus nimetatud alade piirid
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Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Puhketeeninduse maa-ala (K)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Supelranna maa-ala (Pr)
Tee ja tänava maa-ala (Lt);
Planeerimise Võimalusel arendada (ehitada) ala välja tervikuna.
põhimõtted
Koos Europan 7 alaga tuleb piirkond kujundada kui aktiivkasutuses
olev ranna ala lõpetus ning üleminek looduslikule Rannaniidu
looduskaitsealale.
Arvestades, et kavandatav Papiniidu tn pikendus kulgeb Pärnu
Rannaniidu looduskaitseala piiril ja ühendab olulisi linnapiirkondi, peab
tänavamiljöö
olema
kogu
tänava
ulatuses
lahendatud
kõrgekvaliteediliselt arvestades olemasolevat maastikku, haljastust,
vaateid jms.
Arvestada alal kehtivate looduskaitseliste nõuetega;
Arhitektuuri- Europan 7 konkursialasse jääv piirkond tuleb planeerida ja arendada
võistlus välja vastavalt 2004.a. toimunud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse
lahendusele;
Hoonestamise
Põhimõtted

Planeeringulahenduse aluseks võtta Europan 7 arhitektuurivõistluse
töö ja koostatud lähteseisukohad.
A. H. Tammsaare pst sihile kavandada hoone, mis mõjub tänava sihil
maamärgina. Hoone parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb
korraldada arhitektuurivõistlus;

Haljastuse Ala jääb osaliselt Pärnu Rannaniidu looduskaitsealasse.
põhimõtted
„Pargi ja kõnni“ parklate alad sulandada maastikku ja liigendada
haljastusega.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Tagada Papiniidu tn pikenduse väljaehitamise võimalus A. H.
põhimõtted Tammsaare puiesteeni. Määrata nimetatud maa-ala juhtotstarbeks
tee ja tänava maa-ala (Lt).
Ala liikluslahenduse väljatöötamisel tuleb lisaks autoliiklusele pidada
silmas ka avalikku pääsu mere äärde ning üldist mugavust jalgsi ja
jalgrattaga liiklemisel, mis on autoliiklusega valdavalt ristisuunaline.
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Määrata alad „Pargi ja kõnni“ parklate väljaarendamiseks ja määrata
nimetatud maa-alade juhtotstarbeks tee ja tänava maa-ala(Lt).
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.3

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A3 Mai-aluse arenguala
Ala asukoht Papiniidu tänava pikenduse ja Mai elamuala korruselamute vaheline
ala;
Alal lubatud Korruselamute maa-ala (Ek)
juhtotstarbed Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Tee ja tänava maa-ala (Lt);
Planeerimise Arendada alal spordi ja puhkeotstarbelisi avalikult kasutatavaid
põhimõtted hooneid ja sellega seotud välisruumi ning korterelamuid koos vajaliku
teenindusega.
Olemasoleva Mai elamupiirkonna ja Papiniidu tn pikenduse vahele
jätta haljasriba või pargiala. Samuti tagada Mai elamupiirkonnast
mere poole avanevaid vaatesuundi.
Arvestades, et kavandatav Papiniidu tn pikendus kulgeb Pärnu
Rannaniidu looduskaitseala piiril ja ühendab olulisi linnapiirkondi, peab
tänavamiljöö
olema
kogu
tänava
ulatuses
lahendatud
kõrgekvaliteediliselt arvestades olemasolevat maastikku, haljastust,
vaateid jms;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Kavandatav hoonestus paigutada peamiselt Papiniidu tn pikenduse
äärde.
Alal on lubatud kuni 5 korruseline hoonestus;

Haljastuse Rohealade kavandamise eelselt viia olemasoleval kõrghaljastusalal
põhimõtted läbi dendroloogiline inventeerimine.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
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Liikluskorralduse Tagada Papiniidu tn pikenduse väljaehitamise võimalus A. H.
põhimõtted Tammsaare puiesteeni. Määrata nimetatud maa-ala juhtotstarbeks
tee ja tänava maa-ala (Lt).
Säilitada jalakäijate ühendused Mai elamupiirkonnast randa.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.4

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A4 Suur-Jõe tänava ja Pärnu jõe vaheline arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, Suur-Jõe tn ja Mere tn vaheline ala;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Korruselamute maa-ala (Ek)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä);
Planeerimise Piirkond kavandada elamualaks.
põhimõtted
Alale
näha
ette
piirkonda
teenindusotstarbelist hoonestust.

teenindavat

kaubandus-

Kavandada ala lasteaia tarbeks.
Soovitavalt siduda omavahel lasteaia paiknemine, sotsiaalne ruum ja
kaubandus-teenindus.
Arvestada alal kehtivate looduskaitseliste nõuetega;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;

aluseks

peab

olema

avalik

Hoonestamise
Põhimõtted

Avaliku kasutusega hoonete (nt lasteaed) parima arhitektuurse
lahenduse
leidmiseks
on
kohustuslik
arhitektuurivõistluse
korraldamine;

Haljastuse
põhimõtted

Kavandada alale piirkonda teenindav lähipuhkeala41, mille kasutus
siduda jõe kalda ja selle avaliku kasutusega.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.

Liikluskorralduse Ala siduda teedevõrgu kaudu Papiniidu äripiirkonnaga (Laki ja Suur41

Vt peatükk 8.3.2 „Lähipuhkealad“
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põhimõtted Jõe ühendustee).
Tagada avalik juurdepääs jõele läbi arenguala.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.5

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A5 Raudtee ja Pärnu jõe vaheline arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe ja raudtee vaheline ala Papiniidu sillast alates ca 700m
ulatuses;
Alal lubatud Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
juhtotstarbed Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Raudtee maa-ala (Lr);
Planeerimise Lisaks raudteejaama arendamisele on ala kavandatud linna
põhimõtted puhkemajanduse alaks, mille kohta tuleb koostada terviklik linna
puhke ja spordi eesmärke arvestav kontseptsioon (majutus, kämping,
terviserajad, kalastus ja ujumiskohad)
Arvestada alal kehtivate looduskaitseliste nõuetega;
Arhitektuuri- Planeeringu tarbeks ei ole arhitektuurivõistlus vajalik;
võistlus
Hoonestamise Reisijaid teenindavate jaamahoone ja sellega seotud või seda
Põhimõtted teenindavate hoonete (hotell, konverentsihoone vms) parima
arhitektuurse
lahenduse
leidmiseks
korraldatakse
avalik
arhitektuurikonkurss;
Haljastuse Säilitada olemasolevat haljas- ja pargiala võimalikult suures ulatuses.
põhimõtted
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.

Liikluskorralduse Tagada raudteejaama arendamise võimalus. Määrata nimetatud maapõhimõtted ala juhtotstarbeks raudtee maa-ala (Ls). Tagada transpordi
juurdepääsud jaamahoonele Papiniidu silla alt ning kergliiklusele Liivi
tee, Papiniidu tn ja Riia mnt vaheliselt alalt.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;
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5.6

A6 Tammiste arenguala
Ala asukoht Jaama tn, Tammiste tee ja linnapiiri vaheline ala;
Alal lubatud Pereelamute maa-ala (Ep)
juhtotstarbed Väikeelamute maa-ala (Ev)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P);
Planeerimise Ala on kavandatud reservmaana elamuarenduseks.
põhimõtted
Hoonestuskava töötada välja selliselt, et ala on võimalik välja ehitada
väiksemate piirkondade kaupa. Piirkonna planeerimisel jätta piisav
maa-ala sotsiaalsete teenuste tarbeks - lasteaed, kool, vanadekodu ja
muud piirkonda teenindavad funktsioonid.
Detailplaneeringule peab eelnema tervikliku hoonestuskava
koostamine, millega lahendatakse ära kõik vajalikud teenused, mis
tagavad piirkonna toimimise ja hea elukeskkonna (lähipuhkealad,
piirkonna keskus, kaubandus, lasteaed jms). Võimalus lahendada
teenused koos Sauga valla Tammiste külaga.
Arhitektuuri- Ei nõuta;
võistlus
Hoonestamise
Põhimõtted

Eesmärk on piirkond kujundada valdavalt pereelamute piirkonnaks.
Pereelamute maa-ala juhtotstarbe osakaal elamumaast vähemalt
90%. Mitte kavandada alla 1000 m² suuruseid krunte.

Haljastuse Näha ette lähipuhkealasid42 vastavalt kavandatavale elanike arvule.
põhimõtted
Tammiste oja kallastele näha ette avalik kasutus.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Lahendada kogu ala liiklusstruktuur tervikuna, juurdepääsudega
põhimõtted Tammiste teelt ja Jaama tänavalt. Vajadusel luua ühendusi Sauga
valda.
Lahendada rahustatud liiklusega alad43
Tagada
42

maa-kasutuse

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja
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liikluskorraldus;

5.7

A7 Rääma, Niidu, Liblika tänavate ja Pärnu jõe vaheline arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, Rääma tn, Liblika tn, Niidu tn ja Liblika tn lasteaia vaheline
ala;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Korruselamute maa-ala (Ek)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Tee ja tänava maa-ala (Lt);
Planeerimise Peaeesmärk on suurtööstuse s.h selle juurde kuuluva katlamaja välja
põhimõtted viimine jõe äärest ja elamualade vahelt Pärnu linna tootmisaladele;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Hoonestusstruktuur peab olema lahendatud selliselt, et üleminek
hoonete õuealadelt jõeäärsele haljastusele oleks sujuv ning jõeäärne
maastik oleks terviklik. Tagada ala läbitavus Rääma tänavalt jõe
suunas. Piki jõge ei ole lubatud kujundada monotoonset hooneseina
või õueala ei oleks muul viisil liigselt eraldatud avalikult kasutatavast
keskkonnast;

Haljastuse Näha ette lähipuhkealasid vastavalt kavandatavale elanike arvule.
põhimõtted
Jõe kaldale näha ette avalik kasutus.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal;
Liikluskorralduse Tagada perspektiivse Niidu-Kastani sillakoridori44 ühendamise
põhimõtted võimalus ülejäänud transpordivõrguga. Määrata nimetatud maa-ala
juhtotstarbeks tee ja tänava maa-ala (Lt).
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

43
44

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

Vt peatükk 16 „Üldplaneeringus kasutatud mõistete seletused“
Vt kaart 1 „Maa-ja veealade kasutuse plaan“

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

76

Pärnu linna üldplaneering 2025
5.8

A8 Rääma, Raba, Ilvese, Kirsi ja Allika tänavate vahele jääv arenguala
Ala asukoht Rääma tn, Raba tn, Ilvese tn, Kirsi tn ja Allika tn vaheline ala;
Alal lubatud Tootmise maa-ala (T)
juhtotstarbed Väikeelamute maa-ala (Ev)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Tee ja tänava maa-ala (Lt);
Planeerimise Eesmärk on suurtööstuse välja viimine jõe äärest ja elamualade vahelt
põhimõtted Pärnu linna tootmisaladele. Olemasoleva tööstuse laiendamine
vähesel määral on lubatud.
Piirkond on olulise koha peal arvestades Raba-Laia silla asukohta.
Seoses sellega, et läheduses on kool, lasteaed, park, kirik ja muud
planeeritavad või olemasolevad ühiskondlikud funktsioonid, on
tegemist potentsiaalse multifunktsionaalse teeninduspiirkonnaga;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Allika tänava joonest Ehitajate tee poole Kirsi ja Raba tänavate vahele
jääv alale kavandada väikeelamute maa-ala juhtfunktsioon (s.h
lubatud ka kuni 3-korruselised korterelamud).
Võimalik kaubandus-teenindushoone paigutada Rääma ja Raba tn
ristmiku vahetusse lähedusse. Hoone parima arhitektuurse lahenduse
leidmiseks on kohustuslik arhitektuurivõistluse korraldamine;

Haljastuse Piirkonnast läbi kulgev oja tuleb avada.
põhimõtted
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Tagada Raba-Laia sillakoridori45 ja liiklussõlme väljaehitamise
põhimõtted võimalus. Määrata nimetatud maa-ala juhtotstarbeks tee ja tänava
maa-ala (Lt).
Allika ja Kirsi tänavate tupikotsad tuleb omavahel ühendada.
Kavandatava kaubandus-teenindushoone avatud parkimisala ei tohi
paikneda Rääma ja Raba tänavate nurgal. Parkimine tuleb paigutada
ristmikust eemale või hoone taha.
Tagada
45

maa-kasutuse

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja
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liikluskorraldus;

5.9

A9 Rääma tänava, Pärnu jõe ja sillakoridori vaheline arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, Rääma tn vaheline ala Raba-Laia sillakoridorist SuurJõekalda tänavani;
Alal lubatud Korruselamu maa-ala (Ek)
juhtotstarbed Segahoonestuse maa-ala (S)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Tee ja tänava maa-ala (Lt);
Planeerimise Peaeesmärk on tööstusest vabanenud alade ümberplaneerimine
põhimõtted kvaliteetseks kesklinnalähedaseks elamupiirkonnaks. Kuna alalt on hea
juurdepääs linna keskusesse, siis on lubatud ka kõrgemat hoonestust.
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste
nõuetega;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Ala arendamisel tuleb kavandada olemasoleva keskkonnaga arvestav
ja läbikomponeeritud ruumiline lahendus, mis kujundab olemasoleva
hoonestusega kokku sobiva silueti. Hoonestusstruktuur peab olema
lahendatud selliselt, et üleminek hoonete õuealadelt jõeäärsele
haljastusele oleks sujuv ning jõeäärne maastik oleks terviklik. Lubatud
on kavandada kesklinnast vaadeldav siluett. Tagada hoonefrondi läbi
nähtavus jõe suunas. Piki jõge ei või tekkida monotoonset hooneseina
või õueala ei oleks liigselt eraldatud avalikult kasutatavast
keskkonnast.
Ala jõepoolses osas on lubatud osaliselt kuni 6-korruseline hoonestus.
Rääma tänava äärde jääv hoonestus peab olema madalam.
Arvestada perspektiivsete kaugvaadete kavandamisega Kaevu ja
Vana-Rääma tänavate sihilt Pärnu kesklinnale.
Olemasoleva hoonestuse vahele jääv tehnoehitis (alajaam) tuleb
kavandada võimalikult keskkonda sulanduvana;

Haljastuse Jõe kaldale näha ette avalik kasutus.
põhimõtted
Kaaluda piirkonnast läbi kulgeva oja avamist.
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Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Tagada Raba-Aia46 sillakoridori ühendamise võimalus ülejäänud
põhimõtted transpordivõrguga. Määrata nimetatud maa-ala juhtotstarbeks tee ja
tänava maa-ala (Lt).
Tagada Rääma tänava koridori laiendamise võimalus. Määrata
nimetatud maa-ala juhtotstarbeks tee ja tänava maa-ala (Lt).
Määrata vajadusel alad „pargi ja kõnni“ parklate väljaarendamiseks ja
määrata nimetatud maa-alade juhtotstarbeks tee ja tänava maaala(Lt).
Kaevu tänava suunalt tuleb avada jalakäijatele juurdepääs jõe
kallastele, et ühendada Kaevu tn ääres paiknevad ja Kuldse Kodu
korruselamute alad võimalikult otse jõe äärse alaga.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.10

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A10 J. V. Jannseni sadama arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, J. V. Jannseni tn vaheline ala Siimu sillast olemasoleva
korruselamuala alguseni;
Alal lubatud Väikeelamu maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Korruselamu maa-ala (Ek)
Segahoonestuse maa-ala (S)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P)
Planeerimise Peaeesmärk on sadama välja viimine elamualade vahelt Vana-Pärnu
põhimõtted sadama-alale planeerida vabanenud alale loogiline tänavate ja
kvartalite struktuur, kujundada piirkond kvaliteetseks linnaruumiks ja
avada jõe kallas avalikuks kasutamiseks.
Tagada avalikud juurdepääsud J. V. Jannseni tänavalt jõe äärde.
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste
nõuetega;

46
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Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Kuna tegemist on Pärnu jõe sissesõidu sihile jääva alaga, siis võib
antud sihile kavandada maamärgi. Maamärgina peetakse silmas
antud juhul vertikaalset arhitektuurset dominanti (vaatetorn,
„majakas“). Maamärgina ei käsitleta antud juhul (kõrg-)hoonet.
J. V. Jannseni tänava äärne hoonestus peab arvestama olemasolevate
hoonete mastaapi.
Esimestele korrustele on soovitav kavandada avalikke funktsioone
(kaubandus teenindus);

Haljastuse Jõe kaldale näha ette avalik kasutus.
põhimõtted
Näha ette lähipuhkealasid vastavalt kavandatavale elanike arvule.
Võimalusel siduda lähipuhkealad jõe avaliku kasutusega.
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Lahendada kogu ala liiklusstruktuur tervikuna, juurdepääsudega J. V.
põhimõtted Jannseni tänavalt. Luua ühendused J. V. Jannseni tänavalt jõe äärde.
Luua võimalus kergliikluse läbipääsuks Siimu silla alt.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.11

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A11 Vana-Pärnu arenguala Sauga jõe suudmes
Ala asukoht Pärnu jõe, Sauga jõe, Haapsalu mnt ja sadama vaheline ala;
Alal lubatud Segahoonestuse maa-ala (S)
juhtotstarbed Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Puhke- ja haljasala maa-ala (P);
Planeerimise Alale kavandada avalikke funktsioone ja jahtide sildumiskoht.
põhimõtted
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste
nõuetega;
Arhitektuuri- Ala hoonestuslahenduse ja hoonete parima arhitektuurse lahenduse
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võistlus aluseks peab olema avalik arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

Avatuks peab jääma vaatesuund piki Haapsalu maanteed Eliisabeti
kiriku tornile.
Hoonete kõrguslikul lahendamisel tuleb arvestada Vana-Pärnu
mastaapidega. Suurim lubatud korruselisus 4 maapealset korrust;

Haljastuse Jõe kaldale näha ette avalik kasutus.
põhimõtted
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Lahendada kogu ala liiklusstruktuur
põhimõtted juurdepääsudega Haapsalu maanteelt.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.12

juhtotstarvetest

tervikuna,

tulenev

normikohaste

parkimis-

ja

A12 Suur-Jõe, Vingi tänavate ja Pärnu jõe vaheline arenguala (endise õlletehase)
arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, Vingi tn, Suur-Jõe tn vaheline ala;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Korruselamute maa-ala (Ek)
Segahoonestuse maa-ala (S)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü);
Tootmise maa-ala (T)
Planeerimise Peaeesmärk on endise tööstusala ümberkujundamine kvaliteetseks
põhimõtted linnaruumiks.
Tegemist on pika ajaloo ja olulise identiteedi- ja miljööväärtusega
keskkonnaga. Seetõttu tuleb säilitada ja rõhutada ajaloolisi
hoonemahtusid, õlletehase miljööd ja õhkkonda.
Ala maakasutus peab sobituma elamupiirkonda. Eelistatud on
väiketootmise (pagariäri, väike pruulikoda jms), ettevõtluse ja/või
elufunktsioonid.
Tänava äärde on soovitav ette näha avalik funktsioon, mis on seotud
koha identiteediga (söögikoht, pood, väljapanek, galerii vms.).
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Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste, miljööväärtuslike ja
looduskaitseliste nõuetega;
Arhitektuuri- Ala parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks on soovitatav läbi viia
võistlus arhitektuurivõistlus, töötuba või mõni muu laiem arutelu;
Hoonestamise
Põhimõtted

Planeeritav keskkond võib olla tihedam ja mahuliselt erinev
olemasolevast elamupiirkonnast, kui olemasolev hoonestus ja uued
mahud sobitatakse kokku nii, et nende koostoimel tuuakse esile
olemasolevad väärtused ja kujundatakse uusi;

Haljastuse Jõe kaldale näha ette avalik kasutus.
põhimõtted
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Lahendada kogu ala liiklusstruktuur tervikuna, juurdepääsudega Suurpõhimõtted Jõe ja Vingi tänavatelt.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.13

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A13 Suur-Jõe ja Vanapargi tänavate (endise leivatehase) arenguala
Ala asukoht Vanapargi ja Suur-Jõe tänavate nurgal paiknev ala;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev);
juhtotstarbed
Planeerimise Peaeesmärk on kujundada tööstusest vabanenud ala kvaliteetseks
põhimõtted linnaruumiks.
Tänava äärde on soovitav ette näha avalik funktsioon, mis on seotud
koha identiteediga (söögikoht, pood, väljapanek, galerii vms.).
Arvestada alal kehtivate miljööväärtuslike nõuetega;
Arhitektuuri- Ei nõuta;
võistlus
Hoonestamise
Põhimõtted

Jälgida piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi;

Haljastuse Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
põhimõtted lubatud haljastuse osakaal;
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Liikluskorralduse Ala kavandamisel näha ette vähemalt üks ala läbiv tänav. Soovitavalt
põhimõtted Tui - Vanapargi suund või Riia mnt - Suur-Jõe suund.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.14

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A14 Kalda 2 (Reisisadama) arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe äärne ala Kesklinna silla ja Vallikääru suudmeala vahel;
Alal lubatud Segahoonestuse maa-ala (S)
juhtotstarbed Sadamate maa-ala (Ls);
Planeerimise Peaeesmärk on kujundada kaubasadamast vabanenud ala
põhimõtted kvaliteetseks linnaruumiks ning tagada võimalus reisisadama
arendamiseks.
Tagada alal avalike ürituste korraldamise võimalus.
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste
nõuetega;
Arhitektuuri- Ala hoonestuslahenduse ja hoonete parima arhitektuurse lahenduse
võistlus aluseks peab olema avalik arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

Muinsuskaitseala kaitsevööndis, mis piirneb Pärnu jõega, tuleb vältida
kõrvuti asetsevate hoonemahtude mehhaanilist kopeerimist, et
tagada linnasilueti vaheldusrikkus.
Reisijaid teenindavate jaamahoonete parima arhitektuurse lahenduse
leidmiseks korraldatakse avalik arhitektuurikonkurss;

Haljastuse Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
põhimõtted lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Tagada reisisadama arendamise võimalus Vallikraavi suudmealal.
põhimõtted Määrata nimetatud maa-ala juhtotstarbeks sadama maa-ala (Ls).
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;
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5.15

A15 Suur-Jõe ja Kastani tänavate (AS Viisnurga) vaheline arenguala
Ala asukoht Suur-Jõe tn, Kastani tn ja Pärnu jõe vaheline ala Suur-Jõe tn 48 kinnistu
laiuses;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Korruselamute maa-ala (Ek)
Segahoonestuse maa-ala (S)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä);
Tootmise maa-ala (T);
Planeerimise Peaeesmärk on kujundada tööstusest vabanev ala kvaliteetseks
põhimõtted linnaruumiks.
Linnaruumiliselt hea asukoht avaliku funktsiooniga hoonetele.
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste
nõuetega;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Arhitektuursed lahendused peavad olema kõrgetasemelised;

Haljastuse Jõe kaldale näha ette avalik kasutus.
põhimõtted
Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
lubatud haljastuse osakaal;
Liikluskorralduse Tagada perspektiivse Niidu-Kastani sillakoridori47 ühendamise
põhimõtted võimalus ülejäänud transpordivõrguga. Määrata nimetatud maa-ala
juhtotstarbeks tee ja tänava maa-ala (Lt).
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;

5.16

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A16 Sillutise, Liiva, Suur-Jõe tänavate vaheline arenguala
Ala asukoht Sillutise tn 1 kinnistu;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)

47

Vt kaart 1 „Maa-ja veealade kasutuse plaan“
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juhtotstarbed Korruselamute maa-ala (Ek)
Segahoonestuse maa-ala (S)
Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
Äri ja teeninduse maa-ala (Ä);
Planeerimise Peaeesmärk on kujundada kinnipidamisasutusest vabanenud ala
põhimõtted kvaliteetseks linnaruumiks.
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja miljööväärtuslike
nõuetega;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Arvestada ala paikneva väärtusliku hoonestusega ja sobitada
uushoonestus keskkonda;

Haljastuse Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
põhimõtted lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Tagada maa-kasutuse
põhimõtted liikluskorraldus;

5.17

juhtotstarvetest

tulenev

parkimis-

ja

A17 Paide maantee, Videviku tänava, jõe ja raudtee vaheline arenguala
Ala asukoht Pärnu jõe, Metsakalmistu, raudtee ja Paide mnt vaheline ala;
Alal lubatud Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü)
juhtotstarbed Puhke- ja haljasala maa-ala (P);
Planeerimise Ala on kavandatud linna puhkemajanduse alaks, mille kohta tuleb
põhimõtted koostada terviklik linna puhke ja spordi eesmärke arvestav
kontseptsioon (majutus, kämping, terviserajad, veesport, kalastus- ja
ujumiskohad)
Arvestada alal kehtivate looduskaitseliste nõuetega;
Arhitektuuri- Ei nõuta;
võistlus
Hoonestamise
Põhimõtted

Hoonestamisel lähtuda puhke- ja haljasala maa-ala juhtotstarbes
antud hoonestamise nõuetest;

Haljastuse Ala jätta võimalikult looduslikuks, säilitada võimalikult palju
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põhimõtted olemasolevat kõrghaljastust ja arvestada funktsioonide planeerimisel
tallamisõrna taimestikuga.
Tagada kogu alal kallasraja läbitavus jõele võimalikult lähedal.
Liikluskorralduse Tagada juurdepääsud jõe kaldale.
põhimõtted
Tagada maa-kasutuse juhtotstarvetest
liikluskorraldus;

5.18

tulenev

parkimis-

ja

A18 Suur-Jõe, Sillutise ja Liiva tänavate (Vana haigla) arenguala
Ala asukoht Sillutise tn 6;
Alal lubatud Väikeelamute maa-ala (Ev)
juhtotstarbed Üldkasutatavate ehitiste maa-ala (Ü);
Planeerimise Alal paiknev hoonestus koos haljasalaga on sobiv hoolekandeasutuse
põhimõtted vms asukohaks. Muude lahenduste korral määrata maa juhtotstarbeks
väikeelamute maa-ala (Sellisel juhul ei ole olemasoleva endise
haiglahoone laiendamine lubatud).
Arvestada alal kehtivate muinsuskaitseliste ja miljööväärtuslike
nõuetega;
Arhitektuuri- Ala
planeeringulahenduste
võistlus arhitektuurivõistlus;
Hoonestamise
Põhimõtted

aluseks

peab

olema

avalik

Arvestada ala paikneva väärtusliku hoonestusega ja sobitada
uushoonestus keskkonda;

Haljastuse Tagada vähemalt maa-kasutuse juhtotstarvetest tulenev väikseim
põhimõtted lubatud haljastuse osakaal.
Liikluskorralduse Ala jagamisel väiksemateks üksusteks tagada avalik kergliikluse
põhimõtted läbipääs alalt.
Tagada maa-kasutuse
liikluskorraldus;
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6. MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD ALAD
Seotud joonis: Miljööväärtuslikud alad M: 1/25 000

6.1
6.1.1

Miljööväärtuslike alade üldised arendamise tingimused
Hoonete remontimine, rekonstrueerimine ja laiendamine
Hoonestus:
a)

b)

c)

d)

e)

Hoonete remontimisel ja rekonstrueerimisel tuleb järgida hoonete algseid või
piirkonnale iseloomulikke kujundusprintsiipe. Säilitada või taastada maju
kujundavad iseloomulikud detailid – akende ja uste kuju, asend fassaadil ja
seinas, aknaraami ruudujaotus ja piirdelauad, varikatuste ja katusekarniisi
kujundus, välisseinte viimistlusmaterjal, vintskappide suurus ja katusekuju jne.
Hoonete rekonstrueerimisel tuleb säilitada olemasoleva hoone põhimahu kuju
ja proportsioonid. Lubatud ei ole viilkatusega hoone ühte katusepoolt tõsta
nii, et moodustub erinev kaldenurk teisest katusepoolest.
Olemasolevate hoonete pööningu võib välja ehitada katusekorruseks
olemasolevas mahus, säilitades algse harjajoone kõrguse juhul, kui krundi
juhtotstarve kavandatavat tegevust võimaldab.
Hävimisohu korral (nt ehitise arhitektuuri mittevääristav rekonstrueerimine
jne) tuleb kaaluda väga väärtuslikele ehitistele riikliku kaitserežiimi
rakendamist. Mälestise tunnustele vastavuse välja selgitamiseks tuleb
koostada muinsuskaitseline ekspertiis.
Miljööväärtuslikel aladel üldkasutatavate ehitiste remontimisel ja
rekonstrueerimisel tuleb leida võimalusi tagamaks liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused.

Avatäited:
a.

Reeglina ei ole plastikakende paigaldamine lubatud. Erandina on lubatud
kasutada plastikaknaid hoovialal hoonetel, mis ei ole tänavaalalt vaadeldavad.
Tänavaäärsetel puitfassaadiga hoonetel tuleb kasutada puidust avatäiteid.
Kivi- ja krohvkattefassaadiga hoonetel kaalutakse avatäidete tüübi sobivust
igal konkreetsel juhul eraldi. Akende asendamisel tuleb säilitada/taastada
algne, traditsiooniline raami ruudujaotus. Erandid on lubatud ettevõtete (nt
kaupluste) vitriinakende puhul, kus võib kavandada traditsioonilisest erineva
raamijaotusega aknatüüpe. Suuremale, mitme korteriga elamule
katuseakende kavandamisel tuleb koostada perspektiivne terviklik
fassaadilahendus (nt akende paiknemine naaberkorteri pööningu
väljaehitamisel) kogu hoonele.
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b.

c.

d.

Majade väljastpoolt lisasoojustamisel tuleb hoone proportsioonid säilitada,
vajadusel katuseräästaid pikendada. Puitmaja väljastpoolt soojustamisel tuleb
avatäited tõsta välisfassaadipinnaga samasse tasapinda.
Välisviimistlusmaterjalide valikul on oluline lähtuda printsiipidest: naturaalsus
ja traditsioonilisus. Välisviimistlusmaterjalidest ei ole lubatud kasutada
plastiklaudist. Vertikaalpindade katmise sobivust hoone fassaadile pleki või
plaatmaterjaliga kaalutakse igal konkreetsel juhul eraldi. Lubatud ei ole
kõrgläikeliste pindade kasutamine hoonete fassaadidel, samuti peegelklaasid.
Fassaadilaudis teha reeglina hööveldatud puidust.
Oluline on hoone suhtlemine tänavaruumiga. Tänavapoolses fassaadis peavad
põhihoonetel olema avatäited.

Tänavaäärsed piirded:
a)

6.1.2

Kasutada piirkonnale iseloomulikke piirdetüüpe.

Planeerimine ja uute hoonete ehitamine

Hoonestus:
a)

B)

c)

d)

Pärnu miljööväärtuslikel hoonestusaladel arhitektuurselt ja/või ajalooliselt
väga väärtuslikuks või väärtuslikuks tunnistatud ehitised kuuluvad reeglina
säilitamisele. Eranditena on lubatud käsitleda selliseid juhtumeid, kus ehitise
kahjustused on niivõrd ulatuslikud, et algset ehitussubstantsi ei õnnestu enam
säilitada. Ehitise füüsiline seisukord määratakse kindlaks vastava ekspertiisiga
(nt ehitustehniline või mükoloogiline ekspertiis). Erandkorras lammutatav
väärtuslik arhitektuuriobjekt tuleb enne ehitustöid dokumenteerida ehk
teostada ehitise muinsuskaitseline inventariseerimine. Dokumenteerimine
hõlmab:
−
ehitise üldandmete (nimi, aadress, rajamisaeg, arhitekt jne),
arhitektuurse välis- ja siselahenduse lühikirjeldust;
−
kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu ning värvifotosid koos
annotatsiooniga ( pildistamise vaatesuundade joonisel esitamisega);
−
ehitise mõõdistamist koos joonistega (plaanid, vaated, lõiked, detailid
jne)
Väärtuslike ja väga väärtuslike üksikobjektide säilimise tagamiseks tuleb
projektile või planeeringule koostada ehitise- ja/või kinnistupõhised
eritingimused.
Arhitektuurselt ja/või ajalooliselt väga väärtusliku ehitise lammutamisel on
kohalikul omavalitsusel õigus erandkorras kaaluda objekti maketina
taastamist linnaehituslikult väga olulises asukohas.
Uue hoone kavandamisel on kõige olulisemad kriteeriumid hoone maht,
katuse kuju, hoonete arv ning paiknemine krundil. Eeskujuna tuleb järgida
piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi ja mahte, mitte lähtuda
kavandatavas kvartalis/tänavas paiknevast kõige suurema ehitusmahuga ja
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e)
f)

g)

kõrgusega hoonest. Ühele suurele hoonele eelistada kahte väikest, nt
tänavaäärne peahoone ja hoovimaja.
Kinnistu täisehitusprotsendid kehtivad vastavalt üldplaneeringule.
Uue hoone kõrguse planeerimisel on aluseks lähipiirkonna miljööd
kujundavate hoonete keskmine kõrgus. Maa-aluse korruse kavandamisel tuleb
lähtuda piirkonnale iseloomulikust soklijoone kõrgusest. Sobiva mahu
hindamiseks on vajalik koostada eskiisjoonis tänavavaates. Võimalikud
lubatavad erandid (kõrgemad mahud) on välja toodud iga miljööväärtusliku
hoonestusala peatükis.
Ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgustik kuulub säilitamisele. Lubatud ei
ole muuta teede konfiguratsiooni.

Haljastus:
a)

b)

c)

6.2
6.2.1

Säilitada/taastada piirkonnale iseloomulik haljastus. Puiesteega tänavatel
tuleb säilitada/taastada kõrghaljastus (nt Riia mnt, Karja tn, Karusselli tn, UusSauga tn, Rääma tn, Uku pst, Soo tn).
Krundi jagamine miljööväärtuslikul hoonestusalal ja jagamisel moodustatavale
uuele kinnistule hoone(te) ehitamine on lubatud juhul, kui säilib kvartali
haljastatud tuumik (haljastuse proportsionaalne tasakaal võrreldes
hoonestusalaga).
Haljastuse liigi määramisel tuleb lähtuda eri piirkondade traditsioonist.

Miljööväärtuslike alade arendamise tingimused piirkonniti
Jõe miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED

Kunagisest kalurikülast välja kasvanud Pärnu vanim eeslinna osa, mille miljöö
kujunemisel on oluline roll Pärnu jõel ja ajalooliselt väärtusliku hoonestuse
arhitektuursel mitmekesisusel.
Tänavatevõrk: sajandeid muutumatuna püsinud, tiheda ja käänulise struktuuriga.
Sumbkülale iseloomulikud kolmnurksed väljakud tänavate ristumiskohtades ja jõkke
suunduvad, kitsad tänavad. Piirkonna tuiksooneks on Suur-Jõe tänav, mida mööda
kulges kitsarööpmeline raudtee (1896- 1971). Alal leidub üksikutel tänavatel
ajaloolist tänavakatendit-munakivisillutist (nt Kalamehe, Tui).
Krundistruktuur: üldiselt jaotunud piklikeks loode-kagu suunalisteks kvartaliteks,
mis koosnevad peamiselt tänavajoonega risti kvartali sügavusse ulatuvatest
kruntidest. Krunte on alal väga erineva suuruse ja kujuga. Iseloomulikud on suured
(enamik üle 1000 m², paljud suuremad kui 2000 m²) kinnistud.
Planeering: kvartaalne, tihedalt hoonestatud piirkond. Kinnistuid iseloomustab
lahtine perimetraalne hoonestusviis. Krundil paikneb traditsiooniliselt mitu hoonet:
tänavaäärsele peamajale lisaks võib kinnistul asuda hoovimaja (peamajast mahult
väiksem) ja mitu kõrvalhoonet. Sageli on kõrvalhoonestus paigutatud
tänavajoonele, tekitades sellega varjatud siseõue. Pärnu jõega piirnevatel
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kinnistutel paiknevate elumajade peafassaad ei avane jõe poole, vaid sealpool
asuvad tagaõued.
Haljastus/tänavainventar: suured haljastatud sisehoovid kinnistutel. Tänavatel on
kõrghaljastust harva. Valgustipostid on puidust, ümarpalgid.
Arhitektuur: valdavalt 19. saj ja 20. saj I poole puithoonestus, üksikuid näiteid on ka
18. saj hoonetest. Elumajade peasissepääs paikneb sageli hooviküljel.
Avatäited: Pärnule iseloomuliku ehistuuleliistuga ja luukidega puitraamides aknad,
levinud petikaknatüüp (piirdelaudadega fassaadis markeeritud) peamajal ja
kõrvalhoonetel.
Hoonestuse kõrgus: valdavalt 1 põhikorrus + katusekorrus
Katusetüüp: viil- ja poolkelpkatus
Katusekattematerjal: valtsplekk, sindel, laast või katusekivi; plekist nikerdustega
varikatused tänavaäärsel sissepääsul hoonete fassaadil.
Fassaadi välisviimistlus: valdavalt horisontaalne puitlaudis, üksikud punastest
tellistest ja krohvkattega hooned
Piirded: kõrged puitplankaiad (2,0 m) tänava ääres
Maamärgid/olulised vaated: Pärnu jõgi, Suur-Jõe tn 10/12- Pärnu endine õlletehas,
Vingi tn – Pärnu endine leivatehas, Sillutise tn 1- Pärnu endine vangla ja Sillutise tn
6- ajalooline haigla kompleks.
Olulisteks perspektiivvaadeteks on Pärnu jõele suunduvad tänavakoridorid ja
mitmest tänavast ühte punkti koondunud haruristmikud.

PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.

3.
4.
5.

Vt. ehitamise üldtingimused
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis. Erandina on lubatud punane tellis ja
krohvkate/kombineeritud krohvkattega juhul, kui see on hoone algupärane
fassaaditüüp.
Katusekattematerjal: valtsplekk, katusekivi või sindel.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi põhihoonest väiksema ehitusmahuga hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Vt. planeerimise üldtingimused
Kvartali nurgakruntidele uushoonestuse kavandamisel
planeerida
esinduslikke ja nurgapealse sissepääsuga hooneid.
Lubatud on jagada Koidu ja Väike-Veski tänavate vahelisi kinnistuid.
Lubatud on pikendada Pilli tänavat, vajadusel ainult kergliiklusteena.
Tagada Pärnu jõe vaadeldavus piki tänavakoridore, mis suubuvad jõeni.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Kavandada põhihooned lahtise hoonestusviisina, pikiküljega tänavajoonele.
Lubatud on ka kõrvalhoonete paigutamine tänava äärde, kinnistu piirile.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus). Erandina võib kõrgema põhihoonestuse (2 põhikorrust +
katusekorrus) planeerida Suur-Jõe tn äärde.
Minimaalne krundi suurus 900 m².
Põhihoonete katusekalded: 35-45 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus), 15-30
kraadi (2 põhikorrust + katusekorrus).
Põhihoone katusetüüp: viil- või poolkelpkatus.
Katusekattematerjal: valtsplekk, sindel või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis; äri- ja avaliku funktsiooniga
hoonestuse planeerimisel on lubatud kasutada erandjuhtudel punast tellist,
punast tellist/ kombineeritud krohvkattega või krohvkatet.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.
3.
4.

5.
6.

6.2.2

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).
Piirdetüüp: 1,5 kuni 2m kõrgune puitlipp- või plankpiire. Võimalusel
taastada/rajada nö katusega väravaid.
Kavandada kinnistute haljasalad hoovi tagumisse ossa, et säiliks terviklik
kvartalisisene haljastatud tuumik.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.
Säilitada munakivisillutis olemasolevatel tänavalõikudel (Kalamehe ja Tui
tänav). Väljakukohad markeerida võimalusel munakivisillutisena.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimisel kasutada puidust ümarposte ja
kavandada võimalusel piirkonnale iseloomulikus stiilis valgustid.

Riia mnt Eeslinna miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Riia maantee - Pärnu linna visiitkaart, mis pakub linna sisse- ja väljasõidul või
jalutuskäigul unikaalset vaatepilti kilomeetreid teeservi palistavast ja ajalooliselt
väärtuslikust ning terviklikult säilinud 19.saj lõpu/20saj. alguse puit- ja
tellisarhitektuurist. Tegemist on traditsiooniliselt aktiivse äritänavaga, kus hoonete
tavapärasest esinduslikum välimus loob tänavaruumis erilise miljöö.
Tänavatevõrk: Pärnu linna pikim tänav - Riia maantee - on ajalooline magistraaltee,
mis eraldab Pärnu jõeäärset endist agulipiirkonda mere poole jäävast eeslinnaalast.
Tänavaruumile on iseloomulik lai autosõidutee, mida kahelt poolt palistavad
äärekiviga eraldatud asfalteeritud kõnniteed.
Krundistruktuur: Piirkond koosneb Riia maantee tänavajoonega risti kinnistu
sügavusse ulatuvatest peamiselt ristküliku kujuga kruntidest. Kruntide suurus on
varieeruv, kuid iseloomulikud on suured 1000-2500 m² ja üle selle kinnistud.
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Planeering: tihedalt hoonestatud, ehitusviisilt mitmekesine (nii lahtine kui ka
kinnine hoonestuslaad) piirkond. Hooned paiknevad reeglina pikiküljega
tänavajoonel.
Haljastus/tänavainventar: Iseloomulik on puiestee kahel pool Riia maanteed.
Tänava ääres paikneb Siinmaa park.
Arhitektuur: Valdavalt 19.saj lõpu/20saj. alguse historitsistlikus stiilis puit- ja
tellisarhitektuur. Riia mnt hoonestust iseloomustab peatänavale omane ehitusmaht
ning tavapärasest esinduslikum hoonete kujundus. Lisaks puithoonetele annavad
tooni punasest tellisest historitsistlikus stiilis kivihooned. Tavapäraselt asuvad
hoonete esimestel korrustel äripinnad, teisel korrusel paiknevad eluruumid.
Avatäited:
puidust, Pärnule iseloomuliku traditsioonilise ehistuuleliistuga
aknaraam.
Hoonestuse kõrgus: valdavalt 2 põhikorrust, mille seas leidub madalama
hoonestusega (1 põhikorrus + katusekorrus)
Katusetüüp: viil-, kelp- ja poolkelpkatus
Katusekattematerjal: valtsplekk, katusekivi
Fassaadi välisviimistlus: horisontaalne puitlaudis, punane tellis, krohvkate
Piirded: keskmise kõrgusega (1,2-1,7m), tüübilt puitlippaiad või -plangud.
Maamärgid/olulised vaated: oluline perspektiivvaade avaneb piki Riia maantee
tänavakoridori.

PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.

3.

Vt. ehitamise üldtingimused
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis puithoonetel. Kivihoonetel on lubatud
kasutada punast tellist ja/või krohvkatet juhul, kui see on hoone algupärane
fassaaditüüp.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Vt. planeerimise üldtingimused
Põhihoonete 1. korrusele on lubatud planeerida äripindu, sissepääsuga
tänavalt.
Tänavaäärsed hooned peavad olema esindusliku fassaadilahendusega.
Kavandada hooned tänavajoonele.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 3 maapealset korrust (2 põhikorrust +
katusekorrus). Erandina on lubatud tänavate ristumiskohtadega piirnevatel
kinnistutel kõrgema hooneosa (arhitektuurne aktsent, milleks võib olla torn,
hoone nurgalahendus vms) ehitamine kuni 3 maapealse põhikorruse
kõrguseks.
Minimaalne krundi suurus 1000 m².
Põhihoonete katusekalded: 35-48 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus), 15-30
kraadi (2 põhikorrust + katusekorrus).

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

92

Pärnu linna üldplaneering 2025
8.
9.
10.

Põhihoone katusetüüp: viil-, kelp- või poolkelpkatus.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis; äri- ja avaliku funktsiooniga
hoonestuse planeerimisel on lubatud kasutada erandjuhtudel punast tellist,
punast tellist/ kombineeritud krohvkattega või krohvkatet.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
6.2.3

Piirdetüüp: 1,2-1,7m kõrgune puitlipp- või -plankaed.

Eeslinna miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Üks Pärnu vanimaid eeslinnu, mille miljöös omab olulisimat rolli ajalooliselt
väljakujunenud ja stiililt mitmekesine 19.saj. lõpust/20.saj.algusest pärinev
puithoonestus. Selle piirkonna olulised arhitektuursed väärtused peituvad hoonete
kõrgetasemelises puunikerdus- ja sepistöös.
Tänavatevõrk: on säilinud algupärasel kujul, aastasadu muutumatuna. Tänavate
struktuuri iseloomustab loode- kagusuunaline põhitänavatevõrk. Mere suunas
kulgevatele tänavatele on omane nurgeliselt katkendlik, mitmeid kvartaleid läbiv
tänavajoon (nt Side tn).
Krundistruktuur: Krundijaotust iseloomustab mitmekesisus. Krunte on alal väga
erineva suuruse ja kujuga. Levinuim krundi suurus on u 800-900 m², kuid leidub
küllalt ka suuremaid (1500-2000 m² või rohkem) ning vähesel määral väiksemaid
(500-600 m²). Sügavad kitsad krundid on iseloomulikud Kooli tn piirkonnas.
Planeering: peamiselt kvartaalne, ebaühtlase jaotusega hoonestus. Põhihoonestus
asub tänavajoonel, kõrvalhooned paiknevad krundi sügavuses. Põhihoone pikitelg
on tänavajoonega risti või paralleelne. Hoovimajad on tänavaäärsetest hoonetest
väiksemad ja sageli on need ümber ehitatud endistest pesuköökidest. Levinud on
nii lahtine kui kinnine (nt Kooli tn) perimetraalne hoonestusviis. Tihedamalt
hoonestatud tänavalõigud asuvad Kooli, Karja ja Suur-Kuke tänaval. Karja tn
kaugemas osas asub rivi 50-ndate lõpus ehitatud aedlinnaelamuid, need paiknevad
tänavast tagasiastega.
Haljastus/tänavainventar: Tavapäraselt kõrghaljastus tänavatel puudub. Erandina
on käsitletav Karja tänav, millele iseloomulik kahepoolne lehtpuuderivi.
Arhitektuur: valdavalt 19. saj lõpust/ 20. saj algusest pärinev vernakulaarne
puitarhitektuur, piirkonna vanimad hooned (19. saj algupool) on säilinud Karja
tänaval.
Põhihoonestus on ehitusmahult tänavate lõikes varieeruv. Põhihoonete sissepääsud
paiknevad sageli hoovis. Hoonete fassaade iseloomustab kõrgetasemeline
puunikerdus- ja sepistöö (uksed, ehisviilud, rõdupiirded jm).
Avatäited: Pärnule iseloomuliku ehistuuleliistuga ja luukidega puitraamides aknad.
Hoonestuse kõrgus: tänavate lõikes varieeruv; nii 1 põhikorrusega, 1 põhikorrusega
+ katusekorrusega kui ka 2 põhikorruse ja madalakaldelise katusega hooned (nt
Kooli, Karja, Suur-Sepa ja Vingi tänaval)
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Katusetüüp: viil-ja poolkelpkatus, plekist nikerdustega varikatused tänavaäärsel
peasissepääsul.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi
Fassaadi välisviimistlus: valdavalt horisontaalne puitlaudis
Piirded: kõrged puitplankaiad (2,0 m) tänava ääres Tänava ääres on kõrged piirded.
Tüüpilised piirded on kõrged plangud, tavaliselt u 1,5-1,7m kõrged, kuid ka
kõrgemad. Levinud on ka lippaiad. Karja tn aedlinnahoonestuse piirkonnas on
piirded madalamad- u 1,2m.
Olulised vaated/eriilmelised tsoonid: olulised perspektiivvaated avanevad piki
tänavakoridore. Eriilmeliste tsoonidena on käsitletavad:
1.
Karja tänav –ajalooliselt oluline liikumistee, tihe elamupiirkond koos
ärifunktsiooniga
2.
Kooli tänav (lõigus Liiva tn - Paju tn) – tihe kompaktse elumajadega tänavalõik,
ühtlaselt ja hästi säilinud puithoonestus
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi, sindel. Lubatud kasutada ka
eterniiti, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi põhihoonest väiksema ehitusmahuga hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JAUUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Karja tn kui traditsioonilise äritänava hoonete 1. korrustele on soovitav
planeerida äripindu, sissepääsuga tänavalt.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus või 2 põhikorrust + madalakaldeline katus). Erandina on kõrgem
hoonestus (2 põhikorrust + katusekorrus) lubatud Kooli tn ääres.
Põhihoonete katusekalded: 35-48 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus), 15-30
kraadi (2 põhikorrust + katusekorrus).
Minimaalne krundi suurus 800m².
Põhihoone katusetüüp: viil-, kelp- või poolkelpkatus.
Katusekattematerjal: valtsplekk, sindel või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

94

Pärnu linna üldplaneering 2025
2.
3.

4.
5.

6.2.4

Piirdetüüp: 1,5-1,7 m kõrgune puitlipp-või -plankpiire.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.
Paju park kuulub säilitamisele.
Väljakukohtades kasutada võimalusel tänavakatendina kujunduselemendina
munakivisillutist.

Ranna miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Slobodaa e. Morskoi eeslinn- 18.sajandist pärinev endine vene sõjaväelaste ja
nende perekondade asustusala. Kõige eredamalt esindab ajaloolist vene
külastruktuuri terviklikult säilinud hoonetegrupp Auli tänaval: pikad sügavad
krundid, tihe tänavaäärne viilkatustega puithoonestus, hoonete pikikülg tänavaga
risti.
Tänavatevõrk: ebaregulaarne tänavajoon, kitsad tänavad.
Krundistruktuur: Krundid on keskmise suurusega (peamiselt 600-800 m²), leidub
üksikuid suuremaid ja ka väiksemaid. Krundid on väga kitsad (8-13 m) ja pikad (60150 m). Traditsioonilisi, üle kahe tänava ulatuvad krunte on aja jooksul sageli
poolitatud. Endise krundistruktuuri ilminguid on märgata Auli ja Kajaka tn
piirkonnas, samuti Karusselli tn. Karusselli ja Auli tn vahel on samuti rida pikki kitsaid
krunte, mis ulatuvad ühest tänavast teiseni.
Planeering: piirkonnale on iseloomulik puithoonete ülitihe asetus väga kitsaste
kruntide tõttu, samuti majade paiknemine otsafassaadiga tänava poole.
Kõrvalhooned paiknevad ümber peahoone, eraldades seeläbi eesõue aiamaast.
Haljastus/tänavainventar: Hoovid on haljastatud. Tüüpilised on lihtsad tarbe- ja
viljapuuaiad. Karusselli tänav on puiestee.
Arhitektuur: Põhiosa säilinud hoonestusest on dateeritav 19. saj lõppu/20. saj
algusesse. Piirkonna vanimad hooned (Auli tn 25-33) pärinevad 18. saj 1. poolest.
Terviklikult on säilinud ka hoonetekogum nn Kartoffelplatzi ümbruses (Roosi tänav
Supeluse ja Aia tänava vahel), kus on mitmed 18. sajandi keskele dateeritavad
hooned.
Põhihoonete sissepääsud asuvad hoovis. Majja pääseb läbi kuivkäimlaga tuulekoja.
Aknad paiknevad hoone otsafassaadidel. Algsed avad olid tenderpiitadega, uksed
punnitud püstlaudadest, põõnadega. Fassaadid on kaetud kas 19.saj. II poolest
pärineva laia püstlaudisega või horisontaalse puitvoodriga hilisemast perioodist.
Alal on ka üksikud 1960-ndate algusest pärinevad aedlinnatüüpi elamud (Auli tn
alguses, Karusselli tn).
Avatäited: puidust aknaraami jaotus nelja või kuue ruuduga, ilma ehistuuleliistuta.
Hoonestuse kõrgus: üldiselt madal (1 põhikorrus või 1 põhikorrus + katusekorrus),
kõrgemaid hooneid (2 põhikorrust + pööning) leidub Karusselli tn ääres.
Katusetüüp: poolkelp- ja viilkatus
Katusekattematerjal: laud, valtsplekk, katusekivi
Fassaadi välisviimistlus: püstlaudis, horisontaalne puitvooder
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Piirded: kõrged puitplankaiad-väravad (1,8-2,5m)
Olulised vaated/eriilmelised tsoonid: olulised perspektiivvaated avanevad piki
tänavakoridore. Eriilmeliste tsoonidena on käsitletavad ühtsed, sarnase arhitektuuri
ja hoonestuslaadiga tänavalõigud (Auli tn hoonestus, hooneterivi Karusselli tn).
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Vt. ehitamise üldtingimused
Fassaadide välisviimistlus: püst- ja horisontaalne puitlaudis sõltuvalt
hoonetüübist.
Katusekattematerjal: laud, laast, sindel või katusekivi. Valtsplekki ja eterniiti
võib kasutada, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi põhihoonest väiksema ehitusmahuga hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus). 2 põhikorrusega hoonete ehitamine ei ole lubatud.
Kõik uued põhihooned tuleb ehitada tänavajoonele (k.a. kinnistud, kus
olemasolevad peahooned paiknevad tänavajoonest eemal).
Slobodaa piirkonnas ei ole kõrvuti paiknevate kitsaste kruntide liitmine
lubatud.
Kitsastele kruntidele planeeritavate põhihoonete harjajoon kavandada
tänavaga risti.
Minimaalne krundi suurus 600m².
Auli tn 25-33 põhihoonete hävinemisel tulevad need taastada endises mahus
ja väliskujunduses.
Põhihoone katusetüüp: viil-või poolkelpkatus. Lame- ja pultkatusega
põhihoonete ehitamine ei ole lubatud.
Põhihoone katusekalle: 40-48 kraadi.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.
3.

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).
Piirdetüüp: 1,5-1,7 m kõrgune puitlipp- või -plankpiire. Auli tn kavandada
kõrgem puitplankaed (2-2,5 m).
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
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ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.
6.2.5

Rääma tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Rääma tänav - Rääma linnaosa üks vanimaid tänavaid, mis ajalooliselt on olnud
seotud juba 16. saj pärineva Ravassaare mõisaga. Piirkonna muudab
miljööväärtuslikuks terviklikult säilinud sarnase mahu ja materjalikäsitlusega
puithoonete rivi ning tänava paiknemine Pärnu jõe läheduses.
Tänavatevõrk: ebaregulaarne tänavajoon, kitsad tänavad.
Krundistruktuur: Krundid on erineva suurusega, enim on keskmise suurusega (u
700-900m²) krunte, kuid leidub ka suuremaid (1000-2000m²).
Planeering: Tänav on valdavalt ühepoolselt hoonestatud. Teisele tänavaküljele jääb
Pärnu jõgi koos kaldapealse haljasalaga. Põhihooned asuvad valdavalt tänavajoonel.
Rivis on ka mõned hilisemad aedlinnatüüpi hooned, mis paiknevad krundipiirist
kaugemal (u 3-4 m).
Haljastus/tänavainventar: Tänaval on kahepoolne puudega palistatud allee,
suurem haljasala paikneb üle Rääma tänava Pärnu jõe ääres.
Arhitektuur: Suurem osa hoonestusest pärineb 20. saj algusest. Hooned on
arhitektuurilt lihtsad. Tegemist on
valdavalt
puithoonetega, mille
fassaadilahenduses on kesksel kohal üks suur vintskapp. Hoonetel on 45 kraadise
kaldega viilkatused, 1960.aastatest pärinevad üksikud aedlinnatüüpi elamud on
kõrgemakaldelise viilkatusega.
Avatäited: puidust aknaraami jaotus kahe või nelja ruuduga, ilma ehistuuleliistuta.
Hoonestuse kõrgus: üldiselt madal (1 põhikorrus + katusekorrus).
Katusetüüp: viilkatus
Katusekattematerjal: valtsplekk
Fassaadi välisviimistlus: horisontaalne puitlaudis
Piirded: Piirded on puidust, kõrgused varieeruvad.
Olulised vaated: olulised perspektiivvaated avanevad Rääma tänavalt Pärnu jõele
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vt. ehitamise üldtingimused
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis
Katusekattematerjal: valtsplekk. Eterniiti võib kasutada, kui see on
konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Puidust aknaraami jaotus kahe või nelja ruuduga, ilma ehistuuleliistuta.
Lubatud on katusekorruste väljaehitamine olemasoleva katuse harjajoone
kõrgusel.
Lubatud on keskse vintskapi ehitamine.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.
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PLANEERIMINE JAUUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Minimaalne krundi suurus 700 m².
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus).
Kõik uued põhihooned tuleb ehitada tänavajoonele (k.a. kinnistud, kus
olemasolevad peahooned paiknevad tänavajoonest eemal).
Põhihoone katusetüüp: viilkatus. Lame- ja pultkatusega põhihoonete
ehitamine ei ole lubatud.
Katusekattematerjal: valtsplekk või eterniit.
Põhihoone katusekalle: 35-45 kraadi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

6.2.6

Piirdetüüp: 1,5-1,8 m kõrgune puitplankpiire.
Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).

Mäe tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Miljööväärtuse aluseks on terviklik planeering ja ühtse arhitektuuriga hoonete
ansambel: 1961. a ehitatud 7 korterelamut.
Tänavatevõrk: Kvartali sisse on moodustatud tänavamaa, mis toimib
juurdepääsuteena ja on sisuliselt õueala. Tänavamaa on suhteliselt kitsas (4,6 m).
Krundistruktuur: Igal hoonel on eraldi kinnistu, mille suurused varieeruvad 8001100 m².
Planeering: Mäe tn ääres paikneb 4 hoonet, 3 elamut asuvad kvartali sees.
Hoonetel on hekkidega piiratud lõunapoolsed eesaiad. Mäe tn ääres paiknevatele
hoonetele on juurdepääs nii eest kui ka hooviküljelt. Kõrvalhoonete paigutus on
kaootiline. Kohati ulatuvad need (garaažid ja kuurid) tänavamaale.
Haljastus/tänavainventar: Majadel on eesaed (muru, puud-põõsad, peenrad).
Arhitektuur: Üksikhoonete arhitektuurne lahendus on tagasihoidlik Hooned on
kavandatud ühe tüüpprojekti järgi 1961.a. Igas elamus paikneb 4 korterit.
Avatäited: aknaraam kahe ja kolme jaotusega, metalluksed
Hoonestuse kõrgus: 2 põhikorrust
Katusetüüp: viilkatus
Katusekattematerjal: eterniit, profiilplekk
Fassaadi välisviimistlus: krohvkate
Piirded: Piireteks on hekid või hekk koos võrkaiaga.
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PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Põhihooned tuleb säilitada olemasolevas mahus. Juurde- ja pealeehitused ei
ole lubatud.
Katuse aluse väljaehitamine on lubatud. Kasutada katuseaknaid. Vintskappide
kavandamine ei ole lubatud.
Katusekattematerjal: eterniit või profiilplekk (trapetsprofiil).
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: krohv. Hooned värvida valgeks.
Põhihoonete aknad kavandada ühtselt (sama värv, jaotused jne).
Plastikraamidega akende kasutamine on lubatud.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Uute põhihoonete kavandamine on lubatud olemasolevate põhihoonete
asendamisel identses mahus olemasolevaga.
Kogu kvartalile koostada ühtne heakorrastuskava, millega lahendatakse
kõrvalhoonete asukohad, haljastus, piirded, parkimiskohad, prügikonteinerite
asukohad ja väikevormid (pingid jms).
Fassaadi välisviimistlus: krohv
Katusekattematerjal: eterniit või profiilplekk.
Uute kõrvalhoonete ehitamine on lubatud. Asukohad tuleb lahendada
terviklikult.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.

6.2.7

Kasutada kogu kvartalis sama piirde tüüpi: hekk + võrkaed. Soovitav kõrgus
1.20 m. Mugavama hooviala kasutuse (nt parkimine) eesmärgil mitte ehitada
piirdeid eraldi kinnistute vahele.

Oja tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Piirkond on kõrge miljööväärtusega tänu hoonete paigutusele tänavaruumis ja
paljudele autentsena säilinud hoonetele. Väga oluliseks miljööloojaks on Rääma oja,
mis mõjutab kruntide ja tänavate struktuuri ja kuju ning maapinna reljeefi.
Piirkonna aktiivseim tänav on Vana-Rääma, kus paiknevad mitmed äripinnad.
Tänavatevõrk: Tänavad on käänulised. Iseloomulik on reljeefne maapind.
Krundistruktuur: krundid on ebakorrapärase kujuga. Kinnistute suurus on valdavalt
800-900 m².
Planeering: Hooned on paigutatud tänavajoonele, peamiselt pikiküljega, hoovis
asuvad ka kõrvalhooned. Reeglina paikneb krundil üks elamu.
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Haljastus/tänavainventar: suured haljastatud hoovialad. Visuaalselt jääb kinnistute
haljastatud tuumikutesse ka oja koos oma krundiga.
Arhitektuur: piirkonda iseloomustab arhitektuurselt mitmekesine hoonestus.
Peamiselt leidub pikiküljega tänavajoonel paiknevaid keskse vintskapiga 19.saj.
lõpu/20.saj. alguse viilkatusega puithoonestust. 2 põhikorrusega hoonetel esineb
kelpkatust. Piirkonnas on ka üksikuid modernistliku arhitektuurikeelega hooneid
1960-ndatest (nt Piiri tn).
Avatäited: puidust aknaraami jaotus nelja või kuue ruuduga
Hoonestuse kõrgus: Traditsiooniline hoonestus on madal (1 põhikorrus +
katusekorrus). Kõrgemaid, 2 põhikorrusega vanu puithooneid on Ilvese tn, Aru tn,
Vana-Rääma tn.
Katusetüüp: viilkatus
Katusekattematerjal: valtsplekk, eterniit
Fassaadi välisviimistlus: valdavalt horisontaalne puitlaudis, üksikjuhtudel krohv,
silikaattellis
Piirded: Piiretest on levinumad puitpiirded, kas plangud või lippidest piirded,
valdavalt keskmise kõrgusega, u 1,5 m.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: Rääma oja
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
2.
3.
4.
5.
6.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis; krohvkate ja silikaattellis on lubatud
ainult juhul, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi. Eterniiti on lubatud kasutada
juhul, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi põhihoonest väiksema ehitusmahuga hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Tagada Rääma oja kaldale avalik ligipääs.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus).
Kavandada põhihooned pikiküljega tänavajoonele.
Minimaalne krundi suurus 800m².
Põhihoone katusetüüp: viilkatus. Lame- ja pultkatusega põhihoonete
ehitamine ei ole lubatud.
Põhihoone katusekalle: 35-48 kraadi.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis.
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HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.
3.

6.2.8

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).
Piirdetüüp: 1,5-1,7 m kõrgusega puitlipp-või -plankpiire.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.

Tallinna mnt miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Tallinna maantee - Pärnu linna visiitkaart, mis pakub linna sisse- ja väljasõidul või
jalutuskäigul unikaalset vaatepilti kilomeetreid teeservi palistavast ja ajalooliselt
väärtuslikust ning terviklikult säilinud 19.saj lõpu/20saj. alguse puit- ja
tellisarhitektuurist. Tegemist on traditsiooniliselt aktiivse äritänavaga, kus hoonete
tavapärasest esinduslikum välimus loob tänavaruumis erilise miljöö.
Tänavatevõrk: Üks linna põhimagistraalteedest. Tänavaruumile on iseloomulik lai
autosõidutee, mida kahelt poolt palistavad äärekiviga eraldatud asfalteeritud
kõnniteed.
Krundistruktuur: Piirkond koosneb Tallinna maantee tänavajoonega risti kinnistu
sügavusse ulatuvatest erineva kujuga kruntidest. Kruntide suurus on varieeruv,
enamik 700-1500m².
Planeering: tihedalt hoonestatud, ehitusviisilt mitmekesise (nii lahtise kui ka
kinnise) hoonestuslaadiga piirkond. Hooned paiknevad reeglina pikiküljega
tänavajoonel.
Haljastus/tänavainventar: suured haljastatud hoovialad. Kõrghaljastus tänaval
selles Talllinna mnt lõigus puudub.
Arhitektuur: tänava ääres paikneb arhitektuurilt ja mahtudelt mitmekesine,
peamiselt puithoonestus. Suurem osa hoonetest pärineb 20. saj algusest.
Hooneterivis on mõned hilisemad kõrge katusega aedlinnatüüpi majad, samuti
leidub Tallinna mnt ääres uuemat hoonestust (1960. a ehitatud tuletõrjedepoo ja
mõned kaasaegsed elamud).
Avatäited: puidust aknaraami jaotus kahe kuni kuue ruuduga, ilma ehistuuleliistuta
Hoonestuse kõrgus: 1 põhikorrus + katusekorrus või 2 põhikorrust
Katusetüüp: viil-, poolkelp-või kelpkatus.
Katusekattematerjal: valtsplekk, eterniit.
Fassaadi välisviimistlus: valdavalt horisontaalne puitlaudis, üksikjuhtudel krohv,
silikaattellis
Piirded: levinumad on puitplangud või puitlippidest aiad, valdavalt keskmise
kõrgusega, u 1,5 m.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: kõrgem hoonestus, mille tingib
aktiivsem äritegevus, on koondunud Pärnu kesklinna silla poolsesse ossa.
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PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.

Vt. ehitamise üldtingimused
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis; krohvkate ja silikaattellis on lubatud
ainult juhul, kui see on konkreetse hoone algne materjal.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi. Eterniiti on lubatud kasutada
juhul, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vt. planeerimise üldtingimused
Põhihoonete 1. korrusele on lubatud planeerida äripindu, sissepääsuga
tänavalt.
Minimaalne kinnistu suurus 700 m².
Kavandada hooned pikiküljega tänavajoonele.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 3 maapealset korrust (2 põhikorrust +
katusekorrus).
Põhihoonete katusekalded: 35-45 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus), 15-30
kraadi (2 põhikorrust + katusekorrus).
Põhihoone katusetüüp: viil-, poolkelp- või kelpkatus. Lame- ja pultkatusega
põhihoonete ehitamine ei ole lubatud.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.
6.2.9

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).
Piirdetüüp: 1,2-1,5m kõrgune puitlipp- või plankpiire.

Ülejõe miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Piirkond on kõrge miljööväärtusega tänu hoonete paigutusele tänavaruumis ja
paljudele autentsena säilinud hoonetele.
Tänavatevõrk: korrapärase struktuuriga. Piirkonna tänavatevõrk on peaaegu
muutumatul kujul püsinud 19.sajandi lõpust saadik. Olulisim liiklustänav on UusSauga tn.
Krundistruktuur: kvartaalne. Kvartalid koosnevad enamasti pikliku ja korrapärase
kujuga kinnistutest. Leidub üksikuid erikujulisi krunte. Kruntide suurus on varieeruv.
Ajalooliselt on kruntide suurus olnud 1300- 2500 m² vahel. Piirkonna tihendamise
eesmärgil on kinnistuid palju jagatud.
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Planeering: tihedalt hoonestatud, ehitusviisilt lahtise hoonestuslaadiga. Hooned
paiknevad reeglina pikiküljega tänavajoonel. Hoovis asub reeglina mitu
kõrvalhoonet. Reeglina paikneb krundil üks elamu.
Haljastus/tänavainventar: suured haljastatud hoovialad.
Arhitektuur: arhitektuurilt mitmekesine, peamiselt puithoonestus. Suurem osa
hoonetest pärineb 19.saj. lõpust/20. saj algusest. Hooneterivis on mõned hilisemad
kõrge katusega 1950.-60.aastate aedlinnatüüpi majad. Samuti leidub moodsa
arhitektuuriga elamuid 1960.-70.aastatest.
Avatäited: puidust aknaraami jaotus on mitmekesine, kahe kuni kuue ruuduga.
Hoonestuse kõrgus: 1 põhikorrus + katusekorrus
Katusetüüp: viilkatus.
Katusekattematerjal: valtsplekk, eterniit.
Fassaadi välisviimistlus: valdavalt horisontaalne puitlaudis, üksikjuhtudel krohv,
silikaattellis
Piirded: Piiretest on levinumad puitlippidest aiad, valdavalt keskmise kõrgusega, u
1,5 m. On ka puitplanke, võrkaeda ja hekki.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: olulised vaated miljööalal
kulgevad piki tänavakoridore.
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis; krohvkate ja silikaattellis on lubatud
ainult juhul, kui see on konkreetse hoone algne materjal.
Katusekattematerjal: valtsplekk, katusekivi. Eterniiti on lubatud kasutada
juhul, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi põhihoonest väiksema ehitusmahuga hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus).
Kavandada põhihooned pikiküljega tänavajoonele.
Minimaalne krundi suurus 600 m².
Põhihoone katusetüüp: viilkatus. Lame- ja pultkatusega põhihoonete
ehitamine ei ole lubatud.
Põhihoone katusekalle: 35-48 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus).
Katusekattematerjal:
valtsplekk
või
katusekivi.
Fassaadi
välisviimistlusmaterjal: puitlaudis

Märkus: tingimused ei kehti Voorimehe põigu hoonestusele.
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

103

Pärnu linna üldplaneering 2025

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
6.
7.
8.

6.2.10

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).
Piirdetüüp: 1,2-1,5m kõrgune puitlipp-piire.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.

Õli tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Miljööväärtuse aluseks on piirkonna terviklikult säilinud planeering ja ühtse
arhitektuurse lahendusega hoonestus.
Tänavatevõrk: korrapärane, ristuvate tänavatega võrgustik.
Krundistruktuur: kvartaalne. Kvartal koosneb neljast L-tähekujulisest ja kahest
ristkülikukujulisest kinnistust.
Planeering: Kvartal on terviklik ansambel. Selles paikneb kuus hoonet. Igal hoonel
on oma kinnistu. Hoovi tagaosades asuvad puukuurid.
Haljastus/tänavainventar: Kvartal on olnud puudega ümbritsetud (paplid, pärnad).
Puud on osaliselt maha raiutud. Allee on alles Uus-Sauga tänaval.
Arhitektuur: 1950-ndate aastate stalinistlikus stiilis tüüpprojekti järgi ehitatud
kortermajad. Üksikhoonete arhitektuurne lahendus on tagasihoidlik. Osad
hoonetest on sepisrõdudega.
Avatäited: traditsioonilise puidust aknaraami jaotus on kolme ruuduga, mille
alumises jaotuses on ühel pool väike õhutusaken.
Hoonestuse kõrgus: 2 põhikorrust + katusekorrus (kasutusel pööninguna).
Katusetüüp: kelpkatus.
Katusekattematerjal: eterniit
Fassaadi välisviimistlus: siledapinnaline krohv
Piirded: puuduvad.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: olulised vaated miljööalal
kulgevad piki tänavakoridore.
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Hooned tuleb säilitada olemasolevas mahus. Juurde- ja pealeehitused ei ole
lubatud.
Fassaadide välisviimistlus: krohv.
Katusekattematerjal: eterniit või katusekivi.
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5.
6.
7.

Lubatud on katusekorruste väljaehitamine olemasolevas mahus. Kasutada
katuseaknaid. Ei ole lubatud vintskappide kavandamine.
Iga hoone aknad kavandada ühtselt (sama värv, jaotused).
Hoonete värvimisel kasutada heledaid pastelseid toone.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Kogu kvartalile on soovitav koostada ühtne heakorrastuskava, millega lisaks
juba ehitatud kõrvalhoonetele lahendatakse ka haljastus, piirded,
parkimiskohad, prügikonteinerite asukohad ja väikevormid (pingid jms).

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.

2.

6.2.11

Soovitav on kogu kvartalit ümbritseva piirde ehitamine. Piirde materjal
projektikohane, kuid piirde tüüp ja materjal kavandada kogu kvartali ulatuses
ühesugune. Soovitav kõrgus 1,2 m. Piirete ehitamine kinnistute vahele ei ole
lubatud.
Kavandada allee taastamine kvartalit ümbritsevate tänavate ääres.

Haapsalu mnt miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Haapsalu maantee - Pärnu linna visiitkaart, mis pakub linna sisse- ja väljasõidul ning
jalutuskäigul unikaalset vaatepilti kilomeetreid teeservi palistavast ja ajalooliselt
väärtuslikust ning terviklikult säilinud 19.saj lõpu/20saj. alguse puitarhitektuurist.
Tänavatevõrk: käänuliselt kesklinna suunas kulgev oluline liiklustänav, millega
ristuvad väiksemad harutänavad. Haapsalu mnt on Vana-Pärnu kalmistu esisel alal
(u 350 m pikkuses) piisavalt lai tänaval parkimiseks.
Krundistruktuur: Korrapärased, ristküliku kujuga krundid on suured- paljud 1000 m²
ja enam.
Planeering: tihedalt hoonestatud, ehitusviisilt lahtise hoonestuslaadiga. Hooneterivi
mõjub terviklikuna. Hooned paiknevad reeglina pikiküljega tänavajoonel, kuid
leidub ka mõningaid erandeid. Tänavaga risti paiknevad hooned asuvad Haapsalu
mnt alguses.
Haljastus/tänavainventar: suured haljastatud hoovialad. Arhitektuur: arhitektuurilt
mitmekesine, peamiselt puithoonestus. Suurem osa hoonetest pärineb 19.saj.
lõpust/20. saj algusest.
Avatäited: puidust aknaraami jaotus on mitmekesine, kolme kuni kuue ruuduga,
ehistuuleliistuta.
Hoonestuse kõrgus: valdavalt 1 põhikorrus + katusekorrus
Katusetüüp: valdavalt viil- ja kelpkatus, keskse vintskapiga.
Katusekattematerjal: valtsplekk
Fassaadi välisviimistlus: horisontaalne puitlaudis, üksikjuhtudel krohv, silikaattellis.
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Piirded: levinumad on keskmise kõrgusega (kuni 1,5m) puitlippidest aiad, kuid
leidub ka kõrgemaid puitplankpiirdeid.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: olulised vaated miljööalal
kulgevad piki tänavakoridore. Haapsalu maanteed mööda linna sõites paistab
Eliisabeti kiriku torn otse tänavasihil.
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis; krohvkate ja silikaattellis on lubatud
ainult juhul, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Katusekattematerjal: valtsplekk. Eterniiti on lubatud kasutada juhul, kui see
on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi põhihoonest väiksema ehitusmahuga hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Põhihoonete 1. korrusele on lubatud planeerida äripindu, sissepääsuga
tänavalt.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus või 2 põhikorrust).
Kavandada reeglina põhihooned pikiküljega tänavajoonele. Erandiks on
tänavaga risti asetsevate hoonete asendamine.
Minimaalne krundi suurus 800 m².
Põhihoone katusetüüp: viil- ja kelpkatus. Lame- ja pultkatusega põhihoonete
ehitamine ei ole lubatud.
Põhihoonete katusekalded: 45 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus), 15-30
kraadi (2 põhikorrust).
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

Piirdetüüp. 1,2-1,7m kõrgusega puitlipp- või -plankpiire.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.
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6.2.12

Kesk tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Piirkond on arhitektuurselt eklektilise hoonestusega, kuid väga selgelt on
tunnetatav kunagise Vana-Pärnu kaluriküla miljöö. Säilinud algne ja lisandunud uus
hoonetekooslus loovad selles kohas erilise atmosfääri. Kunagise kaluriküla hõngu
kannavad endas Kesk tänaval säilinud väikesed viilkatusega puidust elamud ja
kõrvalhooned.
Tänavatevõrk: kitsad ja valdavalt sirgjooneline ning korrapärane tänavastruktuur.
Alal leidub üksikuid käänulise kujuga tänavalõike.
Krundistruktuur: Kruntide kuju on ebakorrapärane, suurus jääb reeglina 600 ja 1000
m² vahele. Piirkonnas leidub üksikuid suuremaid ja ka päris väikeseid (300-400 m²)
krunte.
Planeering: tihedalt hoonestatud, ehitusviisilt lahtise hoonestuslaadiga. Vanemad
hooned paiknevad reeglina tänava ääres ning paigutus võib olla nii pikiküljega
tänava ääres kui ka tänavaga risti. Omapäraks on hoonete paiknemine tänava
suhtes nurga all (nt Kesk tn 7, 16, Haapsalu mnt 42). Seda võib pidada Vana-Pärnule
omaseks miljöötunnuseks, kuna esineb piirkonnas mitmetel tänavatel.
Täisehituse protsent on varieeruv, olles väiksem kruntidel, kus on säilinud 19. Saj.
lõpu/20.saj. alguse väike maja (alla 20%). Suurem täisehitus (20-30%) on enamasti
ajalooliste kruntide jagamisel tekkinud uutel kinnistutel, millele on ehitatud
1960.aastate tüüpiline aedlinnaelamu. Reeglina paikneb krundil üks elamu.
Haljastus/tänavainventar: suured haljastatud hoovialad, lihtsad tarbeaiad.
Arhitektuur: arhitektuurilt mitmekesine, peamiselt puithoonestus. Suurem osa
hoonetest pärineb 19.saj. lõpust/20. saj algusest. Vanad kalurimajatüüpi elamud on
väikesemahulised puidust elamud. Tänaval leidub ka hilisematel aegadel ehitatud
hooneid: 1950.-60.aastatel ehitatud kõrge viilkatusega aedlinnaelamuid ja üksikuid
1960.-70.aastate lamekatusega eramuid.
Avatäited: puidust aknaraami jaotus on mitmekesine, kahe kuni nelja ruuduga,
ehistuuleliistuta.
Hoonestuse kõrgus: valdavalt 1 põhikorrus + katusekorrus
Katusetüüp: valdavalt viilkatus.
Katusekattematerjal: valtsplekk, eterniit
Fassaadi välisviimistlus: horisontaalne puitlaudis, üksikjuhtudel krohv, silikaattellis.
Piirded: Traditsiooniline kaluriküla piire on plankaed, vähemalt 1,5 m kõrge. Tänaval
leidub väga erinevat tüüpi ja kõrgusega piirdeid: plank- ja lippaedu, metallist ja
võrgust piirdeid, hekke.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: Miljööliselt väärtuslikumad
kohad on näiteks Kesk-, Väike-Toome ja Kesk-, Suur-Toome ristmikud.
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.

Vt. ehitamise üldtingimused.
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2.

3.
4.
5.
6.

Olemasolevad väikesed endised kalurimajad tuleb säilitada, nt lubatud
rekonstrueerida abihooneteks. Tänavaäärsed heas seisukorras /remonditavad
abihooned kuuluvad samuti säilitamisele.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis; krohvkate ja silikaattellis on lubatud
ainult juhul, kui see on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Katusekattematerjal: valtsplekk. Eterniiti on lubatud kasutada juhul, kui see
on konkreetsele hoonetüübile iseloomulik.
Liiga massiivse, hoone proportsioone muutva juurdeehituse asemel kaaluda
kinnistule eraldi hoovimaja ehitamist.
Katuseaknaid on lubatud kavandada juhul, kui need ei ole tänavavaates
vaadeldavad.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Lubatud on kahe elamu ehitamine ühele krundile. Vana kalurimaja või
tänavaäärse ajaloolise abihoonega kinnistul võib uue hoonemahu kavandada
krundi sügavusse.
Tänavaäärsed hooned kavandada tänavajoonele.
Uusehitistele on soovitav kavandada esimese korruse põrandapind kõrgusel
+3.0m.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus).
Minimaalne krundi suurus 600 m².
Tänavaäärse hoone katusetüüp: viilkatus. Hoovimajale võib kavandada viil- ja
lamekatust.
Tänavaäärsete hoonete katusekalle 35-48 kraadi.
Katusekattematerjal: valtsplekk, eterniit.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

3.

6.2.13

Piire peab paiknema kinnistu piiril. Lubatud ei ole piirde tagasiastete
planeerimine (nt auto parkimistasku tekitamine).
Piirdetüüp: perimetraalse hoonestuse korral 1,5-1,7 m kõrgune puitplankpiire.
1,2 m kõrgused puitlipp-piirded või raamitud võrkaed + hekk, vastavalt
hoonetüübile.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.

Soo tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Tervikliku planeeringu ja hoonestusega aedlinnamiljööga linnapiirkond.
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Tänavatevõrk: korrapärase struktuuriga, sirgjooneline Soo tänav on planeeritud
1950-ndatel.
Krundistruktuur: Kruntide kuju on korrapärane ristkülik, suurus 600m².
Planeering: hoonestuse paiknemisel on kindel rütm, ehitusviisilt lahtise
hoonestuslaadiga. Planeeringut iseloomustab ühtne hoonestusjoon (u 4m
krundipiirist), Hooned paiknevad ühes rivis, katusehari ja räästa kõrgus samal
joonel. Abihooneid (nt garaaže) reeglina elumaja külge ei ole kavandatud.
Haljastus/tänavainventar: kruntidele on iseloomulikuks haljastusviisiks hoonete ees
põõsad ja iluaed, taga tarbeaed. Tänav on puiestee.
Arhitektuur: iseloomulik ühtne stiil. Hooned on ehitatud valdavalt 1950. aastate
lõpul/1960.aastate alguses. Tegemist on aedlinnatüüpi elamutega, mille tunnuseks
on kõrge katusekaldega viilkatus (ligi 60 kraadi), ühtne ja tänavaga paralleelne
harjajoon ja katuse keskossa asetatud väljaehitis. Hoonesse peasissepääs asub
tavapäraselt ühel küljel tänavapoolses fassaadis. Põhihoone maht võib olla
ilmestatud ühel küljel poolkaarekujulise verandaosaga, mille kohal paikneb
metallipiirdega rõdu.
Avatäited: akendel jaotus kahe ja kolme ruuduga, abiruumidel ilma jaotuseta.
Hoonestuse kõrgus: 1 põhikorrus + katusekorrus
Katusetüüp: viilkatus
Katusekattematerjal: eterniit, plekk
Fassaadi välisviimistlus: horisontaalne puitlaudis, krohv, silikaattellis.
Piirded: 1,2 m kõrgused aiad ja väravad (puitlippaed, võrk- või haljaspiire).
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: olulised vaated avanevad piki
Soo tänavakoridori.
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Fassaadide välisviimistlus: vastavalt konkreetsele fassaaditüübile, silikaattellis,
krohv või puitlaudis.
Rekonstrueerimisel järgida ühtset harja kõrgust, harjajoont, räästa kõrgust.
Lubatud on põhihoonete laiendamine juurde ehitamise teel. Juurdeehitus
kavandada ühekorruselisena põhihoone ühele küljele või taha. Juurdeehituse
(nt garaaž) kavandamine hoone põhimahu ehitusjoonest tänava poole ei ole
lubatud.
Hoonele, millel puudub katuse väljaehitis, võib kavandada selle piirkonnale
iseloomulikus stiilis. Katuseakende kavandamine ei ole lubatud.
Plastikraamidega akende kasutamine on lubatud.
Katusekattematerjal: eterniit, katusekivi ja plekk. Lubatud ei ole kasutada
tehnilise profiiliga (trapets, kivi vms) ja läikivat plekk-katet.
Katusekalde muutmine ei ole lubatud.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.

Vt. planeerimise üldtingimused.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krundil võib paikneda vaid üks elamu. Kõrvalhoonete kavandamine on
lubatud, kuid mitte tänava äärde.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 1 põhikorrus + katusekorrus.
Uute hoonete püstitamisel järgida olemasolevate hoonete ehitusjoont ja
mahtu (ka harja kõrgust, harjajoont, räästa kõrgust).
Fassaadide välisviimistlus: silikaattellis, krohv või puitlaudis.
Krundistruktuuri muutmine ei ole lubatud.
Põhihoone katusetüüp: viilkatus.
Põhihoone põhimahu katusekalle 55-60 kraadi.
Katusekattematerjal: eterniit, katusekivi ja plekk. Lubatud ei ole kasutada
tehnilise profiiliga (trapets, kivi vms) ja läikivat plekk-katet.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

6.2.14

Puiestee säilitada.
Piirdetüüp: kivipostidel puitlipp-piire või metallraamis võrkaed ja hekkpiire.
Lubatud ei ole horisontaalne lattaed ega sepisaed. Piirde kõrgus kavandada
1.2 m.

Tare tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Aedlinna miljööga piirkond 1970.aastatest, mille iseloomulikeks tunnusteks on
hoonestuse ansamblilisus, terviklik planeering ja haljastus.
Tänavatevõrk: kvartalit risti läbiva struktuuriga tänavaala.
Krundistruktuur: Kinnistute suurus on reeglina 600 m², vaid mõned äärmised
kinnistud on suuremad (u 800 m²).
Planeering: kinnise ehitusviisiga ja ühtses rivis hoonetest on osa paigutatud
tagasiastega krundi piirist (u 4m, Tare tn paaritud nr 1-13 ja paaris nr 26-38) ja osa
elamutest paikneb tänava äärse krundi piiril (Tare tn paaris nr 12-24). Tare tn paaris
nr 26-38 hooned asetsevad kaarja tänavajoone suhtes kaldu.
Haljastus/tänavainventar: Tare tn paaris nr 12-24 tänavaäärsete kinnistute piiri ees
on lai (9-20 m) haljasala. Elamute tagaõued on reeglina tarbeaiad.
Arhitektuur: piirkond koosneb kolme eri tüüpi 1970.aastatel ehitatud ja arhitekt
Jüri Jaama projekteeritud hoonestusest.
Tare tn paaris nr 12-24 paikneb ridahoonestus, kus vaheldumisi asetsevad tänava
suunas eenduv kahekorruseline põhimaht ja tagasiastega ühekorruseline
abihoonestus (garaaž). Lameda katusega hoonete fassaadil on krohvkate
kombineeritud laudisega (karniisi äär). Tare tn paaritud nr 1-13 on ehitatud sama
projekti järgi. Hoonestuse peafassaadi iseloomustab suur aknapind ja rõdu. Tare tn
1 ja 13 on ehitatud ühekorruselistena suurema ehitusaluse pinnaga. Tare tn paaris
nr 26-38 kinnistutele on kavandatud ühekorruseline ridahoonestus madalakaldelise
viilkatusega.
Avatäited: kahe ja kolme jaotusega aknaraamid, abiruumidel jaotuseta
Hoonestuse kõrgus: 1 põhikorrus või 2 põhikorrust vastavalt planeeringule
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Katusetüüp: lame-ja madalakaldelised katused
Katusekattematerjal: ruberoid, plekk
Fassaadi välisviimistlus: krohv kombineeritud laudisega
Piirded: Tare tn paaritud nr 1-13 ja paaris nr 26-38 hoonete ees on madalad (1,2 m)
piirded ja/või hekkpiirded, kohati piirded puuduvad.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: Eristatavad on kaks tänavalõiku
ühekorruselise (Tare tn paaris nr 26-38) ja kahekorruselise hoonestusega (Tare tn
paaritud 1-13 ja paaris nr 12-24)
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Põhihoonete tänavapoolsetele fassaadidele ei ole lubatud kavandada
juurdeehitusi.
Tare tn ühekorruselistele hoonetele ei ole lubatud teise korruse peale
ehitamine.
Olemasolevate katuste kaldenurki ei ole lubatud muuta.
Katusekattematerjal: eterniit, ruberoid või plekk vastavalt hoonetüübile.
Lubatud ei ole kasutada tehnilise profiiliga (trapets, kivi vms) ja läikivat plekkkatet.
Fassaadide välisviimistlus: krohv kombineeritud laudisega.
Plastikraamidega akende kasutamine on lubatud.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Lubatud on ehitada väikesemahulist, eluhoonega kokku sobivat kõrvalhoonet
hoovisügavusse.
Hoone asendamisel kasutada olemasoleva hoone originaalprojekti või
kavandada ansamblisse sobiv hoone, mis järgib olemasolevate hoonete
ehitusjoont ja mahtu (ka harja kõrgust, harjajoont, räästa kõrgust).
Fassaadide välisviimistlus: krohv kombineeritud laudisega.
Krundistruktuuri muutmine ei ole lubatud.
Põhihoone katusetüüp: lame- ja viilkatus.
Põhihoone põhimahu katusekalle 0-15 kraadi.
Katusekattematerjal: eterniit, ruberoid ja plekk. Lubatud ei ole kasutada
tehnilise profiiliga (trapets, kivi vms) ja läikivat plekk-katet.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

Piirdetüüp: hekkpiire.
Sobivad traditsioonilised hekitaimed on näiteks: läiklehine tuhkpuu, harilik
sirel või ungari sirel, harilik liguster, kibuvits (kurdlehine-, näärlehine -,
koerkibuvits), siberi kontpuu, magesõstar jne.
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Pala tn miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Aedlinna miljööga piirkond 1970.aastatest, mille iseloomulikeks tunnusteks on
hoonestuse ansamblilisus, terviklik planeering ja haljastus.
Tänavatevõrk: korrapärase struktuuriga. Kvartalit läbivad kaks sirgjoonelist
tänavalõiku, mis jaotavad selle kolmeks osaks.
Krundistruktuur: Korrapärase ristküliku kujuga, kinnistute suurus on 500-600 m².
Planeering: Vambola ja Rävala tänavate vahelisel lõigul on kavandatud
vaiphoonestusena. Pala tn hoonestust iseloomustab ühtne rivi kinnise ehitusviisiga,
millest üks osa paikneb tänava äärsel kinnistu piiril.
Haljastus/tänavainventar: Kinnistute piiri ja tänavamaa vahele jääb muruga kaetud
haljasala, millel paiknevad üksikud põõsad ja puud või hekk.
Arhitektuur: piirkond koosneb kahte eri tüüpi 1970.aastatel ehitatud hoonestusest.
Pala 2, 4, 6, 8 ja 12, 14 ridaelamu sektsioon on madalakaldelise viilkatusega. Algse
mahuga hoone on tänava suunas eenduva 2 korruselise põhimahuga, millele
sekundeerib 1-või 2-korruseline põhimahust tagasiastega paiknev hoonetiib.
Lakoonilist tänavafassaadi ilmestab teise korruse osas eenduv raamistus ja
erivärviline krohvipind.
Sama projekti järgi on ehitatud ridaelamute ansambel Pala tn paaritud nr 1-15.
Lameda eritasapinnalise katusega kuupjate mahtudena lahendatud 2 korruseline
paarismaja on silmapaistva fassaadilahendusega.
Ühekorruselisest vaiphoonestusest on originaalmahud säilinud Vambola tn poolses
küljes. Omapärast vaatepilti pakub sissepääsu esine avatud ruum. Hoone akendeta
külgseinad raamivad Rävala tn hoonete aedu.
Avatäited: kahe ja kolme jaotusega aknaraamid, abiruumidel jaotuseta
Hoonestuse kõrgus: 1 või 2 põhikorrust vastavalt planeeringule
Katusetüüp: lame- ja madalakaldelised katused
Katusekattematerjal: ruberoid, plekk
Fassaadi välisviimistlus: krohv kombineeritud laudisega
Piirded: Piirded on valdavalt madalad (1,2 m) puidust, võrkpiirded või hekid.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: Eristatavad on Rävala ja Vambola
tn vaiphoonestus ning Pala tn ridahoonestus (Pala tn 2 erinevat hoonetüüpi).
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.

Vt. ehitamise üldtingimused.
Lubatud ei ole muuta katuse kuju ega kaldenurki.
Ühekorruselistele hoonetele ei ole lubatud teise korruse peale ehitamine (ka
lamekatusega).
Põhihoonete tänavapoolsetele fassaadidele ei ole lubatud kavandada
juurdeehitusi.
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5.

6.
7.

Katusekattematerjal: eterniit, ruberoid või plekk vastavalt hoonetüübile.
Lubatud ei ole kasutada tehnilise profiiliga (trapets, kivi vms) ja läikivat plekkkatet.
Fassaadide välisviimistlus: krohv kombineeritud laudisega.
Plastikraamidega akende kasutamine on lubatud.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vt. planeerimise üldtingimused.
Lubatud on ehitada väikesemahulist, eluhoonega kokku sobivat kõrvalhoonet
hoovisügavusse (Pala tn).
Hoone asendamisel kasutada olemasoleva hoone originaalprojekti või
kavandada ansamblisse sobiv hoone, mis järgib olemasolevate hoonete
ehitusjoont ja mahtu (ka harja kõrgust, harjajoont, räästa kõrgust).
Fassaadide välisviimistlus: krohv kombineeritud laudisega.
Krundistruktuuri muutmine ei ole lubatud.
Põhihoone katusetüüp: lame- või viilkatus.
Põhihoone põhimahu katusekalle 0-15 kraadi (Pala tn).
Katusekattematerjal: eterniit, ruberoid või plekk.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

6.2.16

Piirdetüüp: hekkpiire, võrk-, puidust puitlipp või lattaed. Piirded kavandada
kuni 1.2 m kõrgused. Pala tn on lubatud vaid hekkpiirded koos võrkaiaga.
Sobivad traditsioonilised hekitaimed on näiteks: läiklehine tuhkpuu, harilik
sirel või ungari sirel, harilik liguster, kibuvits (kurdlehine-, näärlehine -,
koerkibuvits), siberi kontpuu, magesõstar jne.

Riia mnt Raeküla miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Riia maantee - Pärnu linna visiitkaart, mis pakub linna sisse- ja väljasõidul või
jalutuskäigul unikaalset vaatepilti kilomeetreid teeservi palistavast ja ajalooliselt
väärtuslikust ning terviklikult säilinud 20saj. alguse puitelamuarhitektuurist.
Hoonete tavapärasest esinduslikum välimus loob tänavaruumis erilise miljöö.
Tänavatevõrk: Pärnu linna pikim tänav - Riia maantee - on ajalooline magistraaltee,
mis on ühendavaks lüliks linna ja maakonna vahel. Tänavaruumile on iseloomulik lai
autosõidutee, mida kahelt poolt palistavad äärekiviga eraldatud asfalteeritud
kõnniteed.
Krundistruktuur: korrapärase ristküliku kujuga. Krundid on reeglina suured (u 1500
m²), alla 1000 m² krunti võib pidada erandiks.
Planeering: tihedalt hoonestatud, ehitusviisilt lahtise hoonestuslaadiga elamute
piirkond. Hooned paiknevad reeglina pikiküljega tänavajoonel. Krundil on üks elamu
ja kõrvalhoone. Abihooneid võib olla ka mitu.
Haljastus/tänavainventar: Iseloomulik on puiestee hoonestusest teisel pool Riia
maanteed. Õued on haljastatud.
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Arhitektuur: ühtne tervik, ehitatud valdavalt 1920.aastatel traditsionalistlikus ja
historitsistlikus stiilis. Hooned ehitati valmis üsna ühel ajal. Seda võib seostada ka
Pärnu jõe kaldale laevatehas ´Lennuk´ rajamisega (1920-ndate algus) – nimetatud
aeg oli Raekülas üks aktiivsetest ehitamise perioodidest.
Avatäited: nelja või kuue raamijaotusega ehistuuleliistuta puidust aknaraam.
Hoonestuse kõrgus: valdavalt 1 põhikorrus + katusekorrus, mille seas leidub mõni
kõrgem 2 põhikorrusega hoone
Katusetüüp: viil- ja poolkelpkatus, üksikjuhtudel mansardkatus
Katusekattematerjal: traditsiooniline sile plekk, keraamiline katusekivi
Fassaadi välisviimistlus: valdavalt horisontaalne puitlaudis, üksikjuhtudel krohvkate
Piirded: puitlippidest või tihedad plangud, kõrgus varieerub 1.20-1.50 m.
Maamärgid/olulised vaated: oluline perspektiivvaade avaneb piki Riia maantee
tänavakoridori.
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.

Vt. ehitamise üldtingimused
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis. Krohvkatet on lubatud kasutada juhul,
kui see on hoone algupärane fassaaditüüp.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Vt. planeerimise üldtingimused
Põhihoonete 1. korrustele on soovitav planeerida äripindu, sissepääsuga
tänavalt.
Kavandada hooned pikiküljega tänavajoonele. Erandiks on tänavaga risti
asetsevate hoonete asendamine.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus või 2 põhikorrust).
Minimaalne krundi suurus 1000 m².
Põhihoone katusekalle 40-48 kraadi (1 põhikorrus + katusekorrus hoonete
põhimahul). 2 põhikorrusega hoonel võib katusekalle olla väiksem,
minimaalselt 20 kraadi.
Põhihoone katusetüüp: viil- või poolkelpkatus. Lubatud on ka mansardkatuse
kavandamine.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis; äri- ja avaliku funktsiooniga
hoonestuse planeerimisel on lubatud kasutada puitlaudist kombineeritud
krohvkattega või krohvkatet.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.

Piirdetüüp: 1,2-1,5m kõrgune puitlipp- või -plankpiire.
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6.2.17

Waldhofi miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
Endise Waldhofi tselluloosivabriku teenistujate kui ajaloolise tööstuspiirkonna
19.sajandi lõpust pärinev arhitektuurikihistus Pärnu linnaruumis. Olulisemad
miljööd iseloomustavad tunnused on ansamblilisus ja terviklik planeering.
Tänavatevõrk: säilinud ajalooline tänavatestruktuur . Pärnu linna pikim tänav - Riia
maantee - on ajalooline magistraaltee, mis on ühendavaks lüliks linna ja maakonna
vahel. Tänavaruumile on iseloomulik lai autosõidutee, mida kahelt poolt palistavad
äärekiviga eraldatud asfalteeritud kõnniteed.
Krundistruktuur: korrapärase ristküliku kujuga, suures osas säilinud struktuuri
ajalooline terviklikkus. Kruntide suurused Riia mnt paaris nr 94-102 ca 1200-1400
m², Riia mnt paaritud nr 137-141 ca 1400-3000 m² ning Metsa ja Mere tn ca 22002500 m².
Planeering: kolm eraldi paiknevat ühtse tervikuna kavandatud hooneteansamblit.
Riia mnt paaris nr 94-102 ja paaritud nr 137-141 hooned paiknevad tänavajoonest
eemal krundi keskel, pikikülg paralleelselt tänavajoonega. Majade taga on väikesed
aiamaad, endised pesuköögid ja sekundaarsed abihooned. Mere ja metsa tänava
hoonestus paikneb otsafassaadiga tänava suunas, krundi keskel.
Haljastus/tänavainventar: Riia mnt paaris nr 94-102 kinnistu ja kergliiklustee vahel
on haljastatud tänavaala. Metsa ja Mere tn elamute kõrval paiknevad tarbeaiad.
Arhitektuur:
19.sajandi lõpus ehitatud historitsistlikus stiilis endised
vabrikuteenistujate elamud. Riia mnt paaris nr 94-102 kinnistutel on 2-korruselised
punastest tellistest endised vabriku meistrielamud. Rivist südalinnapoolseim elamu
oli tuntud nn ülemuste majana ja oli teistest mugavama planeeringuga ning
esinduslike kivikuulidega trepimademel. Riia mnt vastasküljel, paaritud nr 137- 141,
on kolm ühesugust 2-korruselist puidust ametnikuelamut. Vabrikuelamutena
haruldase hoonetüübi arhitektuurilises lahenduses domineerib tugevalt eenduva
karniisiga murdkelpkatus. Riia mnt, Mere, Metsa ja Ravi tn vahel paiknevad
ühekorruselised mitme sektsiooniga (mõlemal pool kolm) puidust tööliselamud.
Elamute juurde kuuluvad ka osaliselt kivist ehitatud kõrvalhooned. Abihoonetes
paiknesid pesuköögid ja panipaigad.
Avatäited: Riia mnt paaris nr 94-102 majadel 8 raamijaotusega ehistuuleliistuta
puidust aken; Riia mnt paaritud nr 137- 141 nelja raamijaotusega ehistuuleliistuga
puidust aken ; Mere ja Metsa tn kuue raamijaotusega ehistuuleliistuta puidust
aken.
Hoonestuse kõrgus: Riia mnt paaris nr 94-102 ja paaritud nr 137- 141 1 põhikorrus
+ katusekorrus, Mere ja Metsa tn hoonetel 1 põhikorrus
Katusetüüp: viil- ja poolkelpkatus
Katusekattematerjal: valtsplekk, katusekivi
Fassaadi välisviimistlus: paaritud nr 137- 141, Mere ja Metsa tn hoonetel
horisontaalne puitlaudis, Riia mnt paaris nr 94-102 punane tellis
Piirded: 1,2-1,4m kõrgused puitlipp-piirded.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: oluline perspektiivvaade avaneb
piki Riia maantee tänavakoridori. Piirkonna võib jagada kolme pisut erinevasse
tsooni:
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1.
2.
3.

Riia mnt 94, 96, 98,100 ja 102 ajaloolised meistrielamud;
Riia mnt 137, 139 ja 141 ajaloolised ametnikuelamud;
Mere, Metsa ja Ravi tn ajaloolised tööliselamud.

PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Vt. ehitamise üldtingimused
Olemasolevate põhihoonete rekonstrueerimine laiendamise teel ei ole
lubatud.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis ja punane tellis vastavalt olemasolevale
hoonetüübile.
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Kavandada ajaloolise jaotusega puidust aknaraamid vastavalt konkreetsele
hoonetüübile.

PLANEERIMINE JAUUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vt. planeerimise üldtingimused
Uute põhihoonete püstitamine on lubatud lisaks olemasolevatele elamutele
ainult Riia mnt 135 ja 137 krundile.
Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 1 põhikorrus + katusekorrus (Riia mnt
137) või 3 põhikorrust (Riia mnt 135).
Katusekattematerjal: valtsplekk või katusekivi.
Fassaadide välisviimistlus: puitlaudis.
Katusetüüp: viil- või lamekatus
Põhihoone katusekalle: 40-45 kraadi (Riia mnt 137), 0-15 kraadi (Riia mnt
135).
Uute, kinnistutele lisanduvate kõrvalhoonete ehitamine on lubatud.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.
2.

6.2.18

Piirdetüüp: 1,2-1,4m kõrgusega puitlipp-piire. Piiret on lubatud kavandada
koos hekiga.
Säilitada traditsiooniline aiakujundus. Uue tarbeaia ja haljastuse rajamisel
kasutada piirkonnale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Vältida moodsa vormi
ja lakoonilise haljastusega (nt muru + koonusekujuliseks pügatud elupuud
vms) aedade kavandamist.

Kuldse Kodu miljööala
MILJÖÖVÄÄRTUS JA PÕHITUNNUSED
1970.-1980.aastatest pärinev Pärnu KEK-i (Kolhooside Ehituskontor) elamu- ja
tööstuskvartal, millel on säilinud ehitusperioodi kohane ajastutruu miljööline
keskkond, hoonestuse ansamblilisus ning ca poole ala ulatuses algupärane

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

116

Pärnu linna üldplaneering 2025
planeering ning ehitiste arhitektuurne välislahendus. Tegemist on Eesti kontekstis
unikaalse ja terviklikult kavandatud modernistliku linnaosaga, mis on valminud
arhitektide Toomas Reinu, Jüri Jaama, ja Ell Väärtnõu ning ehitusinsener Andres
Ringo edukas koostöös. Osaliselt säilinud hoonete ainulaadse sisekujunduse
autoriteks on Leonhard Lapin ja Taevo Gans.
Tänavatevõrk: tänavatestruktuur on säilinud ümber algupäraselt hoonestatud maaala valdavalt valmimisjärgsel kujul ja ulatuses. Elamukvartalit läbivad sisetänavad.
Kõnniteed on sillutatud betoonplaatidega.
Krundistruktuur: krundid on kavandatud vastavalt hoonete arhitektuursele
omapärale grupeeritult sektsioonidesse ja erineva kuju ning suurusega. Säilinud on
algupärane struktuur ca poole planeeringuala ulatuses.
Planeering: Ala algupärane planeering on säilinud osaliselt. See koosneb kahest
peegelpildis sümmeetriliselt kavandatud kolmnurkse kujuga maa-alast, mida läbiv
magistraaltee eraldab tööstuspiirkonna elamukvartalist. Elamukvartali ehituslikuks
dominandiks on magistraaltee äärde paigutatud kaks 5-sektsioonilist terrassmaja.
Kaevu ja Tulika tänava vahelised elamud on kavandatud vaiphoonestuse printsiibil
avarate rõdude ja terrassidega ridaelamud. Elamukvartali kesksel kohal paikneb
lasteaiahoone (Kiige tn 9) koos tiigi ja pargialaga.
Haljastus/tänavainventar: Kaht Kuldne Kodu tänava terrasselamut ühendama
pidanud kõrghoone asemele on rajatud hoonetevaheline haljasala. Kuldne Kodu ja
Kiige tänava vahele jääb suur siseõu ja kõrghaljastatud pargiala koos tiigiga.
Ridaelamute vahel on haljastatud siseõued. Kuldne Kodu 1 ees köidavad pilku
abstraktsed geomeetrilised monumentaalvormid.
Arhitektuur: hoonestus on tüübilt mitmekesine, stiililt modernistlik. Siledapinnalist
fassaadikäsitlust iseloomustab kõikidel hoonetüüpidel detailide vaheldusrikas
komponeerimine
ja
korrapärane
mahtude
rütmika.
Iseloomulikeks
arhitektuurseteks võteteks elamukvartalis on avatud rõdud ja (katuse)terrassid,
siseaatriumid, lamedakaldelised katused ning hoonestust maastikuga siduvad
piirde- ja tugimüürid. Terrasside barjääridel on metalltorust käsipuu. Ridaelamute
siseruumide plaanilahenduse ideeks on ruumi mõju avardamine läbi vaadete
eriotstarbeliste tubade ühendamisega voolava ruumi põhimõttel.
Terrassmaja (Kuldne Kodu 1 ja 5) – 4- ja 5-korruselised korterelamud, mille
lõunaküljel paiknevasse siseõue avanevad aatriumite ja rõdudega korterid. Piki
terrassimaja esimest korrust läbib algselt elamut kvartali ühiskondlike hoonetega
ühenduslülina kavandatud koridor, kuhu pääseb sektsioonide trepikodadest ja
esimesel korrusel paiknevatest ühekorruselistest aatriumkorteritest. Elamu
lõunapoolset fassaadi iseloomustab mahuline liigendatus. Iga järgnev korrus on
eelmise suhtes astmeliselt nihkes ja muutub kõrguse suunas mahult väiksemaks.
Elamutüüp „Tiit“ (Kiige tn 5) - kavandatud kahepoolse ridaelamuna, kus
sektsioonide ühistrepikodadest pääseb nii korteritesse kui krundi keskosa
ühiskasutuses olevale siseõuele. Hooviala liigendab pooleldi maa-alune
majandushoone plokk. Elamu põhjapoolne osa on 3-korruseline, mis kahaneb
lõunaküljel korruse võrra madalamaks. Oluliseks kujunduslikuks ja miljööteguriks on
metalltorust piiretega (lille)rõdud lõunapoolsetel fassaadidel.
Elamutüübid „Ave“ ja Eva“ (Kaevu tn 47/Kiige tn 3) – vaiphoonestusena planeeritud
elamute paigutuse printsiibiks on tagada omaette sissepääs igasse korterisse.
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Eluruumid on lahendatud mitmel tasapinnal, mille all paiknevad majandusruumid ja
garaažid.
Elamutüüpide „Tiit“, „Ave“ ja „Eva“ fassaadid siledapinnaline krohv ja valge lubivärv.
Terrasside katteks on monoliitne terrazzo-plaat.
Elamutüüp „Maria“ (Kaevu tn 76-86) – elamutüübi „Ave“ kordusprojekt, mille käigus
on muudetud hoone välisilmet. Hoone arhitektuurses välislahenduses domineerib
puhta vuugiga silikaattellis.
Tööstuspiirkond koosneb haldushoonest ning metalli- ja puidutöökodadest.
Elamukvartaliga stiililt kokku sulava hoonestuse juures väärib tähelepanu selle
ehitusperioodil uudse lahendusena autoparkla rajamine osaliselt hoone katusele.
Eriliseks arhitektuurseks aktsendiks on Pärnu KEKi embleemiga pandus.
Avatäited: puidust
Hoonestuse kõrgus: 1-5 maapealset põhikorrust sõltuvalt konkreetsest
hoonetüübist
Katusetüüp: lamekatus
Katusekattematerjal: rullmaterjal
Fassaadi välisviimistlus: krohv/valge värv, krohv/kombineeritud puitlaudisega,
valgeks värvitud betoonpind sõltuvalt konkreetsest hoonetüübist.
Piirded: üldiselt piireteta; ridaelamute esisel alal hekkpiire, monoliitsest betoonist
tugi- ja piirdemüürid aatriumkorteritel, lasteaial (Kiige tn 9) ning ridaelamutel.
Maamärgid/olulised vaated/eriilmelised tsoonid: oluline perspektiivvaade avaneb
piki Ehitajate tee tänavakoridori ja kvartalisisestelt tänavatelt. Piirkond jaguneb
kahte tsooni:
a.
Kuldse-Kodu elamukvartal
b.
Pärnu KEKi tööstuspiirkond
PLANEERIMISE, KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED
HOONETE REMONTIMINE, REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Vt. ehitamise üldtingimused. NB! Tingimused kehtivad elamu- ja
tööstuskvartalis olemasolevatele väärtuslikuks või väga väärtuslikuks
tunnistatud hoonetele.
Põhihoonete rekonstrueerimine laiendamise teel algsest ehitusmahust
erinevalt ei ole reeglina lubatud. Erandina on lubatud Kuldne Kodu 1 ja 5
hoonete põhjafassaadil asuvate rõdude kinniehitamine metallsiinidel kirkast
klaasist paneelidega. Kavandatu tuleb teostada ühise projekti alusel, et tagada
fassaadi arhitektuurse lahenduse terviklikkus.
Kuldne Kodu 1 ja 5 hoonete katustele on lubatud välja ehitada algselt
projektiga ettenähtud ruumid.
Kuldne Kodu 1 ja 5 hoonete originaallahendusest erineva põhjafassaadi
avatäidete kuju ja suurus vajavad ühtlustamist, et tagada fassaadi
arhitektuurse lahenduse terviklikkus.
Fassaadide välisviimistlus: krohv/valge mattvärv, krohv/ kombineeritud
puitlaudisega või valgeks värvitud betoonpind vastavalt konkreetsele
hoonetüübile. Avatäidete värvitoonid vastavalt algupärasele lahendusele.
Katusekattematerjal: lamekatusele sobivad variandid.
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7.

Kavandada puidust aknaraamid, jaotus algupärane (v.a. p 3 Kuldne Kodu 1 ja 5
hoonete märgitud põhjakülje fassaadid) vastavalt konkreetsele hoonetüübile.

PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE
1.
2.

3.
4.

5.

Vt. planeerimise üldtingimused. NB! Tööstuskvartalis miljööala planeerimise
üldtingimuste punktid 4-7 ei kehti.
Uute põhihoonete püstitamine elamukvartalisse (nt Kuldne Kodu 1 ja 5
ühendav terrasstornelamu) on lubatud ala väljaehitamise aluseks olnud
planeeringuga kavandatud asukohtadesse ja mahus.
Katusekattematerjal: elamukvartalis lamekatusele sobivad variandid.
Tööstuskvartalis määratakse katusekattematerjal projektiga.
Fassaadide välisviimistlus: elamukvartalis krohv/valge mattvärv, valgeks
värvitud sile betoonpind või krohv/ kombineeritud puitlaudisega.
Tööstuskvartalis määratakse uute hoonete fassaadilahendus projektiga.
Katusetüüp: elamukvartalis lamekatus. Tööstuskvartalis on lubatud lisaks
lamekatusele kavandada kuni10kraadise kaldega katuseid.

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID
1.

2.
3.
4.
5.

Piirdetüüp: üldiselt piireteta, ridaelamute ette võib kavandada madala
hekkpiirde. Elamukvartali perspektiivvaate säilitamiseks tuleb vältida
läbipaistmatu piirde/müratõkke rajamist Ehitajate tee ja elamute vahelisele
alale. Tööstusala ja Ehitajate tee vaheline ala kavandada piireteta ja
haljasalana.
Lubatud ei ole kavandada kõrghaljastust elamu- ja tööstuskvartali vahelisele
alale.
Säilitada kõik algupärased arhitektuuriväärtuslikud piirded, arhitektoonid
Kuldne Kodu 1 ees ja Pärnu KEKi embleemiga pandus tööstusalal.
Tagada algupärane maastikukujundus ja arhitektuursete väikevormide
säilimine.
Säilitada/taastada olemasolevad kõrghaljastatud ühiskondlikud alad ja
hoonetevahelised haljastatud siseõued, tiik Kuldne Kodu 1 ja Kiige tänava
vahelisel alal koos spordiväljakuga.

7. LIIKLUS JA TRANSPORT
Seotud joonised: Tänavavõrk M: 1/25 000; Jalgrattateed M: 1/25 000
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7.1

Tänavavõrk
Pärnu linna tänavad saab jagada lähtuvalt funktsioonist magistraalideks ning
juurdepääsudeks. Magistraalid jagunevad omakorda põhi- ja jaotustänavateks.
Magistraalide funktsiooniks on tagada kiire, sujuv ja ohutu ühendus linna eri
piirkondade ning tõmbekeskuste vahel. Juurdepääsud jagunevad kõrvaltänavateks,
kvartalisisesteks tänavateks ja veotänavateks. Lisaks kuuluvad juurdepääsutänavate
hulka ka jalgtänavad ja -teed. Juurdepääsude funktsiooniks on tagada ühendus
magistraalidelt valdustele.
Tänavavõrgu arendamise eesmärk on parandada liiklussujuvust ning tagada
optimaalne juurdepääs soovitud sihtkohtadele. Oluline on liiklusprobleemide
vähendamine ja liiklusest tuleneva mõju vähendamine. Tänavavõrku arendades
tuleb silmas pidada vajadust vähendada autokasutust ning soodustada autole
alternatiivsete liikumisviiside kasutatavust. Tänavavõrgu arendamisel on rõhk
asetatud liiklusohutuslike meetmete rakendamisele vähendamaks eelkõige raskete,
inimkannatanutega liiklusõnnetuste toimumist. Rakendatavad liiklusohutuslikud
meetmed kavandatakse lähtuvalt tänavate funktsioonidest. Planeeringute ja
projektide koostamisel tuleb arvestada tänavate kategooriaid. Tänavavõrgu
planeerimine peab tuginema lisaks tänava funktsioonile ka eeldatavate
liiklusvoogude prognoosile, mis sõltub kavandatud maakasutusest tulenevast
liiklusnõudlusest.
Magistraalid
Magistraalid jagunevad põhitänavateks ja jaotustänavateks.
Põhitänavate funktsiooniks on teenindada peamiselt linnasisest eri linnaosade
vahelist liiklust ja tagada kiire, sujuv ning ohutu ühendus linna eri piirkondade ja
tõmbekeskuste vahel.
Pärnus on põhitänavad eelkõige linna saabuvad ning kesklinnast ümbersõitu
võimaldavad tänavad. Põhitänavad on:
−
−
−
−
−
−
−

Tallinna mnt (linna piir kuni Ehitajate tee);
Ehitajate tee;
Liivi tee;
Riia mnt (linna piir kuni Liivi tee);
Tammiste tee;
Lennuvälja tee;
Paide mnt.

Jaotustänavate funktsiooniks on koguda piirkonna sees tekkivat liiklust ning
ühendada juurdepääsutänavad põhitänavatega.
Jaotustänavad on:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A. H. Tammsaare pst (Riia mnt kuni Aia tn);
Aia tn;
Akadeemia tn (Kesklinna sild kuni Keskväljak);
Allika tn (Vana-Rääma tn kuni Roheline tn);
Haapsalu mnt;
Ilvese tn (Roheline tn kuni Tallinna mnt);
J. V. Jannseni tn;
Karja tn;
Keskväljak;
Lai tn;
Mai tn;
Merimetsa tn;
Niidu tn;
Oja tn (Roheline tn kuni Ehitajate tee);
Papiniidu tn (Liivi tee kuni Mai tn);
Pikk tn;
Raba tn (Rääma tn kuni Ehitajate tee);
Rannametsa tee;
Riia mnt (Pikk tn kuni Liivi tee);
Ristiku tn;
Roheline tn (Oja tn kuni Allika tn);
Rääma tn;
Tallinna mnt (Ehitajate tee kuni kesklinna sild);
Uus-Sauga tn;
Vana-Rääma tn (Tallinna mnt kuni Allika tn);
Vee tn (Keskväljak kuni Tallinna mnt).

Põhi- ja jaotustänavate planeerimisel ning liikluskorralduse kavandamisel peavad
olema täidetud järgnevad põhimõtted:
−
−
−

−
−
−

−

lähtuvalt põhitänavate funktsioonist tuleb neil tagada kiire ja sujuv ühendus;
planeeritavate juurdepääsude ja ristmike vahekaugus peab olema üle 250
meetri;
sõiduraja laius on soovitatavalt 3,25 m, erandjuhul 3,5 m. Lisaks tuleb
sõidutee äärde ette näha poole meetri laiune ohutusriba, mida võib kasutada
rentsliribana;
põhitänavate lõikumised võivad olla enamasti vaid teiste põhitänavate või
jaotustänavatega;
põhitänavatel, mis on ühtlasi linna läbivad riigimaanteed on tee kaitsevööndi
laius teemaa piirist kuni 10 meetrit;
Kui põhitänaval on ühes sõidu suunas üle 1 sõiduraja, siis üldjuhul on
ohutussaar vajalik, olenedes siiski konkreetsest olukorrast. Foori paigaldamise
vajadus sõltub konkreetsest olukorrast;
bussipeatused peavad paiknema nn taskutes;
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−

−

−

−

−

−

−

−
−

jalgrattatee ei tohi üldjuhul külgneda vahetult autosõidurajaga samas
tasapinnas; kui selle tänava ristprofiilis jalgrattateele muud asukohta ei leia,
siis enne selle kavandamist autosõidurajaga vahetult külgnevana tuleb
kaaluda jalgrattatee viimist magistraaltänavaga paralleelselt kulgevale
lähimale juurdepääsutänavale;
kaaluda põhitänavatele suubuvate kinnistute väljasõitude vajalikkust (kas on
olemas ka alternatiivvõimalus juurdepääsuks kõrvaltänava kaudu).
Põhitänavatele suubuvate kinnistute väljasõitude puhul tuleb kaaluda
alternatiivseid võimalusi juurdepääsu lahendamiseks kõrvaltänava kaudu.
Alternatiivse lahenduse olemasolul tuleb juurdepääsud ümber planeerida;
Suure liikluskoormuse tõttu on põhitänavatel sageli suhteliselt kõrge müra- ja
õhusaaste tase. Seetõttu tuleb põhitänavad planeerida hoonetest piisavalt
kaugele või kasutada müratõrje meetmeid. Põhitänavat ei tohi planeerida läbi
elamupiirkonna. Olemasoleva põhitänava puhul tuleb hooned planeerida
põhitänavast võimalikult kaugele (nt järgides piirkonna üldist ehitusjoont) või
kasutada müratõrje meetmeid;
Jaotustänavatel võib erandkorras liikluse rahustamise võtteid kasutada juhul,
kui tänava ääres asuvad ühiskondlikud suure kasutusega ehitised (näiteks
raamatukogu, haigla, polikliinik, spordiehitised jt) või lasteasutused (koolid,
lasteaiad jt);
Põhitänavatel liikluse rahustamist üldiselt ei kasutata. Samuti ei ole soovitatav
ühiskondlike ehitiste ja lasteasutuste juurdepääsude kavandamine
põhitänavate äärde;
Olemasolevas linnastruktuuris on tänavakoridoride laiused määratud
olemasolevate krundipiiridega. Planeeritavate põhitänavate koridori laius on
minimaalselt 40 meetrit, jaotustänavate koridori laius on minimaalselt 25
meetrit. Tänavakoridoride laius on aluseks edaspidisel krundipiiride
määramisel;
Raskeveoste teostamine Pärnu linnas toimub selleks ette nähtud põhi- või
jaotustänavatel ning veotänavatel. Ohtlike vedude sooritamiseks tuleb
veoteekond kooskõlastada Pärnu Linnavalitsuses vastavalt kehtivatele
õigusaktidele;
Kavandada jaotustänavate äärde kõnniteed;
Liiklusega kaasneva müra vastu meetmete rakendamine.48

Põhi- ja jaotustänavate võrgu edasise optimaalse funktsioneerimise tagamiseks on
vajalik nende korrashoiu ning arendamise rakenduskava koostamine.

Juurdepääsud
Juurdepääsude funktsiooniks on tagada ühendus valduste ja kõrgema liigi tänavate
vahel. Neil toimuv liiklus on seotud kohaliku piirkonnaga ning läbivliiklust üldiselt ei

48

p15.3.1 Leevendavad meetmed
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ole. Juurdepääsud on Pärnus tänavad, mis ei kuulu magistraalide nimekirja.
Juurdepääsud jagunevad omakorda:
−
−
−

kõrvaltänavad;
veotänavad;
kvartalisisesed tänavad.

Veotänavad on üldplaneeringu mahus juurdepääsude hulgas eraldi välja toodud
sest nimetatud tänavaliik erineb oluliselt muudest tänavaliikidest just seal toimuva
liikluse ja sellest johtuvalt ka tänavaelementide paigutuse, parameetrite ja sellest
lähtuva ruumivajaduse osas. Veotänav on ladude või tööstusala tänav, mis suunab
seal tekkiva liikluse kõrgema liigi tänavatele. Veotänavatel võivad esineda
ühistranspordiliinid ja kergliiklus.
Veotänavateks on Pärnu linnas:
−
−
−
−
−
−
−

Savi tn;
Kase tn (Niidu tänavast kagu suunas);
Kaubasadama tee;
Raba tn (Ehitajate teest põhja suunas);
Liblika tn;
Lina tn (Ehitajate tee kuni Savi tn);
Niidu tn (Ehitajate teest põhja suunas).

Kõrvaltänava tipptunni liiklussagedus peaks soovitatavalt jääma alla 100 a/h.
Kõrvaltänavate liikluskorralduse planeerimisel kasutatakse sagedasti nn jagatud
tänavaruumi põhimõtet, mille kohaselt puudub tänaval vajadus eraldada füüsiliselt
tänavaruum jalakäijate, jalgratturite ja sõiduautode liiklemiseks.
Kvartalisisene tänav on reeglina ilma nimeta ja paikneb elamualal. Asukohast
tingituna kasutavad inimesed seda liiki tänavaid nii autodega, jalgsi kui jalgratastel
liikumiseks kui ka vaba aja sisustamiseks. Kvartalisiseste tänavate liikluskorralduse
planeerimisel kasutatakse sagedasti jagatud tänavaruumi põhimõtet ning oluline on
liikluse rahustamise kaudu ohutuse tagamine.
Juurdepääsude planeerimisel ja liikluskorralduse kavandamisel peavad olema
täidetud järgnevad põhimõtted:
−
−
−
−
−

juurdepääsude projektkiiruseks arvestada 20-50 km/h;
kõrvaltänavate ja kvartalisisestel tänavate kavandamisel tuleb kasutada
liikluse rahustamise võtteid49;
veotänavatel liikluse rahustamise võtteid ei kasutata;
veotänavatel tuleb kergliiklus eraldada autoliiklusest;
tuleb vältida pikki sirgeid tänavalõike;

49

Juhendmaterjalina võib kasutada Maanteameti tellimusel AS Teede Tehnokeskus poolt valminud metoodilist
ülevaadet “Liikluse rahustamise tehniliste vahendite analüüs ja soovituste täpsustamine nende kasutamiseks”.
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−

−

liikluskorralduses kasutada liiklusmärki „Õueala“ ainult aladel, kus ehituslike
või muude võtetega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja
väljasõiduteed
on
tähistatud
õueala
liikluskorda
kehtestavate
liiklusmärkidega. Olemasolevate valdavalt korrusmajade kinnistutel
kehtestatud „õueala“ liikluskord viia vastavusse Liiklusseadusega või asendada
alamärgiga (20 km/h) ja parema käe reegliga.
tänavate koridori laius määratakse detailplaneeringutega lähtuvalt kehtivast
standardist (EVS 843:2003 Linnatänavad). Tänavakoridoride laius on aluseks
edaspidisel krundipiiride määramisel. Riigimaanteede osas on vajalik lahendus
kooskõlastada tee omanikuga (Maanteeametiga).

Üldplaneeringus on välja toodud olulisemad kavandatavad tänavad:
−
−
−
−

Aia tn pikendus Pikk tn ja Raba tn silla vahelisel lõigul (kategooria: jaotustänav
linnakeskuses);
Papiniidu tn pikendus A.H.Tammsaare tn ja Papiniidu tn vahelisel lõigul
(kategooria: kõrvaltänav);
Niidu ettevõtluspiirkonna ja kaubajaama ühendus (kategooria. Veotänav).
Karja tn pikendus (kategooria: kõrvaltänav);

Rahustatud ja ühiskasutuses50 liiklusruumi kavandamine
Liikluse rahustamise eesmärgiks on sõidukiiruste alandamise kaudu parandada
liiklusohutust. Eelkõige rakendatakse liikluse rahustamist piirkondades, kus liikleb
rohkelt jalakäijaid ja jalgrattureid ning kus sõidukiliiklusel on peamiselt
ligipääsufunktsioon.
Liikluse rahustamise ja ühiskasutuse rakendamise põhimõtted:
−
liikluse rahustamist rakendatakse kesklinna piirkonnas, ranna piirkonnas,
elamupiirkondades ja üldkasutatavate hoonete juurdepääsudes ja lähialadel;
−
kesklinna ja ranna piirkonna tänavatel alandatakse sõidukiirust kiiruseni 30
km/h. Kesklinna ja ranna piirkonna sõidukiiruse alandamise rakendamiseks on
vaja korrastada tänavavõrku ning liikluskorraldust võttes kasutusele liiklust
rahustavad meetmed;
−
liikluse rahustamiseks korterelamute õuealadel, samuti eramualadel ja koolide ja
lasteaedade vahetus läheduses on soovitav kasutada tänava parameetritest
lähtuvaid künniseid ja tõstetud pindu (tagamaks ohutu ülepääsu kergliiklusele s.h.
rulluisutajatele ja lapsevankritele), kasutada šikaane, liikluskeskkonna sidumist
haljastusega ning teisi kergliikluse häireteta kulgemist tagavaid liikluse
rahustamise võtteid vastavalt õuealade või territooriumite terviklahendustele.
Samas peavad liikluse rahustamisvõtted piirama ka eelpoolnimetatud
50

Vt peatükk 16 „Üldplaneeringus kasutatud mõistete seletused“
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−

kergliiklejate (jalgratturid, rulluisutajad) võimalust arendada liiga suurt
liikumiskiirust. Vältida pikki sirgeid. Liikluse rahustamise enim soovitatavateks
meetmeteks Pärnu linnas on teekitsendid ning ohutusaared ülekäiguradade
(ülekäigukohtade) juures.
jagatud liiklusruumi (ühiskasutusega liiklusruum) on otstarbekas rakendada
tänavatel, kus on tihe jalakäijate liiklus ja autode liikumiskiirus ei ole samuti suur.
Eelkõige on sobivad vanalinna lähedased tänavad. Ühiskasutusega liiklusruumi
juures on vajalik asjakohase tänavaruumi kujundamine, mis ei sea otsest eelist
ühelegi liiklejale. Ühiskasutusega tänavaruumi loomine suurendab ohutust, kuna
ühelegi liiklejale ei ole antud eelist, siis on nii jalakäijad kui ka autojuhid
ettevaatlikumad. Samuti annab see võimaluse meelduvama tänavaruumi
kujundamiseks. Ühiskasutusega tänavaruumi on rakendatud mitmel pool üle
maailma.

Tänava kaitsevöönd
Kui detailplaneeringus ei ole eraldi määratud ühtib tänava kaitsevööndi ulatus
teemaa ulatusega. Tänava kaitsevööndi võib määrata tänava piirist kuni 10m,
vööndi laiused nähakse ette detailplaneeringutes. Kõik teel ja tee kaitsevööndis
kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb kooskõlastada nende
projekteerimise ajal Pärnu Linnavalitsusega.
Sillad
Suhteliselt vähesed ületusvõimalused Pärnu jõe ületamiseks piiravad linna eri osade
vahelist liiklemist ning tingivad täiendava liikumismahu. Olemasolevate sildade ja
sillaga piirnevate ristmike ja tänavate suur liikluskoormus on toonud kaasa vajaduse
uute sildade rajamise järele.
Silla rajamise eesmärk on lühendada elanike reisi pikkust ning vähendada seega
liikumise mahtu. Samuti saab uue silla rajamisega reguleerida olemasolevate sildade
liikluskoormusi neid, hajutades ja vähendada seeläbi liikluse mõju ümbritsevale
keskkonnale ning elukvaliteedile.
Käesolev üldplaneering määrab järgmised koridorid uute sildade jaoks üle Pärnu
jõe:
−
Raba–Aia tänavat ühendav sild.51 Silla rajamine annab võimaluse vähendada
Kesklinna silla ja Tallinna mnt – Rääma – J.V.Jannseni ristmiku liikluskoormust.
Samuti võimaldab silla rajamine suunata liiklus kesklinnast mööda ning
vähendada seeläbi kesklinna piirkonna transiitliikluse osakaalu. Rajatav sild
kavandatakse 1+1 sõidurajaga koos jalgrattatee ja kõnniteega mõlemal silla
poolel. Silla valmimisel muudetakse kesklinna liikluskorraldust vähendamaks
kesklinna autodega läbimise atraktiivsust. Eelkõige puudutab see Laia ja Pika
tänava liikluskorraldust.

51
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−

Kastani–Niidu tänavaid ühendav sild52. Perspektiivne sild aitab ühendada
Pärnu suurimaid elamupiirkondi Ehitajate tee ja Savi tänavate äärde jäävat
tööstuspiirkonda. Uue silla rajamine võimaldab vähendada linna eri
piirkondade vahel liikujate liikumisvajadust. Silla kavandamisel tuleb
arvestada looduskaitseliste erinõuete ja -tingimustega. Ruumivajaduse
rahuldamiseks tuleb reserveerida vajalik maa. Silla valmimisel muudetakse
Niidu tn jaotustänavaks.
A. H. Tammsaare pst pikendusele jääv kergliiklussild.

Arvestades, et Pärnu jõgi on Reiu jõe suudmeni laevatatav ei tohi planeeritavad
sillad jääda veeliiklusele takistuseks ja peavad olema jõe sügavaimal osal vähemalt
sama kõrged kui Papiniidu sild.

Maanteed
Mitmed Pärnu linnas paiknevad magistraalid on riigimaanteede trassi osad.
Riigimaanteed linnas käsitletakse kui linna tänavat ning nende arendamisel tuleb
lähtuda linna tänavatele esitatavatest nõuetest.
Pärnu linna läbib:
−
põhimaantee nr 4. TALLINN – PÄRNU – IKLA.
Pärnu linna suubuvad:
−
põhimaantee nr 5. PÄRNU – RAKVERE – SÕMERU;
−
tugimaantee nr 59. PÄRNU – TORI;
−
tugimaantee nr 60. PÄRNU – LIHULA.
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha
täpsustamiseks koostati teemaplaneering53, mille eesmärgiks oli maakonna ja riigi
olulisima ning rahvusvahelise TEN-T koridori jääva maantee Via Baltica trassi
koridori asukoha määramine ja selleks vajaliku maa reserveerimine läbi kohalike
omavalitsuste üldplaneeringute. Planeeritud on lahendused maantee I klassi
nõuetele vastavusse viimiseks, sh trassi koridori paiknemine, eritasandiliste
liiklussõlmede, põhimaantee rekonstrueerimisega kaasnevate kogujateede, jalg- ja
jalgrattateede rajamine jms.
Planeeringualast jäi välja Via Baltica lõigud Pärnu linnas km 125,1 - 133,9. Pärnu linnas
puudutab teemaplaneering lõiku Tallinna mnt-l Lõo tänavast kuni Ehitajate teeni, mis
laiendatakse neljarajaliseks praegusest teest ida poole jääva osa arvelt. Riia mnt-l on
kavandatud alates Riia mnt - Paide mnt ristmikust kuni linna piirini 2+2 sõidurajaga
linna magistraaltänav kuni Rannametsa tee foorristmikuni. Likvideeritakse maha- ja
52
53
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pealesõidud Laane, Hiie, Hirve, Tarva ja Vambola tänavatele. Lennuki ja Lembitu
tänavatele ja neilt tänavatelt maanteele pealesõit on võimalik ainult parempööretega.
Praeguse maantee magistraaltänavaks laiendamine toimub maanteest mere poole
jääva maa-ala arvelt.

Planeeritud Pärnu suure ümbersõidu trass algab Via Baltica km-lt 118 ning jõuab
praegusele trassile tagasi km-l 141. Vastavalt liiklusprognoosile oleks sellel lõigul
märkimisväärne osa raskeliiklusel, millest omakorda põhilise osa moodustaksid
riikidevahelisi kaubavedusid teostavad veokid. Pärnu suure ümbersõidu
väljaehitamine saab toimuda alles pärast seda, kui liikluskoormus praegusel Pärnu
ümbersõidu trassil ületab taseme, mis projekteerimisnormide kohaselt nõuaks sinna
täiendavate investeeringute tegemist, et ümber ehitada ammendunud
läbilaskvusega liiklussõlmed (liiklusprognoosi kohaselt mitte enne 2040-ndat
aastat).

7.2

Liikluskorraldus
Ristmikud
Ristmik on tänavavõrgu osa, kus vähemalt kaks tänavat lõikuvad. Ristmike
lahendusest sõltub suurel määral kogu liiklussüsteemi tõhusus, kuna
liiklusprobleemid tekivad eelkõige just ristmikel. Liikluskoormuse kasvades
ammendub ristmike läbilaskevõime, mistõttu kasvavad ooteajad ja süvenevad
liiklusprobleemid. Ka suur osa liiklusõnnetustest toimub just ristmikel, mistõttu on
ristmike liikluslahendused olulise tähtsusega liiklussujuvuse ja -ohutuse tagamisel.
Ristmike funktsioon on tagada liikluse sujuv ja ohutu lõikumine, liitumine ja
hargnemine. Seejuures tuleb silmas pidada Pärnu linna transpordiplaneerimise
üldist arengueesmärki - ühistranspordi ja kergliikluse eelisarendamist.
Ristmike kavandamisel tuleb täita järgmised nõuded:
−
projekteerimisel tuleb määrata ristmiku läbilaskvus ja sellest lähtuvalt
kavandada ristmiku detaillahendus, hinnata lahenduse liiklusohutuse
taset ning sobivust tänavavõrku.
−
tänavavõrk tuleb kujundada sellisena, et tänavate lõikumisel tekiksid
selge geomeetrilise lahendusega sama- või eritasandristmikud.
−
fooriristmikel (uutel ja rekonstrueeritavatel) tuleb eelistada anduritel
põhinevat adaptiivset foorijuhtimise süsteeme;
−
magistraalidel paiknevatel foorjuhitavatel naaberristmikel tuleb leida
võimalusi fooride töö koordineerimiseks;
−
magistraalidel paiknevatel foorjuhitavatel ristmikel tuleb kaaluda
bussidele eelisõiguste andmise võimalusi ja vajadusel need võimalused
realiseerida;
−
Uued valgusfoorid paigaldada ainult koos helisignaaliga ja kõik
olemasolevad foorid varustada helisignaali aparatuuriga (eelisjärjekorras
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Tallinna mnt. ristmik, Pika tn. ja teatri ristmik, Papiniidu ristmik, Riia mnt
- Liiva ristmik).

Parkimine
Parkimise korraldamine on transpordiplaneerimise meede, mille abil tagatakse
autokasutajate
juurdepääs
soovitud
sihtkohale.
Samas
mõjutatakse
parkimiskorraldusega ka inimeste liikumisharjumusi. Parkimise korraldus ja nõuded
parkimisvõimaluste tagamiseks peavad lähtuma kogu piirkonna funktsioonidest ja
arengueesmärkidest terviklikuna.
Parkimise korraldamise põhimõtted:
−
planeeringutes ja projektides määratavad parkimisala lahendused tuleb
kavandada ja realiseerida kooskõlas standardis Linnatänavad
kehtestatud nõuetega. Pärnu linna puhul on tegemist 2 klassi keskusega.
Linnakeskuse ja äärelinna alad on määratud planeeringu joonisel;
−
äärelinna korterelamutele tuleb reeglina ette näha 1 parkimiskoht
korteri kohta.
−
parkimiskohad tuleb reeglina kavandada väljapoole tänavate maa ala.
Hoone või ala parkimisvajadus tuleb reeglina tagada omal kinnistul.
Erandid on võimalikud varemhoonestatud alade olemasoleva
parkimiskoormuse lahendamiseks või muudel põhjendatud juhtudel
terviklahenduse alusel;
parklad ja parkimiskohad tuleb reeglina kavandada kõvakattega va
−
looduslikel puhkealadel;
−
piirkondades, kus autoliiklus ja parkimisnõudlus tekitavad probleeme,
on otstarbekas rakendada tasulist parkimiskorraldust. Tasulise parkimise
sisseviimist tuleb kindlasti kaaluda, kui piirkonna parkimiskohtade
täituvus ületab 70%. Pärnus on tasulise parkimisala otstarbekas
rakendada kesklinna piirkonnas ja sõltuvalt aastaajast rannapiirkonnas.
Tasuline parkimine koos efektiivse kontrollimehhanismiga mõjutab väga
kiiresti ja selgelt parkimisolukorda. Tasulise parkimise kehtestamisel on
vajalik hinnata ka selle meetme praktilist mõju nii parkimisala sees, selle
lähiümbruses kui ka linna liiklusolukorrale tervikuna.
−
korterelamute juures tuleb parkimiskorraldust kavandades säilitada
olemasolev hoonetevaheline haljastus. Olemasolevate korterelamute
juures tuleb parkimisprobleem lahendada viisil, mis ei halvendaks
sealset elukvaliteeti ning säilitaks ja võimaluses suurendaks
olemasolevat hoonetevahelist haljastust ja selle kvaliteeti.
−
autoliikluse suunamise meetmena on otstarbekas kesklinna ja ranna
piirkonnas kasutada nn „pargi ja kõnni“ süsteemi, mille puhul rajatakse
parklad kuhu autokasutajad saavad soodsatel tingimustel parkida ja
sealt edasi jalgsi või ühistranspordiga liikuda. “Pargi ja kõnni” süsteemi
rakendamine peab toimuma koos tasulise parkimiskorralduse
muutmisega, mille käigus muudetakse mujal piirkonnas parkimine
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ebaatraktiivseks nii tasu määra kui parkimiskohtade hulga kaudu, et
autokasutajad eelistaksid “pargi ja kõnni” süsteemi parklaid. “Pargi ja
kõnni” süsteemi väljatöötamiseks tuleb koostada vastav uuring ja
rakendusplaan. Sel viisil väheneb kesklinna ja ranna piirkonna tänavate
liikluskoormus ning korrastatakse parkimine.

7.3

Ühistransport
Ühistranspordisüsteemi arendamise peamine eesmärk on tagada kõigile Pärnu linna
elanikele juurdepääs kvaliteetseks igapäevaeluks vajalikele teenustele ja kohtadele
alternatiivina sõiduautole. Seega peab ühistransport rahuldama inimeste
liikumisvajadust.
Ühistranspordi arendamise põhimõtted:
−
−

−

−

−

−

−

tagada igale Pärnu piirkonnale juurdepääs ühistranspordiga;
linna asustuse planeerimisel ning hoonestuse rajamisel tuleb eelistada
olemasoleva ühistranspordi liinivõrgu vahetusse lähedusse jäävaid
piirkondi ja keskuskohtasid. Uute elamupiirkondade ja tõmbekeskuste
rajamisel tuleb rajada piirkonda bussipeatus ning kavandada
bussiühendus;
ühistransporditeenuse kättesaadavuse seisukohast on oluline peatuste
paiknemine optimaalse jalgsikäigu teekonna kaugusel liikumise lähte- ja
sihtkohtadest.
bussipeatuste asukohtade, vahekauguste ning muude parameetrite
määramisel tuleb arvestada kehtivas standardis Linnatänavad
sätestatud nõuetega;
maakonna- ja kaugliinide bussijaama asukoht on ette nähtud kesklinna.
Bussijaama kättesaadavuse tagamiseks peab bussijaam olema
juurdepääsetav igast Pärnu linna piirkonnast võimalikult kiire ja tiheda
linna bussiliini ühendusega. Bussijaamale tuleb luua ühendus
kergliiklusteega ning luua turvalised ning ilmastikuolusid arvestavad
jalgrattahoiukohad.
peatuste rajamisel tuleb arvestada puuetega inimeste vajadustega.
Bussipeatused peavad olema juurdepääsetavad liikumispuudega ning
liikumisraskustega inimestele ning vaegnägijatele. Juurdepääsu
tagamiseks bussipeatustele ning ühistransporditeenusele tuleb
kõnniteede kavandamisel kesklinna piirkonnas ja tõmbekeskuste
läheduses paiknevate bussipeatuste juures kasutada universaalse disaini
põhimõtteid.
Ühistranspordi eelisarendamine. Ühistransporti eelisarendades on
kättesaadavuse ja ühenduskiiruse parandamiseks otstarbekas lähtuvalt
vajadusest kohati rakendada meetmeid, millega luuakse eelised
autoliikluse ees. Ühistranspordi eelistamine on võimalik muutes näiteks
ristmike liikluskorraldust ja fooride tööd rakendades ühistranspordi
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prioriteedisüsteemi. Samuti annab ühistranspordile eelise eraldi
ühistranspordiradade või koguni alade loomine, kus on lisaks
kergliiklusele lubatud läbipääs üksnes ühistranspordiga. Ühistranspordi
prioriteedisüsteemi ja bussiradade rajamise vajadus määratakse vastava
uuringuga.

7.4

Kergliiklus
Jalgsikäik
Jalgsi liiklemine moodustab olulise osa Pärnu linna liikumistest. Pärnu mõõtmete ja
asustuse struktuuri tõttu on suur osa liikumistest piisavalt lühikesed, et puudub
vajadus motoriseeritud transpordi järele. Paljud elanike liikumiste sihtpunktid
asuvad elukoha läheduses jalgsikäigu teekonna kaugusel. Lisaks igapäevaselt vaid
jalgsi
käivatele
inimestele
mõjutavad
jalgsikäigu
tingimused
ühistranspordikasutajaid ja ka autokasutajaid. Näiteks mõjutab kõnniteede
olemasolu ja olukord otseselt juurdepääsu bussipeatustesse ja seega ühistranspordi
kättesaadavust. Eriti tuntavat mõju avaldab kõnniteede olukord erivajadustega
inimeste liikumisvõimalustele. Seega mõjutab kõnniteede olemasolu ja olukord pea
kõiki Pärnu linna elanikke.
Jalakäijate liikumine toimub valdavalt kõnniteedel. Kuid jalakäijate liikumise
ohutumaks ja mugavamaks muutmiseks on rajatud ka jalgteed ja -rajad. Jalgteed jarajad on ette nähtud jalakäijate, erandina ka jalgratturite liikluseks. Teenindus- ja
varustussõidukite juurdepääs võib mööda jalgteed olla lubatud vaid teatud
ajaperioodil. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisrajad võivad olla eraldatud.
Kõnniteede ja jalgteede arendamise eesmärk on suurendada kergliikluse osakaalu
liikumistes parandades jalgsikäigu mugavust ning ohutust.
Jalgsikäigu arendamise põhimõtted:
−
−
−
−

−

tagada eraldatud kõnniteede või jalgteede näol juurdepääs
bussipeatustele ning olulistele tõmbekeskustele.
põhi ja jaotustänavatel tuleb eraldada jalakäijad autoliiklusest;
kõrval- ja kvartalisisestel tänavatel võib kasutada jagatud tänavaruumi
põhimõtet, kus jalakäijad liiguvad autoga ühisel teeosal;
kõnniteede rajamisel ja renoveerimisel tuleb võtta arvesse
erivajadustega ning puuetega inimeste vajadusi. Erivajadusega inimeste
liikumist aitavad parandada madaldatud äärekivi, reljeefsed
tänavapinnad ja mitmed teised meetmed.
Jalakäijate liiklusohutuse parandamiseks kujundatakse tänavaruumi ja
teeületusvõimalusi lähtuvalt tänavate funktsionaalsusest. Siinjuures on
oluline
elamupiirkondades
liikluse
rahustamine.
Arvestades
ülekäiguradadel toimuvate õnnetuste suurt osakaalu, vajab parandamist
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ülekäiguradade
ohutus.
Ohutuse
parandamiseks
rajatakse
ülekäiguradadele ohutussaari ning kohtvalgustus. Kohati on otstarbekas
kasutada ülekäiguradade asemel pigem ületuskohti. Tiheda liiklusega
põhi- ja jaotustänavatel tuleb teeületus tagada fooriga reguleeritud
ülekäiguga, jalakäijate tunneli või sillaga.

Jalgrattaliiklus54
Jalgratastega liiklemine moodustab igapäevastest sõitudest väikese osakaalu ning
on pigem hooajaline ja seotud vaba aja veetmisega.
Pärnu linna asustustus on optimaalse suuruse ja struktuuriga, et arendada linn
kergliikluskesksena. Enamik elanike liikumistest on piisavalt lühikesed sooritamaks
neid jalgsi või jalgratastel liigeldes.
Jalgrattaliikluse arendamise eesmärgiks on jalgrattateede ja -radade võrgustiku
rajamise ja inimeste hoiakute kujundamise kaudu suurendada igapäevast
jalgrattakasutust. Jalgrattatee on ainult jalgrattaliikluse jaoks kavandatud omaette
asetsev tee. Jalgrattarada on sõidutee koosseisus jalgratta ja mopeediga
liiklemiseks ette nähtud teeosa, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkide ja
teekattemärgistusega.
Jalgrattaliikluse arendamise põhimõtted:
−
jalgrattaliikluse osakaalu tõstmiseks on oluline rajada jalgrattateed
peamistele liikumissuundadele. Oluline on ühendada elamupiirkonnad
tõmbekeskustega tagades jalgratastega juurdepääsu töökohtadele,
teenustele kui ka puhkekohtadele;
−
jalgrattateede rajamisel tuleb lähtuda kehtivas standardis Linnatänavad
määratletud parameetritest ning nõuetest;
−
jalgrattateede asemele võib näha ka rattarajad, kui liiklusruum seda
võimaldab. Jalgrattaraja märkimisel tuleb tagada, et jalgrattarada oleks
autoliiklejale nähtav ja jalgrattur tunneks ennast rajal ohutult.
Jalgrattarada tuleb eristada erineva värvi, postide vms arusaadava
tähistusega.
−
jalgrattaliiklus võib elamualade kulgeda autoliiklusega ühisel teeosal.
Võimalusel tuleks kergliiklustee siiski tavaliiklusest eraldada;
−
jalgrattateede võrgustik peab tagama kiire ja ohutu liiklemise
elamualade ning linna tõmbekeskuste vahel;
−
Pärnu linna piiriäärseid jalg- ja jalgrattateid tuleb kavandada ja rajada
koostöös naaberomavalitsustega;
−
linna tõmbekeskustesse ja huvipunktidesse tuleb rajada jalgrattaparklad
ning jalgrataste hoiukohad (kesklinnas ja rannapiirkonnas soovitavalt
valvega jalgrattaparklad);

54

Vt kaart 6 „Jalgrattaliiklus“
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−

−
−
−

−

−

7.5

koolide juurde peab pääsema ohutult jalgsi ja jalgratastega. Samuti
tuleb rajada kõikide haridusasutuste juurde katusega ning piirdeseintega
jalgrattahoiukohad, mis võimaldavad jalgrattaid turvaliselt hoida.
uute hoonete planeerimisel ja projekteerimisel tuleb ette näha
jalgrataste parkimis- ja hoiukohad.
jalgrattaparklate ja hoiukohtade arvu ning tingimuste määramisel tuleb
lähtuda kehtivas standardis Linnatänavad määratletud nõuetest.
kavandatavate autosildade rajamisel tuleb ette näha jalgrattarajad
mõlemale silla poolele eraldades jalgrattatee autoliiklusest ja
jalakäijatest. Samuti tuleb lahendada jalgrattateede ühendus sillaga
viisil, mis tagab võimalikult kiire ja turvalise liikumise silla ning
jalgrattateede vahel.
kõigi käesoleva üldplaneeringuga määratud jalgrattateede koridori laius
on 6 meetrit. Juhul kui jalgrattateede koridor kulgeb olemasolevate
krundipiiride vahel või olemasoleva tänava koridoris, on teekoridor
määratud krundipiiridega.
jalgratta- ja jalgsiliiklust aitab soodustada ka üksnes kergliiklusele
mõeldud sildade rajamine. Uute sildade rajamisega lüheneb
liikumisteekond ning seeläbi kergliikluse atraktiivsus.

Raudteetransport
Pärnu linn asub olemasoleva Tallinn-Rapla-Pärnu raudtee trassil. Antud
raudteeühendust kasutatakse nii kauba kui reisijate veoks. Pärnul on küll olemas
regulaarne reisirongiühendus Tallinnaga, kuid olemasolev reisijateveoteenus
raudteel ei vasta hetkel inimeste ootustele ega vajadustele. Rongiühendus on
aeglane, harv ning veerem on vananenud. Reisijate ootustele mittevastava
kvaliteedi tõttu ei ole reisirongiliiklus atraktiivne ega paku alternatiivi
autokasutusele ega bussiühendusele. Rongiliiklus omab hetkel pigem kohalikku ja
regionaalset
tähtsust ühendades Pärnu kui keskuskoha ääremaaga.
Reisirongiliikluse kvaliteeti aitab parandada kavandatud uute rongide
kasutuselevõtt.
Riiklikul55 ja Euroopa Liidu tasandil on seatud eesmärgiks kavandada ning rajada uus
raudtee ja kiire rongiühendus, mis ühendab Tallinna läbi Pärnu Euroopaga. Pärnu
linna üheks oluliseks arengueesmärgiks on Rail Baltica raudteetrassi kavandamine
läbi Pärnu. Rail Baltica raudteeühenduse rajamisel Pärnu kaudu paraneb Pärnu
elanike ja külaliste reisijateveo kvaliteet ning ühendusvõimalused nii Tallinna kui
Euroopa suunal. Samuti aitab uue raudteeühenduse rajamine parandada Pärnu
konkurentsivõimet ja edendada siinset ettevõtlust.
Raudteetranspordi arendamise põhimõtted:

55

Vabariigi valitsus on oma 12.04.2012 korraldusega nr 173 algatanud Maakonnaplaneeringu koostamise Rail
Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks.
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−
−

−
−

−
−

Rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Baltica rajamise toetamine ning
vajaliku taristu rajamine;
Rail Baltic’u arenguks vajaliku maa reserveerimine olemasoleva
raudteekoridori alal ja lähialal. Trassi kulgemine täpsustatakse
maakonnaplaneeringuga Rail Baltica raudtee trassi koridori asukoha
määramiseks.
Tagada võimalus maa- ja linnaliinide bussijaama arendamiseks Rail
Baltic’u jaama läheduses;
Raudteejaama hoone rajamine Liivi tee ja Pärnu jõe vahelisele alale.
Raudteejaama rajamisel tuleb ette näha selle ühendus kesklinna ja
ülejäänud linnaosadega eelkõige läbi kiire ja tiheda ühistranspordi ja
tervikliku kergliiklusteede võrgustiku. Jaamahoonele tuleb ette näha
turvalised auto ja jalgratta parkimiskohad. Arvestada tuleb
erivajadustega ja puuetega inimeste juurdepääsu nõudeid ja
kasutusvajadusi.
Pärnu kaubajaama arenguks vajalike eelduste määramine ning vajaliku
taristu arendamine.
Pikemas perspektiivis leida võimalusi raudteejaama toomiseks linna
keskusesse või selle vahetusse lähedusse (vt skeem 9). Antud skeemil on
näidatud võimalikud potentsiaalsed kesklinna või selle vahetusse
lähedusse kulgevad trassivariandid, mille kulgemine võib olla
lahendatud ka osaliselt tunnelis.

Skeem 9: Võimalikud raudteetrassi variandid koos raudteejaamadega
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7.6

Õhutransport
Pärnu Lennujaam asub Sauga valla territooriumil Pärnu linna vahetus läheduses.
Lennujaama kasutatakse reisijate ja kaubaveol nii regulaar-, tšarter- kui ka
hobilendude sooritamiseks. Eelkõige omab lennujaam hetkel kohalikku tähtsust
teenindades valdavalt riigisiseseid regulaarlende kasutavaid reisijaid.
Lennujaama areng ja reisijate arvu kasv on oluline Pärnu majutus- ja
turismiettevõtete arenguks. Samuti parandab lennuühenduste suurenemine Pärnu
elanike ühendusvõimalusi muude sihtkohtadega. Perspektiivne on lennujaama
kasutada Lennart Meri Tallinna Lennujaama varulennujaamana. Lennujaama
arendamine saab toimuda erinevate osapoolte koostööna.
Juurdepääs lennujaamale on tagatud mööda olemasolevat Pärnu linna tänavavõrku.
Kesklinna suunalt ja Pärnu ümbersõidult toimub ühendus lennujaamaga kasutades
Saugamõisa teed ning Tallinna suunalt kasutades Lennuvälja teed. Pärnu linn peab
tagama enda territooriumil nende tänavate korrashoiu ja hoolduse. Lennujaamale
on tagatud juurdepääs ka ühistranspordiga. Bussiühendus võimaldab liigelda
lennujaamast Pärnu kesklinna. Lennujaama kasutatavuse suurenedes on vajalik
sellele vastavalt kohandada ka busside sõidugraafikuid. Eesmärgiks on parandada
linnakeskuse ja lennujaama ühendust.
Õhutranspordi arendamise põhimõtted:
−

−

7.7

Pärnu Lennujaama arenguks vajalike eelduste määramine ning toetamine
koostöös lennujaama omanikega ning Sauga Vallavalitsusega ja vajaliku taristu
arendamine;
bussiühenduse tagamine lennujaamaga.

Veetransport
Pärnu piirkonnal on väga pikad meresõidu traditsioonid. Veetransport ja sadamate
areng omavad olulist tähtsust nii Pärnu piirkonna ettevõtluse arengu kui kogu
Lõuna-Eesti jaoks. Pärnu jõgi ja Sauga jõgi on linna territooriumi ulatuses
laevatatavad. Laevaliikluse seisukohast on Pärnu jõgi looduslikult soodne. Looduslik
sügavus on merest kuni 700 m kaugusele Papiniidu sillast allavoolu -5.0 m. Piiravaks
teguriks merelaevade liiklemise puhul on Kesklinna sild, mis piirab nii laevade
kõrgust kui ka laiust, ning kogu laevaliikluse puhul sõudespordi harrastamine Pärnu
jõel. Suured merelaevad pääsevad Pärnu jões vaid Kesklinna silla ja mere vahelisse
ossa. Täpsemalt on Pärnu jõel ja selle kallastel kavandatud tegevused määratletud
Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneeringuga. Planeeritud ala hõlmab
Pärnu linnas piki Pärnu jõge Kesklinna ja Papiniidu sildade vahelisel alal jõe
akvatooriumi ja selle kaldaid.
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Planeeringualas olevas laevatatavas jõeosas on lubatud veekogu
süvendamine, vertikaalsete kaldakindlustuste ehitamine;
Kogu planeeritava ala ulatuses on kavandatud 40 m laiuselt veesõidukite
peamine liikumistee. Liikluse korraldamisel tuleb arvestada, et
eelistatud tegevus on sõudesport, muude veesõidukite liikluse
korraldamisel tuleb arvestada sõudjate vajadustega. Planeeritud alas on
Pärnu jõele kavandatud sõude- ja aerutamiskanal. Sõudekanali pikkus
on 2000 m, aerutamiskanali pikkus on 1000 m. Sõude- ja
aerutamiskanalisse ei tohi ehitada muid ehitisi, va silla tugisambad
aerutamiskanali pidurdusalas.

Kaubasadam teenindab lisaks kohalikele ettevõtetele kogu Lõuna-Eestit.
Kaubasadam paikneb Vana-Pärnu linnaosas jõe paremal kaldal. Juurdepääs
sadamale raskeveokitega toimub kasutades Kaubasadama teed ja Roostiku tänavat.
Vana-Sauga sadam on väikelaevasadam, mida kasutatakse peamiselt
kalasadamana. Sadamat kasutavad harrastuskalastajad ja -meresõitjad.
Jahisadam on olulise tähtsusega nii huvitegevuse kui turismi edendamisel.
Jahisadam asub Pärnu kesklinnas jõe vasakul kaldal. Juurdepääs sadamale toimub
kasutades Ringi tänavat või Sadama ja Lootsi tänavaid. Pärnu Linnavalitsus loob
eeldused ja toetab Pärnu Jahtklubi tegevust jahisadama arengul ning tagab
kvaliteetse taristu ja juurdepääsetavuse jahtklubile.
Reisisadamana kasutatakse kesklinnas aadressil Kalda 2 asuvat kaid. Reisijatevedu
toimub liiniveona Kihnu ja Ruhnu saartele. Samuti toimuvad Pärnus juhuveod. Kalda
2 krunt on perspektiivne reisi- ja kruiisilaevade sadama väljaarendamiseks. Selleks
on vajalik korrastada sildumisrajatist ning luua vajalikud tingimused reisijate
teenindamiseks.
Lisaks eelnevalt mainitud sadamatele asub Pärnu linnas mitmeid teisi sildumiskohti,
mida võivad kasutada väikelaevad.
Veetranspordi arendamise põhimõtted:
−
Sadamate arenguks vajalike eelduste määramine ja loomine koostöös
sadamate haldajatega ning taristu arendamine;
Lautrikohtade ja paadisildade rajamine lähtuvalt kehtestatud
−
detailplaneeringutest;
−
Kaaluda jõetrammi kasutamise võimalust hooajalise
ühistranspordiviisina.
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8.

ROHESTRUKTUUR JA PUHKEALAD
Seotud joonis: Rohestruktuur ja puhkealad M: 1/25000

8.1

Roheline võrgustik
Suure osa linna haldusterritooriumist moodustavad rohealad. Pärnu linna parkide ja
haljasalade pindala on kokku 6,5km2, sellest 3,71 km2 suurusel alal asub Pärnu
Rannaniidu looduskaitseala ja 0,8km2 suurusel alal Niidu maastikukaitseala Parkides
suurim on Rannapark pindalaga 0,4 km2.
Roheline võrgustik on terviklik haljasalade struktuur. Struktuuri komponentide
suurusest tulenevalt võib eristada tugialasid (T), astmelaudu, sõlmpunkte ja rohelisi
koridore (K).
Pärnu maakonna roheline võrgustik on määratud Pärnu maakonna
teemaplaneeringuga. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused56.
Pärnu linna üldplaneering täpsustab maakonna rohevõrgustiku piire linna siseselt
lähtudes üldplaneeringu täpsusastmest, olemasolevast maakasutusest ja eesmärgist
siduda linna ja selle lähiümbruse roheline võrgustik ühtseks tervikuks. Linna piiresse
jäävad maakonna rohelise võrgustiku osad on määratud kohalikeks rohelise
võrgustiku tugialadeks ja koridorideks.
Rohelise võrgustiku
tasand
Maakonna suured
Maakonna väikesed
Kohalik I
Kohalik II

Tugiala/koridori
tähis
T8/K8
T9/K9
T10/K10
T11/K11

Tugiala läbimõõt

Koridori läbimõõt

3-5km
1-2km
300-500m
100-200m

1-2km
300-500m
100-200m
30-60m

Rohestruktuuri ja puhkealade arendamise üldised eesmärgid:
-

56

Pärnu haljasalade kui kuurortlinna identiteedi olulise osa säilitamine ja edasi
arendamine;
Linna ja linna lähiümbruse rohevõrgustiku elementide sidumine terviklikult
toimivaks struktuuriks;
Puhkealade piisavuse ja kättesaadavuse tagamine nii lühi- kui pikaajaliseks
puhkuseks;
Kultuurmaastike ökoloogilise, kultuurilis-ajaloolise, esteetilise ja identiteeti
toetava väärtuste säilitamine.

http://parnu.maavalitsus.ee/et/asustust-ja-maakasutust-suunavad-keskkonnatingimused
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8.2

Maakonna roheline võrgustik

Maakondliku rohelise võrgustiku kavandamise eesmärk on säilitada teatud maa ala
ökoloogilisi parameetreid tagav maastikukomponentide kogum, mille kaudu luuakse
eeldused piirkonnale iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilimiseks ja kaitseks ning
säästlikuks looduskasutuseks.

Skeem 10: Pärnu maakonna rohevõrgustiku sidusus Pärnu linnaga

8.3

Linna rohevõrgustik

Kohaliku rohevõrgustiku komponentidena on üldplaneeringus käsitletud haljasalasid ja
avalikke alasid. Muu otstarbega alade haljastust (eraaiad, ühiskondlike hoonete haljastus
jms) käsitletakse kohalikku süsteemi toetavana. Kohaliku rohevõrgustiku ülesanne on
võimaldada eelkõige inimestele kõrgekvaliteedilist ja tervislikku elukeskkonda koos puhke- ja
sportimisvõimalustega aga ka loodusväärtuste säilimist ja kohaliku kultuuriväärtuse säilimist
ja edasi arendamist.
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8.3.1 Ülelinnalised puhke- ja virgestusalad (tugialad)
Suured ja tiheda kontsentratsiooniga haljasalad, mille moodustavad kaitsealad,
metsad, metsapargid, pargid jms. Need on alad, millele toetub kohaliku
rohevõrgustiku süsteem ja mis omakorda on seotud linna lähiümbruse
rohevõrgustikuga. Linna kohalikud tugialad on ühtlasi ülelinnalise tähtsusega
puhkealad.
Tugialade arendamise põhimõtted:
-

Tugialade sidumine maakonna ja linna rohevõrgustiku elementidega
rohekoridoride abil;
Tugiala piires peab säilima olemasolev haljasalade struktuur (vältida
killustumist),
alade
kaitseväärtused
(vääriselupaigad,
kaitsealad,
kultuuriväärtused jms) ja looduseilmelisus;

Niidu-Tammiste metsade ja Rääma raba puhkeala (tugiala T1)
Tugiala moodustavad Rääma raba, Raba mets, Harutee mets, Jaama mets,
Niidupark, Ringtee mets, Tammiste mets ja loetletud aladega seotud või vahetult
piirnevad haljasalad.
- Endise Rääma prügila kujundamine spordipargiks (ekstreemspordikeskus);
- Rääma raba matka ja suusaradade kavandamine;
- Niidu maastikukaitseala loodusväärtusi ja kaitse eesmärke arvestavate
puhkevõimaluste kavandamine ( rahvaürituste toimumispaik, suusarajad,
jooksurajad jms);
Papiniidu – Raeküla puhkeala ( tugiala T2)
Tugiala moodustavad Veteranide park, Leinapark, Papiniidu, Raeküla, Suusa, Käo,
Vambola, Tarva, Hirve, Hiie, Laane, Piiri metsad, Metsakalmistu ning loetletud
aladega seotud või vahetult piirkevad haljasalad.
- Vt. Arengualad A5 ja A17.
Loode-Pärnu/ Saugamõisa puhkeala (tugiala T3)
Tugiala moodustavad endise Sauga mõisa park, Loode Pärnu tootmisala Ülejõe ning
„Vingiküla“ elamupiirkonnast eraldavad haljasalad ning Lennujaama teed
ümbritsevad haljasala.
- Sauga mõisa pargi ala välja arendamine suurürituste (vabaõhuüritused,
festivalid, kontserdid) toimumispaigaks;
- Sauga mõisa pargi ala välja arendamine Ülejõe piirkonna puhkealaks;
- Ala arendamisel tuleb arvestada ja eksponeerida piirkonna ajalugu;
- Mõisa park ja Uus-Sauga tänavale jääv mõisapargi allee tuleb rekonstrueerida;
- Ala kohta tuleb koostada maastiku analüüs, mis annab suunised
kujundusprojekti koostamiseks;
Pärnu ranna, rannaniidu ja rannapargi puhkeala (tugiala T4)
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Tugiala moodustavad Rannaniidu looduskaitseala, Vana Pärnu metsapark,
Rannapark, Koolinoorte metsapark, Sanglepa salumets ja Kalevi mets ning loetletud
aladega seotud või vahetult piirkevad haljasalad.
- Rannaniidu looduskaitsealale loodusväärtusi ja piirkonna elanike ning
külastajate kasutushuvisid arvestava külastusinfrastruktuuri kavandamine
(teed, infostendid, vaateplatvormid, ujumiskohad jms);
- Pärnu kesklinna ranna ala pikendamine Kanali tn pikenduseni.
- Pärnu keskranna arendamise eesmärgid on ranna ala välja arendamine
tervikliku Eesti esindusranna väärilise kujunduskontseptsiooni alusel (erinevad
kasutusvõimalused, inventar, väikevormid, rannakaubandus ja teenindus);
- Mai, Raeküla ja Vana-Pärnu ranna alade laiendamine ja edasi arendamine, et
pakkuda elanikele vee äärse puhkuse võimalust ning vähendab keskranna
külastuskoormust.
- Pärnu rannapargi rekonstrueerimine ja laiendamine.

8.3.2 Lähipuhkealad
Lähipuhkealad on keskmise ja väikese suurusega, heakorrastatud avalikud
haljasalad, kus on ette nähtud võimalused vaba aja veetmiseks, meelelahutuseks ja
spordiga tegelemiseks. Pärnu linna puhkealade võrgustik on kavandatud lähtuvalt
eesmärgist tagada suurele hulgale elanikest lähipuhkealade kättesaadavus mõistliku
jalgsikäigu kaugusel ja et tagada pikemat ning spetsiifilist kasutust võimaldavate
suuremate ülelinnaliste puhkealade kättesaadavus.
Asulate elukeskkonna kvaliteedi üheks hindamise aluseks on lähipuhkealade
kvaliteet. Kriteeriumiks on võetud nende kaugus elamualast ja pindala ühe elaniku
kohta. Rohestruktuuri ja puhkealade kaardile on kantud iga olemasoleva
lähipuhkeala raadiused, et näidata linna kaetavust. Raadiused on 300m (5 min
jalutusmaa) ja 500m (15-20min jalutusmaa). Need on ühtlasi ka soovituslikud
puhkealade kaugused. Kaardilt võib lugeda, et Pärnu on küllaltki hästi puhkealadega
kaetud, kuid kohati tuleb parandada nende kvaliteeti ja muuta need seeläbi
inimsõbralikumaks. Paljud linnasisesed puhkealad täidavad hetkel pigem
ökoloogilist funktsiooni.
Rohestruktuuri ja puhkealade kaardil on toodud olemasolevad ja säilitatavad
lähipuhkealad ning väljakujunenud asustusega piirkondades reserveeritavad
perspektiivsete lähipuhkealade maa-alad. Väljakujunemata aladel (sh arengualadel)
tuleb lähipuhkealade paiknemine ja suurus määrata detailplaneeringutega, järgides
nende arendamise põhimõtteid.
Lähipuhkealade arendamise üldised põhimõtted:
-

-

Lähipuhkealade kujundamisel tuleb arvestada eelkõige erinevas vanuses laste
mängu- ja sportimisvõimaluste kavandamise vajadusega;
Lähipuhkealadele on lubatud püstitada puhkeala teenindamiseks vajalikke
väikesemahulisi ehitisi (tualett, pargipaviljon, varjualune, lava, hooajaline
müügikoht jms), mis haakuvad puhkeala kujundusega;
Kesklinna ajaloolised pargid on ette nähtud rekonstrueerida;
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-

Parkides tagada taimestiku ökoloogiline vanuseline mitmekesisus;
Uute lähipuhkealade kavandamisel tuleb jälgida seotust linna
rohestruktuuriga;
Lähipuhkealade
kättesaadavuse
tagamine
elamutest
mõistliku
jalutusteekonna piires 300m (5 min) ja 500m (15-20min).

8.3.3 Rohekoridorid, ribastruktuurid ja puhveralad
Rohelise koridori eesmärk linnas on pakkuda inimestele haljastatud liikumisteed
erinevate sihtkohtade vahel liikumiseks ja rekreatsiooniks ning kindlustada loomaja taimeliikide levikuvõimalused linnamaastikus. Üldplaneeringu kaardile on
roheliste koridoridena märgitud olemasolevad kergliikluse läbipääsu võimaldavad
haljastatud tänavad ja haljastuteed ning alad kuhu rohelised liikumisteed tuleb
kavandada. Rohestruktuuri kaardil ei ole koridoridena eraldi välja toodud
suuremõõtmelisi ribakujulisi haljasalasid (rannaala, haljasalade vöö, puhverala jms)
mis on kaardil käsitletavad kui eraldiseisvad haljasalad.
Linna rohekoridoridena on käsitletud:
- rohelised ühendusteed inimestele (puiesteed, haljastatud tänavad,
haljastuteed);
- looduslikud ribastruktuurid (jõgede ja ojade kaldaalad, mererand, haljasalade
vöö);
- puhveralad (linnasisest auto ja raudteed ning tootmisala ümbritsev haljasala).
Rohekoridoride arendamise põhimõtted:
-

-

-

-

-

Rohekoridorina kasutataval tänaval peab olema tagatud turvaline ja mugav
kergliikluse läbipääs (jalgtee, jalg- ja jalgrattatee, jalgrada, vähese liiklusega
tänav);
Uue tänavahaljastuse kavandamisel, tuleb võimaluse korral, haljastus näha
ette sõidutee ja kõnni- ja/või jalgrattatee vahele, kus see toimib liiklusest
tulenevate mõjude puhvertsoonina;
Tänavahaljastuse põhiliseks komponendiks on puud. Sõltuvalt kujundusest ja
asukoha tingimustest võib tänavahaljastus olla lahendatud ka eraldiseisvalt
või kombineeritult põõsaste või püsikutega;
Kavandatava rohekoridori osad, millele ei ole võimalik tagada haljastust
peavad võimaldama kergliikluse läbipääsu. Kui teemaa piiridesse ei ole
võimalik haljastust kavandada tuleb see võimalusel ette näha tänavaäärsetel
kruntidel tänavapoolse haljastusena. Tänavaäärsetel kruntidel tuleb säilitada
olemasolev kõrghaljastus. Oluline on tagada rohekoridori visuaalne seotus;
Olemasoleva puiestee või puuderea pikendamisel ja lisahaljastuse
kavandamisel tuleb arvestada välja kujunenud istutuse rütmi ja joont;
Ajalooliselt välja kujunenud puiesteed tuleb säilitada ja vajadusel asendada
terviklikult. Lubatud ei ole ajalooliste puiesteede ümber kujundamine.
Kesklinna puiesteesid hooldatakse hoolduskava alusel;
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-

Tänavapuude kasvuks peab olema ette nähtud vähemalt 3m laiune haljasriba
ja meetmed puude kaitsmiseks kahjulike mõjude eest;
Rohekoridoride ristumisel maantee ja raudteega tuleb ette näha ohutud
ülekäigud inimestele (tunnel, sild, ülekäigukoht) ja läbipääsud loomadel
(tunnelid ja truubid väikeloomadele ja vaba nähtavusega ala suurloomadele.

Looduslike ribastruktuuride arendamise põhimõtted:
Ranna ja kaldaalade arendamise põhimõtteid on käsitletud peatükis 11 „Ranna ja
kalda kasutus“.
Ranna ala arendamise põhimõtted on käsitletud peatükis 4 „Maa- ja veealade
üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ Supelranna maa-ala all.
-

Jõe kallastel tuleb säilitada väärtuslikud puud;
Jõe äärsete alade kavandamisel tuleb arvestada vaadete avamisega jõele ja
jõelt kaldaaladele;
Jõe
äärsete
alade
kavandamine
peab
toimuma
tervikliku
kujunduskontseptsiooni alusel;
Linnas paiknevate ojade sulgemine ei ole lubatud. Võimalusel tuleb torudesse
suunatud ojad avada.

Puhveralade arendamise põhimõtted:
-

Puhveralad on ette nähtud Via Baltica, Lennuvälja tee, Kaubasadama tee,
Loode Pärnu tootmisalade ja raudtee äärde.
Puhverala loomisel tuleb ette näha mitmerindeline okaspuu-lehtpuulehtpõõsa kaitseistutus ja/või kombineerida haljastuslikud ja ehituslikud müra
ning heitgaaside mõju leevendavad meetmed.

Kohalikku rohevõrgustikku toetavad tingimused
-

-

Muu otstarbega alade haljastuse kavandamisel tuleb lähtuda rohestruktuuri sidususe
parandamisest (nt kavandada puuderivi, mis täiendab tänavahaljastust, liita
kavandatavate korterelamute õuealad üheks suuremaks haljasalaks jms);
Säilitada kruntidel paiknev väärtuslik kõrghaljastus ning olemasoleva kõrghaljastuse
eemaldamisel, kaaluda asendusistutust;
Soovitavalt säilitada kruntidel paiknevad viljapuuaiad;
Kasutada haljastust linnaruumi liigendamisel ja eriilmeliste või erifunktsiooniga alade
vahel sujuvamate üleminekute loomisel ning kahjulike mõjude leevendamisel;
Olemasolevate korterelamute õuealadel parkimiskohtade puuduse lahendamiseks
tuleb koostada terviklik lahendus. Haljastuse aluse maa kavandamisel parkimisalaks
tuleb kasutada haljastuse seisukohast vähemväärtuslikku ala ja tõsta haljastuse
kvaliteeti.
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8.3.4 Väärtuslikud maastikud
Käesolevas peatükis on määratletud ulatuslikumad maastikud, mis oma
esteetilisusega paistavad teistest silma. Seega vajavad need tähelepanu ja
hooldamist.
Üldjuhul erinevad linnas paiknevad väärtuslikud maastikud väljaspool asulaid
olevatest maastikest. Inimtegevuse mõju on maastikele paratamatult suurem ning
linnas käsitletakse väärtuslike maastikena ka inimese ja looduse sümbioosis tekkinud
kooslusi.
Väärtuslikud maastikud on määratud Pärnu maakonna teemaplaneeringuga. Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Väärtuslikud maastikud, mis
suuremal või vähemal määral paiknevad Pärnu linna territooriumil on järgmised.
Reiu jõe suudmeala
Antud maastik on jätk kagus olevale maakonna suuremale T9 suurusklassi
rohevõrgustiku tugialale.57
Piirkond hõlmab Reiu jõe suudmeala, jõe kaldaaladele jäävad luitemännikud, Silla
küla ja Pärnu jõe vasakkalda koos Paikuse alevikuga.58
Reiu jõe suubumisel Pärnu jõkke moodustub avar veeala, mis on ümbritsetud
kaunite kõrgete jõekallastega. Kahe jõe ühinemiskohal on Pärnu jõe laius paarsada
meetrit. Jõgede kaldad on heas looduslikus seisundis ja neisse suubub palju
looduslikke ojakesi. Põhiliselt kasvab jõgede kallastel ilus männimets, mis on
meelispuhkepaigaks nii kohalikele kui linlastele.
Reiu jõe suudmes on märkimist vääriv 1933. aastal ehitatud 65 meetri pikkune
raudbetoonist kaarsild (taastati 1955), mis on üks esimesi suuri raudbetoonsildu
Eestis.
Piirkond on ka hinnatud vabaaja veetmise koht, mis on armastatud nii kohalike kui
linlaste poolt. Pärnu ja Reiu jõgedel saab kalastada, supelda ja sõita paadiga.
Metsaala, mis paikneb Reiu jõe vasakkaldal on väärtuslik linnalähedane puhke-ja
spordipaik. Kuiv männik moodustab Papiniidu- Raeküla tugiala ühe osa.

Pärnu rand ja vanalinn
Piirkond jääb Pärnu lahe, Tammsaare ja Aia tänavate ning Pärnu jõe vahele. Maastiku
reljeef on madal ja tasane, ainus kõrgendik sellel on Munamägi. Ala võib tinglikult
jaotada viieks: supelrand, rannapark ja kuurort, villade rajoon, vanalinn koos
bastionide vööndiga ning jahisadam.59
Antud väärtuslik maastik on sündinud suuresti looduse ja inimese koostöös.
Rannaparki on kujundatud teadlikult ning sinna on rajatud kuurorti tarbeks erinevaid
esinduslikke hooneid (nt Ammende villa, Rannahotell, mudaravila).
57

Vt skeem 9“ Pärnu maakonna rohevõrgustiku sidusus Pärnu linnaga“
Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
59
Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
58
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Pärnu vanalinn hakkas arenema 13. sajandi lõpus ja koondab endas mitmeid
tähelepanuväärseid arhitektuuri mälestisi. Selle kaitseks on Pärnu vanalinn
muinsuskaitse all ja käesolevas üldplaneeringus koostatud muinsuskaitse
eritingimused.
Pärnu rannaniit
Piirkond hõlmab pika madala liivase rannaala Pärnu lahe rannikul Pärnus, linnapiirist
kuni Side tänavani. Maismaa poolt piirneb ala Merekalda tänava ja Mai elamurajooniga. 60
Pärnu Rannaniit on jätk kagus olevale maakonna suuremale T8 suurusklassi
rohevõrgustiku tugialale.61
Põhiline rannaniidu väärtus ja omapära seisneb kaitstavate taimede liikide ja isendite
rohkuses linna lähedal. Nende rohkus väärib säilitamist ja eksponeerimist. Selleks
rajatakse ka rannaniidule vaatetornid.
Rannaniidu puhul on tegu korduva üleujutusega alaga, mille tulemusena on
rannaniidule tekkinud sonnid ehk riimveelised väikesed tiigikesed, mis üleujutuse
korral on merega ühenduses.
Viimastel aastakümnetel on Pärnu rannaala taimkattes toimunud olulisi muudatusi,
mis on aset leidnud põhiliselt karjatamise katkemisest. See põhjustas ranna
roostumist ja niidutaimede välja tõrjumist.
2010. aastast alustati niitude
taastamisega, mille käigus niideti roogu ja ala karjatati. 2012-2016. aasta detsembrini
kestab projekt Urbancows ehk „Linnalehmad“, mille tulemusena hakati rannaniitu
taas karjatama.
Niidu-Tammiste metsamaastik
Piirkond jääb Pärnu jõe kaldaalale Niidu ojast Pärnu linnas kuni Tammiste
aianduskooperatiivideni Sauga vallas, põhjast piirneb Pärnu - Tallinna raudteega.
Maastikku läbib paralleelselt jõega Pärnu - Vändra maantee. Põhja - lõuna suunas
lõikab maastikku Via Baltica, eraldades Niidu ja Tammiste metsaosad.62
Niidu-Tammiste metsamaastik on jätk põhja suunas olevale maakonna suuremale T8
suurusklassi rohevõrgustiku tugialale (vt skeem: Pärnu maakonna rohevõrgustiku
sidusus Pärnu linnaga).
Piirkonna teeb väärtuslikuks eelkõige looduslähedus, kus domineerivad väärtuslike
puuliikidega maastikud. Metsad on elujõulised ja kuuluvad hea esteetilise väärtusega
puistute klassi.
See on hinnatud puhke ja vabaaja veetmise koht. Seda maastikku kasutatakse igal
aastaajal. Jõe kaldal võib näha puhkajaid, suplejaid, õngitsejaid, seenelisi ja marjulisi.
Talvel suusatajaid. Inimestel on võimalik näha ilusaid vaateid ja hingata värsket õhku.
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Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
Skeem 9: Pärnu maakonna rohevõrgustiku sidusus Pärnu linnaga
62
Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
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9. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR
Seotud joonis: Sotsiaalne infrastruktuur M: 1/25 000
Sotsiaalse infrastruktuuri peatükis on käsitletud keskuste ja olulisemate avalikkusele
suunatud era- ja avalike teenuste ning ühiskondlike objektide paiknemist ja
arendamist linnaruumis.

9.1

Keskused
Keskus on ala, kuhu on koondunud vastavat piirkonda teenindavad asutused
(kaubandus, avalikud teenused, kultuuriasutused jms). Teenuste hulk ja
mitmekesisus sõltub teenindatava ala suurusest ja keskuse iseloomust. Keskustes
on üldjuhul tihedam ja kõrgem hoonestus ja keskused on hästi ligipääsetavad
paiknedes olulisemates liiklussõlmedes ja peateede ääres.

9.1.1

Ülelinnalised keskused
Ülelinnaline keskus sisaldab endas teenuseid, mis oma kättesaadavuses, spetsiifika
või mahu tõttu teenindavad inimesi kogu linna ja regiooni piires ning mida kõige
tõenäolisemalt kasutavad ka piirkonda külastavad inimesed.
K1 - Kesklinn
Pärnu kesklinn on ülelinnaline ja regionaalne kultuuri-, äri- ja teeninduskeskus.
Pärnu kesklinnas asuvad olulisemad kultuuri- ja ametiasutused. Pärnu kesklinnas
asub maaliinide bussijaam. Pärnu kesklinn on linna avaliku ruumi tuumala.
K2 - Papiniidu
Papiniidu ärikeskus on transiitliiklusele ja suurematele kaubagruppidele (nt tööstusja ehituskaubad) orienteeritud ülelinnaline keskus, mis teenindab nii Pärnu regiooni
kui ka Raeküla ja Mai asumit.

9.1.2

Piirkondlikud keskused
Piirkondlike keskuste ülesandeks on piirkonna olmeteeninduse ja avaliku teenuse
kättesaadavuse tagamine. Keskustele tagatakse hea juurdepääs piirkonnast jalgsi
jalgratta või ühistranspordiga. Piirkondlikel keskustel puudub ülelinnaline mõju.
Piirkondliku keskuse tuuma moodustab reeglina kohaliku tähtsusega
kaubanduskeskus koos mõne muu piirkonda teenindava avaliku teenusega.
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Piirkondlikud keskused:
Tähis
kaardil

Teenindatav piirkond

1

Vana-Pärnu

2

Ülejõe

3

Loode-Pärnu

4

Rääma - Raba

5

Rääma - Niidu

6
7
8

Tammiste
Eeslinn
Mai

Asukoht
Haapsalu mnt ja Mõrra tn piirkond linna piiri
ääres
Tallinna mnt ja Jannseni tn ristmiku piirkond
Lille tn, Rõugu tn ja Voorimehe tn ristmike
piirkond
Raba tn lähiümbrus Rääma tn ja Ehitajate tee
vahelises lõigus
Oja tn, Niidu tn, Tähe tn ja Ehitajate tee
vaheline ala
Tammiste arengualal
Tammsaare pst ja Riia mnt ristmiku piirkond
Papiniidu tn ja Matsa tn ristmiku piirkond

Säilitamisele kuuluvad väljapoole keskusi jäävad piirkondlikud kaubanduskeskused:
Jrk

Teenindatav asum

1

Ranna piirkond

2

Eeslinn

3

Mai

Asukoht
Karusselli tn, Side tn ja A. H. Tammsaare pst
vaheline ala
Karja tn, Suur-Posti tn, Väike-Kuke tn ja SuurSepa tn vaheline ala
Ravi tn, Metsa tn, Laine tn ja Riia mnt vaheline
ala

Piirkondlike kaubanduskeskuste asukohti võib muuta tingimusel, et ei halvene
teenuste kättesaadavus

9.2

Kaubandus, kaubakeskused ja suure külastuskoormusega ettevõtted
-

-

Tagada kaubakeskuste ja suure külastuskoormusega ettevõtete seotus ja lähedus
nende teeninduspiirkonnaga;
soodustada esmatarbekaupu (toidukaupu) müüvate ettevõtete rajamist eelkõige
kesklinna ja piirkondlikesse keskustesse;
suure külastuskoormusega äri- ja teenindusettevõtetele tuleb tagada hea juurdepääs
kõigi transpordivahenditega (ühistranspordi-, jalg- ja jalgrattaühendused). Vajalik on
hea side olemasoleva infrastruktuuri ja asustusega. Kaubakeskuste asukoha valikul
lähtuda eelkõige selle seotusest lähedalasuva elamupiirkonnaga. Juurdepääs peab
olema meeldiv kasutada ja soodustama kergliiklemist;
peamiselt autotranspordil toimivate ostukeskuste rajamine ei ole lubatud;
vanalinnas soodustada kaubanduspindade ühendamist, kus see on ehituslikult
võimalik (kõrvuti ehitatud hoonete puhul);
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-

-

vältida suuremate kui 2000m² ehitusaluse pindalaga kaubanduskeskuste planeerimist
väljapoole Pärnut ümbritsevat ringi (Kaubasadama tee- Lennuvälja tee- Ehitajate teeLiivi tee- Riia mnt);
kaubanduskeskuste planeerimisel ei tohi väheneda tänavate läbilaskevõime,
kohalikul omavalitsusel on õigus näha ette liiklusprognoosi koostamine;
kaubanduskeskuste maapealsed parklad tuleb haljastusega liigendada;
Suuremate, kui 2000 m² kaubakeskuste ja suure külastuskoormusega ettevõtete
kavandamisel tuleb kaaluda sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise vajalikkust.
Koostada eelhindamine. Mõju hindamisel tuleb reeglina arvestada kumulatiivset
mõju ülelinnalises kontekstis.
Suure külastuskoormusega ettevõtete ja kaubakeskuste kavandamisel tuleb hinnata
juurdepääsetavust. Juurdepääsetavuse analüüsil tuleb hinnata jalgsikäigu kaugust
potentsiaalsetele klientidele. Mida enam on osutatav teenus seotud
esmatarbevajaduste rahuldamisega, seda suurema osa klientide juurdepääs ei tohiks
ületada 400 m mööda tänavaid.
Kaubakeskused
ja
muud
suure
külastuskoormusega
ettevõtted
on
teenindusasutused, mis mõjutavad märkimisväärselt inimeste liikumist ja
transpordikasutust. Viimastel aastatel on Pärnu linna ehitatud hulgaliselt
kaubakeskusi, mis on avaldanud tuntavat mõju linna keskusele. Paraku ei ole
kaubanduskeskuste mõju siiamaani eriti hinnatud, mistõttu on hinnangud nende
mõjule varieeruvad suuresti. Samas on selge, et liigne teeninduse kavandamine
linnakeskusest välja soodustab autostumist ja ebaefektiivset ajakasutust, mistõttu
tuleb täiendavate kaubakeskuste ja suurte teenindusettevõtete kavandamisel nende
mõju põhjalikult analüüsida. Mõju hindamisel tuleb arvestada kumulatiivset mõju
ülelinnalises kontekstis koos sarnaste ettevõtetega.

9.3

Haridusasutused
Haridusasutuste võrgu kujundamise aluseks on Pärnu linna haridusvaldkonna
arengukava. Lisaks nimetatud dokumendile jälgib üldplaneering haridusasutustele
maa-alade reserveerimisel piirkondlikku krundikasutust, elamualade jaotust ja
arenguvõimalusi tulevikus.
Üldised tingimused haridusasutuste arendamiseks:
−

−

Olemasolevatel ja kavandatavatele haridusasutustele tuleb tagada
turvaline juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt
elamualadelt, ühistranspordipeatustest ja parklatest;
Olemasolevate ja kavandatavate haridusasutuste territooriumitel tuleb
tagada normidele vastav keskkond (müra-, vibratsiooni- ja
õhusaastevaba jne) ja heakorrastatud hoovialad. Lasteaedasid ei ole
lubatud kavandada suure liikluskoormusega tee vahetusse lähedusse;

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

146

Pärnu linna üldplaneering 2025
−

−
9.3.1

Haridusasutustele tuleb ette näha piisav parkimiskohtade ja
jalgrattaparklate olemasolu. Jalgrattaparklad tuleb kavandada varju alla.
Soovitav on ette näha katusega ja piirdeseintega jalgrattahoiukohad, mis
võimaldavad jalgratast turvaliselt ja mugavalt hoiustada;
Olemasolevate haridusasutuste territooriume ei ole lubatud vähendada;

Alusharidus
Lasteaedade maa-alade säilitamisel, reserveerimisel ja arendamise tingimuste
seadmisel on lähtutud põhimõttest tagada kodulähedase alushariduse
kättesaadavus ja lasteaiakohtade piisavus ning parandada olemasolevate
lasteaedade keskkonnatingimusi.
Lasteaiad on märgitud Maa- ja veealade kasutuse plaanil
Olemasolevad toimivad lasteaiad säilitatakse. Muudatused on kavandatud kahe
lasteaia paiknemise osas:
tulenevalt Raba-Laia sillakoridori lähedusest viia Männipargi lasteaed
−
Rääma tn 38b kinnistult üle Raba tn, Oja tn, Rääma tn, Männi tn vahelise
kvartali sisemusse;
−
lasteaia alune maa peab jääma linna omandisse;
Säilitatavad lasteaedade (lastehoidude) maa-alad:

Nr

Asum

Asutuse nimi

Asukoht

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ülejõe

Kadri Tänava Lasteaed
Ülejõe Lasteaed
Lasteaed Trall
Lasteaed Päikesejänku
Pärnu Lasteaed Pillerpall
Liblika Tänava Lasteaed
Kesklinna Lasteaed
Tammsaare Lasteaed
Kastani Lasteaed
Ülejõe Lasteaia Väike-Kuke
maja
Lasteaed Pöialpoiss
Lasteaed Mai
Lasteaed Kelluke
Raeküla Lasteaed

Kadri tn 23
Noorte väljak 1
Kiige tn 9
Vana-Sauga tn 21
Rõugu 8a
Liblika tn 1a
Aia tn 13
A. H. Tammsaare pst 10b
Kastani tn 3

Maa-ala
suurus
5 095m2
4 623m2
12 613m2
7 004m2
7 735 m2
10 138m2
5 268m2
10 612m2
12 131m2

Väike-Kuke 8a

4 496m2

Metsa tn 17
Mai tn 49
Metsa tn 3
Järva tn 2

10 022m2
10 058m2
5 139m2
5 540m2

Rääma
Kesklinn
Eeslinn

10
11
12
13
14

Mai

Raeküla

Olemasolevate lasteaedade reorganiseerimisel ning uute elamualade
väljaehitamisel tekkiv lasteaiakohtade lisavajaduse rahuldamiseks reserveeritakse
üldplaneeringuga maa-alad:
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Nr

Asum

1
2

Ülejõe

Asukoht

Vastla tn, Lille tn, Lubja tn, Niine tn vaheline kvartal
Rõugu tn- Lille tn- Voorimehe tn ristmik
Oja tn, Niidu tn, Rohu tn, Pikanõmme tee
3
Rääma
vaheline ala
Pirni tn, Rohu tn, Tähe tn, Oja tn
4
vaheline kvartal
Raba tn, Oja tn, Rääma tn, Männi tn
5
vaheline kvartal (üleviidav Männipargi Lasteaed)
6
Kesklinn
Kivi tn ja Väike-Posti tn nurk
Pärnu linnapiiri, Nooda tn, Mõrra tn
7
Vana-Pärnu
vaheline kvartal
Papiniidu tn, Mai tn, Raja tn ja rannaniidu
8
Mai
vaheline ala
9
Papiniidu
A4 Suur-Joe tänava ja Pärnu jõe vaheline arenguala
10
Raeküla
Merimetsa tn ja Rannametsa tee nurgal
11
Tammiste
Tammiste arenguala
* Maa-ala suurus täpsustatakse detailplaneeringuga

Maa-ala
suurus
9000m2*
7735m2*
6685m2*
5 500m2*
5 522m2*
2 490 m2
4 000m2*
10 000m2*
5 000m2*
6 538m2
10 000m2

Eralasteaedade ja lastehoidude arendamine vastavalt vajadusele. Nimetatud
asutused võivad asuda lisaks segahoonestuse ja üldkasutatavate ehitiste maa-ala
juhtotstarbega piirkondade ka elamute maa-ala juhtotstarbega piirkonnas toetava
otstarbena.
9.3.2

Üldharidus
Riiklike ja munitsipaal-üldharidusasutuste areng on kavandatud peamiselt
olemasoleva maakasutuse baasil. Olemasolevad põhi- ja gümnaasiumihariduse
maa-alad on ette nähtud säilitada. Era-üldhariduskoolide arendamine vastavalt
vajadusele. Nimetatud asutused võivad asuda lisaks segahoonestuse ja
üldkasutatavate ehitiste maa-ala juhtotstarbega piirkondade ka elamute maa-ala
juhtotstarbega piirkonnas toetava otstarbena.
Maakonna gümnaasiumiõpilaste õpilaskodu jaoks on reserveeritud ala kesklinnas
(Aia tn 2 // Pargi tn 1).
Säilitatavad riiklikud ja munitsipaal-üldhariduskoolide maa-alad:

Nr

Asum

Asutuse nimi

Asukoht

1
2
3
4
5

Ülejõe

Ülejõe kool
Täiskasvanute Gümnaasium
Pärnu Toimetulekukool*
Rääma Põhikool
Vanalinna Põhikool

Tallinna mnt 40a
Noorte väljak 2
Rõugu tn 8a
Raba tn 3
Nikolai 26

Rääma
Kesklinn
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6
Kuninga Tänava Põhikool
Kuninga tn 29
7
Eeslinn
Ühisgümnaasium
Kooli tn 13
8
Vene kool
Tammsaare pst 30
9
Mai
Pärnu Mai kool
Mai tn 3
10
Koidula Gümnaasium
Metsa tn 21
11
Raeküla
Pärnu Raeküla Kool
Käo tn 4
* Koolis õpivad mõõduka, raske ning sügava vaimu- ja/või liitpuudega õpilased
Üldplaneeringuga reserveeritakse haridusasutustele järgnevad maa-alad:
Nr

Asum

1

Kesklinn

Maa-ala
suurus
1 830 m2

Asukoht

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Papiniidu tn, Mai tn, Raja tn ja rannaniidu
2
Mai
vaheline ala
* Maa-ala suurus täpsustatakse detailplaneeringuga
9.3.3

10 000m2*

Kutse- ja kõrgharidus
Olemasolevad kutse- ja kõrgharidusasutuste kasutatavad maa-alad on ette nähtud
säilitada. Era-kõrghariduskoolide ja uute riiklike kõrgkoolide arendamine vastavalt
vajadusele. Nimetatud asutused võivad asuda segahoonestuse ja üldkasutatavate
ehitiste maa-ala juhtotstarbega piirkondades. Uute kutse- ja kõrghariduskoolide
areng on soositud kesklinnas ja selle vahetus läheduses.
Säilitatavad kutse- ja kõrghariduskoolide maa-alad:

Nr

Asum

Asutuse nimi

Asukoht

1
2

Kesklinn

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Rääma

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3

Eeslinn

Saksa tehnoloogiakool

Ringi tn 35
Niidupargi 8/12, 8a, 10,
10a, 10b, 16
Jalaka 8

9.3.4

Huviharidus
Olemasolevad munitsipaal-huvihariduskoolide ning noortekeskuste kasutatavad
maa-alad on ette nähtud säilitada. Era-huvihariduskoolide ja uute munitsipaalhuvikoolide ning noortekeskuste arendamine vastavalt vajadusele. Nimetatud
asutused võivad asuda lisaks segahoonestuse ja üldkasutatavate ehitiste maa-ala
juhtotstarbega piirkondade ka elamute maa-ala ning äri ja teeninduse
juhtotstarbega piirkonnas toetava otstarbena.
Säilitatavad munitsipaal, huvihariduskoolide ja huvitegevuse maa-alad:

Nr

Asum

Asutuse nimi
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1
2
3
4
5
6
7
8

9.4

Kesklinn

Eeslinn
Mai
Raeküla

Pärnu Noorte vabaajakeskus
Pärnu Kunstikool
Pärnu Kunstide maja
Pärnu Muusikakool
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja
Pärnu Linna Spordikool
Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus
RVK Avatud Noortekeskus

Noorte väljak 2
Kerese tn 3
Pühavaimu tn 8
Aida tn 4
Kooli tn 6b
Riia mnt 129
A. H. Tammsaare pst 57
Lembitu tn 1

Kultuuri- ja spordivõrgustik
Kultuuri- ja spordiehitiste ning rajatiste maa-alade säilitamisel, reserveerimisel ja
arendamise tingimuste seadmisel lähtutakse järgnevatest põhimõtetest:
−
−
−

9.4.1

Säilitada erinevates linna piirkondades huvi-, spordi- ja kultuuritegevuse
võimalused;
Tugevdada kesklinna kui kultuurikeskust;
Võimaldada kultuuri- ja spordiehitistele ning rajatistele nende spetsiifikast
tulenevalt sobilikud asukohad;

Ülelinnalise tähtsusega kultuuri- ja spordivõrgustik
Üldplaneeringuga nähakse ette kultuuri- ja spordivõrgustiku säilitamine ja
arendamine järgmistel munitsipaal- ja/või riigikinnistutel:

Nr

Asum

Asutuse nimi

1
Kesklinn
Pärnu Kontserdimaja
2
Pärnu Teater
3
Pärnu Muuseum
4
Pärnu Linnagalerii
5
Linnakodaniku Maja
6
*
7
Eeslinn
Kunstnike Maja
8
Kergejõustiku maneež
9
Ranna Staadion
10
Papiniidu
Sõudebaas
11
Mai
Spordihall
12
Rääma
Sõudebaas
13
Raeküla
Raeküla staadion
14
Ülejõe
Koidula Muuseum
* Maa-ala ei seota kindla kultuuri-või spordiasutusega.
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Aida tn 4
Keskväljak 1
Aida tn 3
Uus tn 4
Nikolai tn 8
Uus tn 5
Nikolai tn 27
Väike-Kuke 8c
Ranna pst 2
Suur-Jõe 50a
Riia mnt 129
Rääma tn 27
Riia mnt 277
J. V. Jannseni 37

Maa-ala
suurus
5 448m2
6 165m2
2 164m2
1 203m2
302m2
822m2
1 223m2
4 127m2
23 567m2
17 531m2
14 399m2
9 671m2
23 318m2
2 281m2
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Lisaks nimetatud kultuuri- ja spordivõrgustiku üksustele toimib Pärnus teisi
ülelinnalise tähtsusega üksusi, mis ei paikne munitsipaal- või riigikuuluvusega maaalal.
Reserveerida maa-alasid kultuuri- ja spordivõrgustiku arendamiseks:
Jrk

Planeeritud tegevus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

kunstihoone
jäähall
ujula
loomemajanduse keskus
jalgpalli sisemaneež
jalgpallikeskus
ekstreemspordihall
hobukeskus
vibustaadion
Kultuuri- ja spordivõrgustiku üksuste arendamine on lubatud puhke- ja haljasala
maa-ala (ainult rajatised), puhketeeninduse maa-ala, segahoonestuse maa-ala, äri ja
teeninduse maa-ala või üldkasutatavate ehitiste maa-ala juhtfunktsiooniga
piirkondades.

9.4.1.1

Raamatukogude võrgustik
Pärnu raamatukogude võrgustik on toimiv ning koosneb Keskraamatukogust ja
kolmest
haruraamatukogust.
Üldplaneeringuga
nähakse
ette
Rääma
haruraamatukogu üleviimine Kaevu tn 27 hoonest Rääma pargi kvartalisse. Teised
raamatukogud säilitatakse ja arendatakse nende praeguses asukohas.
Pärnu linna raamatukogud:

TeenindusAsutus
piirkond
1
Kogu linn
Pärnu Keskraamatukogu
Mai,
2
Raeküla,
Ranna Raamatukogu
Papiniidu
Rääma,
3
Rääma Raamatukogu
Ülejõe
* Viia üle Rääma pargi kvartalisse
Nr

9.4.1.2

Asukoht
Akadeemia tn 3
Papiniidu tn 50
Kaevu 27*

Vabaõhuürituste korraldamise alad
Sauga mõisa ala on reserveeritud linna suurürituste (festivalid, suurkontserdid)
korraldamise paiga väljaarendamiseks.
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Vallikääru park on kavandatud peamiseks kesklinna laatade, vabaõhuürituste,
kontsertide jms korraldamise alaks.
Pärnut väisavate suuremahuliste rändürituste (tsirkus, tivoli jms) korraldamiseks
ning selleks vajaliku taristu väljaarendamiseks reserveerida maa-ala reisisadama
arengualal või kesklinna arengualal või J. V. Jannseni sadama arengualal või ranna
arengualal.
Lisaks on kavandatud Vanalinna Põhikooli õueala väljaehitamine kaasaegseks
vabaõhuürituste paigaks (väiksemad kontserdid, etendused jms)
9.4.2

Piirkondliku tähtsusega kultuuri- ja spordivõrgustik
Piirkondliku tähtsusega kultuuri ja spordivõrgustiku arendamise peaeesmärgiks on
kogukondliku kuuluvustunde suurendamine, piirkondlike kogunemiskohtade
väljaarendamine ning kodulähedaste puhke- ja rekreatsioonitingimuste
parandamine. Võrgustiku tuumpunktideks on piirkondlikud kultuurikeskused.
Üldplaneeringuga nähakse ette olemasolevate piirkondlike kultuurikeskuste
säilitamine ja arendamine järgmistel kinnistutel:

Teeninduspiirkond
Raeküla,
1
Mai
Mai,
2
Papiniidu
3
Rääma
Ülejõe,
4
Vana-Pärnu
* Kinnistu on eraomandis
Nr

Üldplaneeringuga
arendamiseks:

Asutus

Asukoht

Raeküla Vanakooli Keskus

Lembitu tn 1

Mai Kultuurikeskus*

Papiniidu tn 50

Nooruse Maja

Roheline 1b

Vana-Pärnu Kultuurikeskus

J. V. Jannseni 39

reserveeritakse

maa-alad

piirkondlike

kultuurikeskuse

Teenus

Asukoht

1

Teeninduspiirkond
Eeslinn

Eeslinna kultuurikeskus

2

Vana-Pärnu

Vana-Pärnu kultuurikeskus

3

Tammiste

Tammiste kultuurikeskus

Aisa tn 14
Kesk tn, Põllu tn, Purje tn,
Jakobi tn
vaheline kvartal
Tammiste arenguala

Nr

Teiste piirkondliku tähtsusega kultuuri- ja spordivõrgustiku üksuste arendamine on
lubatud puhke- ja haljasala maa-ala (ainult rajatised), elamute maa-ala,
segahoonestuse maa-ala, äri ja teeninduse maa-ala või üldkasutatavate ehitiste
maa-ala juhtfunktsiooniga piirkondades.
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Üldplaneeringuga reserveeritakse
tugistruktuuri tarbeks:
Nr
1

Teeninduspiirkond
Pärnu

maa-ala

sotsiaalvaldkonna

ja

Teenus

Asukoht

Õppenõustamiskeskus

Metsa tn 1

hariduse

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused

9.5
9.5.1

Perearstikeskused
Olemasolevad perearstikeskused paiknevad linna keskuses ja piirkondlikes
keskustes ning on ette nähtud säilitada ja arendada praeguses asukohas või
lähipiirkonnas:

Nr
1
2
3

Teeninduspiirkond
Pärnu linn,
Kesklinn
Mai,
Papiniidu,
Raeküla
Ülejõe,
Rääma

Asutus

Asukoht

Pärnu Perearstikeskus

Suur-Sepa 14

Mai Perearstid

Metsa 28

Ülejõe Perearstikeskus

J. V. Jannseni 5

Perspektiivne perearstikeskuse maa-ala on reserveeritud Rääma pargi kvartalisse:
Nr
1
9.5.2

Teeninduspiirkond
Rääma

Asutus

Asukoht

-

Rääma pargi kvartal

Pärnu haigla
Sihtasutus Pärnu Haigla tegutseb täna Pärnus kuuel kinnistul (Ristiku tn 1, Ravi tn 2,
Metsa tn 1, Kanali tn 10,). Haigla arengukava näeb ette tegevuste koondamise kahte
terviselinnakusse Ristiku tn 1 (aktiivravi) ja Ravi tn 2 (õendus- ja hooldusteenused).
Raviasutuste ümbruse edaspidisel planeerimisel ja arendamisel vältida ravitegevust
häirivaid tegevusi (müra, õhusaaste jne).
Arengukava realiseerumisel allutada vabanevatel kinnistutel tegevus üldplaneeringu
maakasutuse juhtfunktsioonile.
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9.5.3

Hooldekodud ja hoolekandeasutused
Pärnu linna sotsiaalabi- ja hoolekandevõrgustik on üles ehitatud valdkonna era- ja
munitsipaalasutustele, mis asuvad nii munitsipaalkinnistutel, kuid rendivad pindu ka
erakinnistutel.
Üldplaneeringuga nähakse ette sotsiaalabi- ja hoolekandeasutuste säilitamine ja
arendamine järgmistel munitsipaal- ja/või riigikinnistutel:

Nr

Asum

Asutuse nimi

Asukoht

1

Mai

Metsa tn 10

2

Eeslinn

Eakate Avahoolduskeskus
Erivajadustega Inimeste
Rehabilitatsioonikeskus
Aktiviseerimiskeskus Tulevik
Täiskasvanute varjupaik ja
päevakeskus
Pärnu Lasteküla
Tammiste hooldekodu

Maa-ala
suurus
2 402m2

Riia mnt 70

4 901m2

Suur-Posti 18

2 010m2

Suur-Posti 18b

994m2

Oja tn 97
Tammiste tee 1

13 698m2
174 380m2

3
4
5
6

Rääma
Tammiste

Üldplaneeringuga reserveeritakse sotsiaalabi- ja hoolekandeasutustele maa-alad:
Nr
1
2
3

Asum
Rääma
Rääma
Rääma

Asukoht
Ehitajate tee, Oja tn ja Pärnu haigla vaheline maa-ala
Oja tn 97 reservala
Raba tn, Oja tn, Rääma tn, Männi tn vaheline kvartal

Tugiteenusega korterelamute ehitamine on lubatud elamute maa-ala,
segahoonestuse maa-ala või üldkasutatavate ehitiste maa-ala juhtfunktsiooniga
piirkondades.

9.6

Munitsipaalelamud
Munitsipaalelamute arendamise eesmärgiks on:
−
−
−

Tagada linna vähekindlustatud elanikele elamispind;
Linna arengu suunamine elukohtade pakkumise kaudu;
Elamualade väärindamine ja selle läbi elamupiirkondade arengu
suunamine

Munitsipaalelamute paiknemine ja arendus on lubatud elamute maa-ala,
segahoonestuse maa-ala või üldkasutatavate ehitiste maa-ala juhtfunktsiooniga
piirkondades.
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Munitsipaalarendusi kavandada nõnda, et oleks tagatud linnaruumi sidusus63 ning
oluliste linnapiirkondade areng.

9.7

Kalmistud ja tavanditeenistus

9.7.1

Kalmistud
Pärnu linna territooriumil paikneb neli kalmistut:

Nr
1
2
3
4

Asum
Papiniidu
Raeküla
Vana-Pärnu
Eeslinn

Nimetus
Alevi kalmistu
Pärnu Metsakalmistu
Vana-Pärnu kalmistu
Pärnu Vana kalmistu

Asukoht
Riia mnt
Videviku 6
Haapsalu mnt
Riia mnt

Lisaks nendele kuulub Pärnu linnale Uulu kalmistu Tahkuranna vallas. Kalmistute
kasutamist reguleeritakse riiklike ja kohalike õigusaktidega.
Olemasolevad kalmistud säilitatakse. Üldplaneeringuga ei reserveerita maa-alasid
uute kalmistute rajamiseks Pärnu linna.
9.7.2

Tavanditeenistus
Tavanditeenistuste läbiviimiseks mõeldud hoonele ning krematooriumile on
reserveeritud maa-ala Metsakalmistu vahetus läheduses.

63

vt 2.2 Ruumilise arengu põhimõtted, XIV sidususe põhimõte.
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10.TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
Seotud joonised: Elektrivarustus M: 1/25 000; Sooja- ja gaasivarustus M: 1/25 000;
Veevarustus M: 1/25 000; Reoveekanalisatsioon M: 1/25 000;
Sademeveekanalisatsioon M: 1/25 000;

10.1

10.2
10.2.1

Üldtingimused
muinsuskaitse alal kavandatavatele teedele, trassidele ja
tehnorajatistele
-

uute maa-aluste trasside planeerimisel arvestada ajalooliste linnakindlustuste
müüride paiknemisega vanalinna territooriumil. Soovitav on kavandada
trasside ehitamine olemasolevatesse trassikoridoridesse, et vältida
arheoloogiliselt väärtuslike pinnakihistuste hävinemist;

-

uute trasside rajamisel või olemasolevate rekonstrueerimisel taastada
ajalooline tänavate ja parkide või muude avalike haljasalade koosseis kui
projektiga ei ole määratud teisiti;

-

muinsuskaitseala vanalinna ja arheoloogiamälestise (reg nr 11793) alal on
nõutav trasside, teede ehitamisel ja tehnorajatiste ehitamiseks vajalike
kaevetööde eel teostada arheoloogilised uuringud. Uuringu käigus avastatud
väärtuslikud (linnakindlustuste, kesk- ja varauusaegse kivihoonestuse)
ehituskonstruktsioonid tuleb säilitada või minimeerida nende kahjustamine;

-

vältida sobimatute maapealsete tehnorajatiste (elektrialajaamad jms)
püstitamist Rannapargi territooriumil. Maapealsed tehnorajatised tuleb
kavandada ajaloolist keskkonda arhitektuurselt vääristavatena ja mahult
võimalikult miniatuursetena;

-

maapealsete tehnorajatiste asukoha planeerimisel vältida ehitismälestiste
vahetusse lähedusse ja Rannapargi alal paiknevate muude ehitiste
tänavapoolsete fassaadide ette paigutamist;

Elektrivarustus
Olemasolev olukord

Pärnu linna elektrivarustussüsteem tugineb neljal piirkonnaalajaamal:
Alajaama nimi
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koormus
Metsakombinaadi 110/10 kV
Papiniidu 110/35/10 kV
sellest:
Savi 35/10 kV
Pärnu 35/10 kV

10 ja 25 MVA
2 x 40 MVA

10 MW
56 MW

Niidu tn 18a
Energia tn 7

2 x 16 MVA
2 x 10 MVA

13 MW
8 MW

Plaadi tn 2
Rääma tn 19a

Papiniidu piirkonnaalajaam saab toite:
−
−
−

Sindi 330/110/10 kV alajaamast 110 kV õhuliiniga L030
Paide 330/110/35/20/10 kV alajaamast läbi Vändra 110/35/10 kV
alajaama 110kV õhuliiniga L133B
Sindi 330/110 kV alajaamast läbi Metsakombinaadi 110/10 kV alajaama
110 kV liiniga L032B

Metsakombinaadi piirkonnaalajaam saab toite:
−
−

Sindi 330/110/10 kV alajaamast 110 kV õhuliiniga L032A
Papiniidu 110/35/10 kV alajaamast 110 kV õhuliiniga L032B

Pärnu ja Savi piirkonnaalajaamad on ühendatud Papiniidu piirkonnaalajaamaga 35
kV liinidega.
Savi alajaam on lisaks ühendatud Jänese piirkonnaalajaamaga (Sauga valla
territooriumil) 35 kV õhuliiniga.
Pärnu linna territooriumil paiknevad 10/0,4 kV keskpingealajaamad on ühendatud
kaabelliinidega Papiniidu, Metsakombinaadi, Pärnu ja Savi alajaamadega. 10/0,4 kV
alajaamade omavahelised ühendused on kaabelliinidega. 10 kV õhuliinid on VanaPärnus Luha ja Kotka alajaamade vahel ning Ülejõe linnaosas Ehitajate teelt Jaama
tänavale Kaubajaama 10/0,4 kV alajaamani.

10.2.2

Arengusuunad
2025. aastaks võib perspektiivne tipukoormus maksimum stsenaariumi kohaselt
tõusta Papiniidu alajaamas 91 MW-ni ning Metsakombinaadi alajaamas 21 MW-ni.
Tulenevalt Papiniidu AJ koormuse kasvust on nähtud koormuste jagamine
olemasolevate piirkonna- ja uute rajatavate 110 kV piirkonna vahel.
Elektrivarustuse töökindluse suurendamiseks, võrgukadude vähendamiseks ja
alajaamade võimsuse tõstmiseks on planeeritud:
−
−

Rekonstrueerida Savi 35/10 kV alajaam 110/10 kV alajaamaks
Rekonstrueerida Pärnu 35/10 kV alajaam 110/10 kV alajaamaks
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−

Rajada täiendav 110/10 kV alajaam Veekeskuse 10/0,4 kV alajaama
asemele/juurde Side ja A. H. Tammsaare pst ristmikul, kui piirkonda
lisandub oluliselt koormust.

Olemasolev Televisiooni 35/10kV alajaam, Tammiste tee 12a kinnistul on ette
nähtud demonteerida.

Planeeritav koormus 2030a
Alajaama nimi

Trafod

Alajaama koormus

Metsakombinaadi 110/10 kV
Papiniidu 110/35/10 kV
Savi 110/10 kV
Pärnu 110/10 kV
Veekeskuse 110/10 kV

2 x 25 MVA
2 x 40 MVA
2 x 25 MVA
2 x 25 MVA
2 x 25 MVA

22 MW
35 MW
23 MW
23 MW
22 MW

Savi ja Pärnu alajaamade rekonstrueerimiseks on vajalik uute 110 kV liinide
paigaldamine:
−
−

−

Ehitajate teel Männi tänavast Savi alajaamani on Ehitajate tee
rekonstrueerimisega 2 x 110 kV kaabelliinid paigaldatud.
2 x 110 kV kaabelliin Metsakombinaadi alajaamast Ehitajate tee äärest
Männi tänavani, Ehitajate tee kõrvalt Männi tänavale ja Rääma tänavale
kuni Pärnu alajaamani.
Olemasolevad 35 kV õhuliinid demonteeritakse.

Veekeskuse 10/0,4 kV alajaama juurde 110/10 kV alajaama rajamiseks on vajalik
rajada 110 kV kaabelliinid:
Variant 1
−
2 x 110 kV kaabelliinid Papiniidu alajaamast Raja tänavale, Kalevi pst ja Papiniidu
tänava pikendusega paralleelselt A. H. Tammsaare puiesteele kuni Veekeskuse
alajaamani.
−
Variant 2
110 kV kaabelliin Papiniidu alajaamast sarnaselt Variandile 1.
110 kV kaabelliin Pärnu alajaamast Aia tänavale ja A. H. Tammsaare puiesteele kuni
Veekeskuse alajaamani. Kaabel on võimalik paigaldada sillale või jõe põhja. Kaabli
paigaldamisega seonduvaid riske tuleb täiendavalt kaaluda. Kohalikul omavalitsusel
on õigus keelduda kaabli paigaldamisest sillale, kui sellega kaasneb suurem
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

158

Pärnu linna üldplaneering 2025
õnnetusrisk või on tõenäosus õnnetusega kaasnevate suuremate mõjude osas. 110
kV kaabelliini paigaldamisel Pärnu jõe alt läbi on kaablikaitsetsoon vee alal 50 m.
Perspektiivis on kavas asendada Savi ja Jänese alajaamade vaheline 35 kV õhuliin
110 kV õhuliiniga.
Kesklinnas ja rannapiirkonnas paiknevatele tehnorajatistele võib lähtuvalt nende
asukohast seada täpsemaid arhitektuurseid tingimusi.
Olemasolevad 110 kV õhuliinid Sindi, Papiniidu ja Metsakombinaadi alajaamade
vahel rekonstrueeritakse olemasolevale trassile suurema läbilaskevõimsusega 110
kV õhuliinideks.

10.2.3 Linna 10 kV kaabliühendused.
Arengualade A2 ja A3 elektrivarustuseks on vajalik planeerida kaabeliinide
tehnotrass Papiniidu alajaamast , mööda Papiniidu tn pikendust merepoolsest
küljest kuni Ranna pst 9 Purje alajaamani. Arengualadel teostatakse sidumine
olemasolevate ja planeeritud alajaamadega.
Arenguala 6 elektrivarustuseks on vajalik planeerida kaabelliinide tehnotrass
Metsakombinaadi alajaamast mööda Ehitajate teed ja lühemat ühendust.
Savi alajaamast planeerida tehnotrass kaabelliinid mööda Saviaugu tn Härma
alajaamani ja sealt siduda Loode Pärnu planeeringuga. Savi alajaamast on
planeeritud kaabelliinid mööda Tallinna maanteed ja/või 35 kV liinitrassi Jänese
alajaama.
Uute 10/0,4 kV alajaamade rajamine toimub vastavalt piirkondade arendamise
plaanidele ja koostatavatele detailplaneeringutele.
Lähiaastatel on vajalik uute 10 kV kaabelliinide paigaldamine Pärnu alajaamast
kesklinna elektrivarustuse parandamiseks ja amortiseerunud kaabelliinide
vahetamiseks.

10.2.4 Üleujutusohuga ala Pärnu linnas on 3m samakõrgusjoon. Vastavasse
ohutsooni jääb Pärnu linnas 1156 eluhoonet.
Vähendamaks üleujutusest põhjustatud võimalikke kahjulikke tagajärgi inimeste
tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele, seab üldplaneering
üleujutusohuga alade arendamisel järgmised tingimused:
…
−
tehnovõrkude projekteerimisel ja ehitamisel arvestada üleujutusohuga;
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−

−

10.3
10.3.1

elektripaigaldised (kaablid, valgustid, ühenduskohad, kilbid jne) tuleb
projekteerida, ehitada ja kasutada vastavalt elektriohutusseaduse
nõudeid järgides.
Uute alajaamade ja elektrikilpide minimaalne kõrgus peab olema 3m
abs.

Soojavarustus
Olemasolev olukord
Käesoleva
üldplaneeringuga
määratakse
kaugküttepiirkonna
maa-ala.
Kaugküttepiirkond on maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks
soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne,
põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele vastav soojus-varustus.
Kaugküttepiirkonna ning sellel kehtivad tingimused Pärnu linna haldusterritooriumil
määrab Pärnu linnavolikogu.
Kaugküttepiirkonna soojusega varustajateks on järgmised tootmisüksused:
Tootmisüksuse nimetus

Tootmisüksuse funktsioon

Aadress

Pärnu SEJ (soojuselektrijaam)
Pärnu katlamaja
Tervise katlamaja
Turba tänava katlamaja
Õli tänava katlamaja
Niidu 11a katlamaja
Rääma 94 katlamaja

baaskoormus
tipp- ja reserv koormus
tipp- ja reserv koormus
tipp- ja reserv koormus
tipp- ja reserv koormus
reserv koormus
Viisnurk AS soojavarustus

Niidu tn 24
Suur-Jõe tn 52
Ringi tn 56
Turba tn 3
Õli tn 6
Niidu tn 11a
Rääma tn 94

Peamine soojatootja on Pärnu Soojuselektrijaam (SEJ), mille kanda on baaskoormus
ja suvine soojaveevarustus ja mis katab soojavarustuse kaugküttepiirkonnas kuni
välistemperatuurini
0° ÷ -2°C. Külmemate ilmade korral käivitatakse tipp- ja
reservkoormuse katlamajad. Pärnu SEJ seiskumise korral küttehooajal tuleb
käivitada Pärnu tipp- ja reservkoormuse katlamajad vastavalt vajadusele.
Linna vasakkalda kaugküttetorustik töötab ringvõrguna. Võrku on ühendatud
tootmisüksusteks on Pärnu katlamaja ja Tervise katlamaja. Katlamajad on
ühendatud A. H. Tammsaare pst ja S-Jõe tänava kaugkütte peajaotustorustiku
kaudu. Linna paremkalda kaugküttetorustikku on ühendatud Pärnu SEJ-, Turba-, Õli
ja Niidu tänava katlamajad.
Vana silla (kesklina sild) alla paigaldatud kaugküttetorustiku kaudu varustatakse
linna paremkaldal Tallinna mnt, J. W. Jannseni tn, Suur-Jõekalda tn, Uus-Sauga tn ja
Mihkli tn korruselamuid ja teisi tarbijaid.
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Viisnurk AS katlamaja (Rääma tn 94) toodab soojusenergiat oma vajaduseks ja
varustab soojaga nii Pärnu jõe vasak- kui ka paremkaldal asuvaid tootmis- ja
administratiivhooneid.
Pärnus esineb piirkondi, mille varustamine kaugküttega ei ole majanduslikult
otstarbekas. Nende piirkondade soojavajadus on hetkel lahendatud lokaalsete
tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavate kütteseadmete, elekterkütte, maakütte-,
või õhkkütte soojuspumpade abil.
10.3.2

Arengusuunad
Katlamajad
Olemasolevad, kaugküttepiirkonda varustavad tootmisüksused on ette nähtud
säilitada.
Kaugküttepiirkonda varustavate tootmisüksuste maksimaalsest koguvõimsusest on
reservis ligikaudu 90 %, seega on võimalik olulises mahus uusi soojatarbijaid
kaugküttevõrku lülitada. Pärnu SEJ efektiivsuse tõstmiseks ja sisendite (kütuse jms)
hinnatõusu mõju minimiseerimiseks on oluline küttehooaja välise- ja kevad-sügisese
soojuskoormuse (tarbimismahu) suurendamine.
Uue tipukatlamaja jaoks on reserveeritud maa Loode-Pärnu tööstuspiirkonda
Saugamõisa tee äärde. Arvestades kaugküttetorustike rajamisega Loode-Pärnu
tööstuspiirkonda ja nende ühendamisega olemasolevate kaugküttetorustikega
sõltub katlamaja välja ehitamine piirkonna tarbimisest ja olemasolevate
katlamajade vaba võimsuse suurusest.
Täiendavate
katlamajade
rajamine
toimub
detailplaneeringuga
või
projekteerimistingimustega, sõltuvalt kavandatava katlamaja võimsusest,
keskkonna- ja ruumilisest mõjust.
Kaugküttetorustikud
Kaugküttesüsteemi töökindluse tõstmiseks ning uute tarbijate soojaga
varustamiseks on üldplaneeringus kavandatud uute kaugküttetorustike rajamine ja
olemasolevate kaugküttetorustike rekonstrueerimine. Arendused on kajastatud
planeeringu joonisel. Perspektiivsete trasside paiknemise osas võib ette tulla
muudatusi, mida ei käsitleta üldplaneeringu muudatusena.
Kaugküttesüsteemi uuendusena on ette nähtud:
−
Korruselamute
piirkondade
keldreid
läbivate
transiitsete
kaugküttetorustike ümberpaigutamine üldkasutatavatele maa-aladele;
−
Raudbetoonkünades paiknevate kaugküttetorustike asendamine
eelisoleeritud torustikega;
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−

Maapealsete kaugküttetorustike paigutamine pinnasesse vastava
võimaluse olemasolul.

Kaugküttega katmata alad
Hõivata majanduslikult otstarbekas mahus kaugküttevõrku. Muus osas säilitada
soojavarustus lokaalsete tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavate kütteseadmete,
elekterkütte, maakütte-, või õhkkütte soojuspumpade abil. Võimalusel juurutada
kaasaegseid energia- ja keskkonnasäästlikke lahendusi.

10.4
10.4.1

Gaasivarustus
Olemasolev olukord
Pärnu linnas on välja arendatud gaasi jaotustorustiku võrgustik.
Gaasitarbijate vähesuse tõttu on tarnetorustikke jaotustorustikust kuni tarbijateni
seni vähe rajatud. Suurem tarbija on Fortum Eesti AS. Teiste tarbijate osakaal on
väike.
Suletud Raba tänava prügilast eralduval gaasil töötab Raba tn 39 paiknev
gaasiturbiinseade, mis toodab elektrienergiat 150 kW ja soojusenergiat 180 kW.
Elektrienergia suunatakse elektrivõrku, soojusenergia tarbijaks on praegu Raba tn
39 kinnistul paiknev jäätmetöötlemise- ja sorteerimisjaam. Suurem osa
soojusenergiast on kasutamata. Prognoositud gaasivarusid jätkub 15 aastaks
arvates 2011 aastast.

10.4.2

Arengusuunad
Üldplaneeringuga on kavandatud gaasitorustike arendused ja toodud välja uued
võimalikud tarbijad:
−
Loode – Pärnu ja Savi tänava tööstuspiirkonnad, juhul kui rajatakse
tootmisprotsessis gaasi tarbivad ettevõtteid;
−
Pappsaare - Nooda – Mõrra tänavate vaheline eramute ala (olemasolev
jaotustorustik paikneb Pappsaare teel);
−
Torustike pikendamine Vana-Pärnu eramute alale;
−
Paide mnt jaotustorustiku pikendamine Riia mnt-ni (Raeküla
Gümnaasium, Raeküla eramurajoon);
−
Eramute piirkonnad jaotustorustiku kõrval Uus-Sauga, Sarve, Turu ja
Voorimehe tänavatel;
−
Tammiste arenguala.
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10.5

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Pärnu Linna ühisveevärk ja –kanalisatsioon (edaspidi ÜVK) on üles ehitatud
Vaskrääma ja Reiu veehaarde, Reiu veepuhastusjaama ning Mõrra
reoveepuhastusjaama baasil. Linna vee-ettevõtjaks on 100% linnaosalusega AS
Pärnu Vesi. Pärnu Linna ÜVK kaudu varustatakse veega ja võetakse vastu reovett
Audru, Paikuse, Sauga ja Tahkuranna valdadest ning Sindi linnast. Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi vahendite toel on rajatud Vana-Pärnu, Raeküla, Rääma, Ülejõe
ja Kesklinna piirkonna uued ja rekonstrueeritud torustikud.

10.5.1

Olemasolev olukord
Veevarustus
Vesi veevõrku võetakse Vaskrääma ja Reiu veehaarete puurkaevudest. Põhjavett
võetakse peamiselt kesk- ja alam-devoni ning siluri veeladestikust, mis paikneb
kesk-devoni Narva lademe veepideme all ning on seotud kesk- ja alam-devoni ning
siluri liivakivide, aleuroliitide ja karbonaatkivimitega. Vaba veevaru joogiveeks on
kolm korda rohkem kui praegu ja lähitulevikus kasutatakse.
Reiu veepuhastusjaama veetöötlusprotsess on lahendatud aeratsiooni ja
filtratsiooniga ning desinfitseerimise võimalusega. Veepuhastus tagab nõuetele
vastava joogivee saamise.
Ühisveevärgi torustikega on kaetud peaaegu kogu linna hoonestatud territoorium.
Torustike kogupikkus on üle 210 km. Tänasel hetkel puuduvad veetorustikud
endiste suvilate piirkonnas (Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba tänavate vaheline ala) ja
osaliselt Tallinna mnt, Lille, Raba ja Allika tänavate piirkonnas. Üksikuid veega
varustamata kinnistuid on ka teistes linna piirkondades.
Reovesi
Kogu Pärnu linna territoorium on määratud reoveekogumisalaks. Kuni ühisreoveekanalisatsiooni täieliku väljaehitamiseni on lubatud kasutada reovee
kogumismahuteid. Reoveekogumisalal on samuti lubatud eelpuhastite ja
tööstusreoveepuhastite kasutamine. Linna eripäraks on see, et ta asub väga tasasel
maa-alal, mistõttu on vajadus reovee pumpamiseks. Erandiks ei ole ka mitmekordne
(kaskaad) reovee pumpamine. Linnas on üle 60 erineva suurusega reoveepumpla.
Mõrra reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi juhitakse süvamere väljalasu
kaudu Pärnu lahte.
Pärnu linnas tekib aastas hinnanguliselt 4,0 milj m³ reovett. Suure osa tekkinud
reoveest moodustab reoveesüsteemi jõudev sademe-, drenaaži- ning muu pinnaseja pinnavesi.
Reoveekanalisatsiooni torustikega on kaetud peaaegu kogu linna hoonestatud
territoorium. Torustike kogupikkus on üle 180 km. Tänasel hetkel puuduvad
reoveekanalisatsiooni torustikud endiste suvilate (Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba
tänavate vaheline ala) ja osaliselt Tallinna mnt, Lille, Raba ja Allika tänavate
piirkonnas. Üksikuid kanaliseerimata kinnistuid on ka teistes linna piirkondades.
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Sademevesi
Sademevee süsteemidega on haaratud tänasel hetkel põhiliselt Kesklinna ja Mai
tänava piirkonnad. Osaliselt on sademeveesüsteeme ka teistes linnaosades. Kokku
on linnas üle 80 km sademeveetorustike. Kõige suurem puuudus
sademeveesüsteemidest on Raeküla, Ülejõe ja Rääma linnaosades. Olemasolevad
lahtised kraavid ja looduslikud ojad vajavad suuremahulisi hooldustöid.
10.5.2

Arengusuunad
ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide
jätkusuutlikkuse tagamine ja lokaalsete süsteemide osatähtsuse vähendamine.
Rajada puuduvad veetorustikud endiste suvilate (Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba
tänavate vaheline ala) ja Tallinna mnt, Lille, Raba ja Allika tänavate piirkonnas. Välja
arendada ühisveevärk olemasolevas (Savi tänaval Raba tänavast kuni Tallinna mntni) ja perspektiivses Loode-Pärnu tööstuspiirkonnas ning „telemasti“ ümbruses.
Kogu linna kanalisatsioonisüsteem rajada üldisel põhimõttel, eraldi reo- ja
sademevee kanalisatsioonisüsteemid (lahkvoolsed süsteemid). Vähendada
reoveesüsteemi sattuva sademevee ning muu pinnase ja pinnavee hulka. Rajada
puuduolevad reoveekanalisatsiooni torustikud endiste suvilate piirkonnas (Ehitajate
tee, Kirsi, Savi ja Raba tänavate vaheline ala) ja Tallinna mnt, Lille, Raba ja Allika
tänavate piirkonnas. Välja arendada ühiskanalisatsioon perspektiivses Loode-Pärnu
tööstuspiirkonnas ja „telemasti“ ümbruses.
Käesolev üldplaneering teeb ettepaneku Pärnu linna sademeveesüsteemide
korrastamiseks ja väljaarendamiseks algatada vastavasisuline teemaplaneering.
Teemaplaneering on aluseks sademeveega seotud projektidele.
Antud teemaplaneeringuga tuleb lahendada ka sadevees sisalduvate ohtlike ainete
probleem.

10.6

Jäätmemajandus
Jäätmemajandus Pärnu linnas on reguleeritud üleriigiliste ja kohaliku omavalitsuse
õigusaktidega.
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11.RANNA JA KALDA KASUTUS
Seotud joonis: Piirangutsoonide kaart M: 1/10 000

11.1

Ranna ja kalda alade arendamise põhimõtted
Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada ranna ja kalda alade avalik kasutus, vaba
läbipääs ja juurdepääs vee äärsele alale kogu Pärnu linna territooriumil paiknevate
jõgede kaldaaladel ja rannajoone ulatuses, sh Vallikraavi kallastel (välja arvatud
Vana-Pärnu linnaosas paikneval kaubasadama ja kesklinnas paikneval reisisadama
territooriumil) ja Pärnu ojade välja arendamata kaldaaladel.
Ranna ja kalda alade arendamise põhimõtted:
a)

Pärnu ja Sauga jõe kalda aladel (vt ka Rohestruktuuri ja puhkealade peatükk)
−
−
−

−

on ette nähtud kergliiklejate ühendus mis lahendatakse vastavalt
asukohale promenaadi, kergliiklustee või loodusraja kaudu;
olemasolevad üldmaa / puhke- ja haljasala maakasutusega alad on ette
nähtud säilitavatena;
kalda alal paiknevatele kruntidele uushoonestuse kavandamisel (va
sadama maa-ala ja olemasolevatel pereelamute ja väikeelamute maaala juhtotstarbega aladel) tuleb vähemalt 10 m laiune ala jätta avalikuks
kasutamiseks. Täpse ala määramisel tuleb lähtuda eesmärgist tagada
kalda aladel ühtlane (ühtlane laius ja normidele vastav tee laius)
läbipääs. Avalikult kasutatavale alale tuleb moodustada eraldi puhke- ja
haljasala maa krunt;
Kalda aladel tuleb tagada kõrgekvaliteediline ja funktsionaalne avalik
ruum;

b)

Ranna ala on kavandatud avalikuks supelrannaks ja puhke ning haljasala maaalaks (vt Maakasutuse ja rohestruktuuri ja puhkealade peatükk).

c)

Rääma oja, Niidu oja ja Tammiste oja hoonestamata kalda aladel tuleb tagada
avalik kasutus läbi puhke- ja virgestusalade kavandamise (va tootmisalade
territooriumil).

d)

Ranna ja kalda aladele kavandatav hoonestus peab olema lahendatud
arhitektuurselt kõrgel tasemel ja peab olema vee poolt vaadeldav;

e)

Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine
keelatud sõltumata üldplaneeringu maa- ja veealade kasutuse plaanil
näidatud juhtotstarvetele.
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11.2

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi täpsustamine
Ranna ja kalda kaitse eesmärk on looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest
lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse
suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.
Üldplaneeringuga on ranna ja kalda ehituskeeluvööndit täpsustatud. Kalda
ehituskeeluvööndi täpsustamisel on lähtutud kalda kaitse eesmärkidest ja
taimestikust, reljeefist, olemasolevate kinnistute piiridest, teedest ja väljakujunenud
asustusest.
Täpsustatud ehituskeeluvöönd on kantud kaardile 15 Piirangutsoonid.

11.3

Üleujutusohuga arvestamine
Mereäärsetel aladel on vajalik arvestada ning rakendada meetmeid üleujutusalade
osas64. Pärnu lahe rannikuala on määratud üleujutusohuga alaks ja Pärnu linn
üleujutuse riskipiirkonnaks65.
Üleujutus on harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega.
Üleujutusega seotud risk on üleujutuse esinemise tõenäosus koos üleujutusest
põhjustatud võimalikud kahjulikud tagajärjed inimese tervisele, varale, keskkonnale,
kultuuripärandile ja majandustegevusele.
Korduva üleujutuse ala Pärnu linnas on 1,6m samakõrgusjoon, millele lisandub
ehituskeeluvööndi ulatus.
Üleujutusohuga ala Pärnu linnas on 3m samakõrgusjoon. Vastavasse ohutsooni jääb
Pärnu linnas 1156 eluhoonet.
Vähendamaks üleujutusest põhjustatud võimalikke kahjulikke tagajärgi inimeste
tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele seab üldplaneering
üleujutusohuga alade arendamisel järgmised tingimused:
−

−

Alla 3m samakõrgusjoonega maa-aladel tuleb arvestada üleujutusriskiga
ja ehitiste vastavad konstruktsioonid rajada veekindlatena või
hingavatena, arvestada üleujutuse mõju ehitusmaterjalidele ja
konstruktsioonidele;
Reeglina määrata uute põhihoonete esimese maapealse korruse
põranda lubatavaks madalaimaks ehituskõrguseks Pärnu linnas
3m, antud kõrgust võib alandada detailplaneeringu koostamise käigus,

64

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2007/60/EÜ, 23. oktoober 2007, üleujutuse hindamise
ja maandamise kohta
65
Keskkonnaministri 17.01.2012 käskkiri nr 75 Üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnangu kinnitamine

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2. mai 2014

166

Pärnu linna üldplaneering 2025

−

−

−
−

−

−

−

kui viiakse läbi konkreetsel maa-alal üleujutuse mõju uuring, mille
tulemusel selgub väikseim lainetusest tulenev üleujutusala;
Pärnu linnas alla 2m abs maa-aladel, väljakujunenud keskkonda
olemasoleva hoonestuse vahele uute hoonete kavandamisel tuleb
arvesse võtta nii uue hoone olemasolevasse keskkonda sobivust kui
üleujutusest tulenevaid riske. Arhitektuursetel kaalutlustel võib
erandkorras lubada elukorruse põranda madalamat ehituskõrgust, kui
rakendatakse efektiivselt muid meetmeid inimeste ja hoone ohutuse
tagamiseks;
avalikkusele suunatud ja randa teenindavate hoonete I korruse pind
võib olla madalam kui 3m , kui on arvestatud eelpool toodud üldist
nõuet. Juhul kui I korruse pind on madalam kui 3m, ei tohi seal paikneda
ruume, kus inimesed viibivad ööpäev läbi. Täiendavalt tuleb hinnata
üleujutusega kaasneva ujuvmaterjali poolt tekitatavat võimalikku kahju
ning ette näha vajalikud kaitsemeetmed (takistavad piirded,
metallkatted klaasfassaadidele, tugevdatud konstruktsioonid vms);
tehnovõrkude projekteerimisel ja ehitamisel arvestada üleujutusohuga;
elektripaigaldised (kaablid, valgustid, ühenduskohad, kilbid jne) tuleb
projekteerida, ehitada ja kasutada vastavalt elektriohutusseaduse
nõudeid järgides. Uute alajaamade ja elektrikilpide minimaalne kõrgus
peab olema 3m abs.
uued sademe- ja reoveepumplad tuleb üleujutusohuga aladel planeerida
üleujutuskindlaks. Pumpadele ja toitesüsteemidele tuleb kuni 3
meetrise veetõusu korral tagada töökindlus.
üleujutuspiirkonnas uute ehituste püstitamisel või planeeringutes
strateegilise keskkonnamõju hindamise puudumine on mõjuvaks
põhjuseks ehitusloa andmisest keeldumiseks;
Lokaalse üleujutuse vältimiseks ei ole ojade kinniehitamine ja
truupidesse suunamine lubatud. Truupide kasutamine on lubatud
erandina (nt teede alla) vajalik on truubi diameetrid ja kalded vastaksid
nõuetele.

Üldplaneeringuga määratud üleujutusohuga aladel detailplaneeringu koostamisel
tuleb hinnata võimalikke riske. Arenduse puhul, kus on kehtiv detailplaneering ja
ehitusluba ei ole veel väljastatud, tuleb arvestada riskidega projekteerimisel.
Kui ohtlike üleujutuste arv lähiaastatel, üks-kaks üleujutust aastas (üle +2.0 m)
suureneb, tuleb kaaluda kaitserajatiste rajamise võimalusi. Kasutada meetmeid,
mis võimaldavad vähendada laineenergiat ja vee purustavat mõju. Vajadusel rajada
tamm või vett ärajuhtiv kanal. Eelnevalt teostada nende mõjude hüdrodünaamiline
modelleerimine.
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Skeem 11: Üleujutusala Pärnu linnas
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12.LIHKEOHTLIKKUS JA EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED
Seotud joonis: Ehitusgeoloogilised tingimused M: 1/25 000

12.1

Pärnu linna pinnaste geotehnilised omadused ja geotehnikast tulenevad
ehituslikud tingimused
Pärnu linn asub Pärnu viirsavibasseinil. Pärnu linna maapinna ja hoonete käitumine
sõltub hüdrogeoloogilisest olukorrast, kus veesurve langus viirsavide aluses
horisondis põhjustab maapinna vajumist.
Tingimused maapinna lokaalsest vajumisest põhjustatud kahjude vältimiseks.
−

Kuni 3-koruselised hooned on lubatud rajada madalvundamendile, kui
vundamendi talla ja viirsavi kihi vahele jääb vähemalt 1.5m paksune liiva
kiht;

−

Kõrgemad hooned ja hooned mis kavandatakse alusele, kus liiva kiht on
väiksem kui 1,5 m tuleb rajada vaivundamentidele;

−

Vaivundamentide rajamisel tuleb alumise korruse vaheseinad ja
põrandad toetada vaialustele, et vältida hoone osade erinevat vajumist
ning ära hoida nähtused, mis kaasneksid ka ajutise vee survekõrguse
langusega;

−

Vaiad on soovitav süvistada tugevasse moreeni või liustikujõe liivadesse
viirsavi all;

−

Ehitiste rajamisel tuleb rohkem kui 2m sügavused süvendid toestada, et
vältida süvendite seinte ja kõrvalasuvate hoonete ohtlikke vajumisi;

−

Kui projekti koostamisel on hoone eeldatavad arvutuslikud vajumid üle
10 cm, on soovitav näha ette hoone vajumisvaatlused ja määrata
projektis vajumisreeperite asukohad;

−

Pärnu reeperite põhivõrk vajab pidevat jälgimist, et see oleks kasutatav
insenertegevuses. Analüüsida reeperjaamade käitumist maapinna
kõikumistest sõltuvalt;

−

Jätkata survelise veehorisondi veetaseme seiret, et uue võimaliku
veetaseme languse korral oleks võimalik veetarbimist reguleerida ja
sellega vältida kulutusi kommunikatsioonide ja põhivõrgu remondile.
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Tihendada veevaatluskaevude
tööstusrajoonis;

12.2

võrku

Pärnu

jõe

kallastel

ja

−

Vee tarbimist Siluri veehorisondist võib lubada olemasolevatest
puurkaevudest, teostades ranget hüdroloogilist ja geotehnilist kontrolli.
Olemasolevatele puurkaevudele teha proovipumpamised ja määrata
tootlikus ning taastumiskiirus;

−

Välja selgitada tööstusrajoonis töötavate puurkaevude hulk ja asukohad
ning vastavalt sellele rajada veevaatluskaevude võrk;

−

Veevõrgu arenguga otstarbetuks muutunud puurkaevud tamponeerida
või kaaluda nende kasutamist maakütteks, olemasolevate teha
proovipumpamised ja määrata tootlikus ning taastumiskiirus;

−

Uusi veevõtu puurkaeve mitte rajada.

Pärnu, Sauga ja Reiu jõgede kallaste lihkeohtlikus ja tingimused lihkeohu
vältimiseks
Teadaolevalt on Eesti kõige lihkeohtlikum piirkond Pärnu madalik.
Pärnu, Sauga ja Reiu jõgede lihkeohtlikel kaldaosadel võivad ehitustegevuse
tagajärjel tekkivad lisapinged pinnases viia maalihkeni.
Tingimused lihkeohtlikkuse vältimiseks
Käesolev üldplaneering võtab aluseks koostatud
lihkeohu vältimiseks järgmised nõuded:
−

uuringud666768 ja kehtestab

Jõe kallastele ehitamisel tuleb lähtuda järgnevatest lihkeohtlikkuse
tsoonide kaupa seatud tingimustest:

A - lubatud kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5m ja gravitatsioonilise
kaldakindlustuse rajamine. Ehitiste rajamine lähemale kui 30 m kaldajoonest
nõuab nõlva stabiilsuse kontrolli.
B - lubatud kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5m ja gravitatsioonilise
kaldakindlustuse rajamine. Ehitamisel kaldajoonest kuni 50m kaugusele on
vajalik pinnase tugevusparameetrite täpsustamine ja nõlva stabiilsuse
kontroll.

66

Pinnase ja põhjavee surve mõju pinnase tugevusele ja lihkeohtlike nõlvade püsivusele. KIK Projekt nr 58 2010
Pärnu ja Sauga jõe kallaste püsivuse geotehniline analüüs, OÜ IPT 2000
68
Pärnu linna üldplaneeringu ehitus- ja hüdrogeoloogiliste tingimuste osa, OÜ Geoengineering 2012
67
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C - kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5m ja gravitatsioonilise
kaldakindlustuse rajamine nõuab pinnase tugevusparameetrite täpsustamist
ja püsivuse kontrolli. Ehitamine lubatud kaldajoonest 30 m kaugusel.
D - kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5m ja gravitatsioonilise
kaldakindlustuse rajamine nõuab pinnase tugevusparameetrite täpsustamist
ja püsivuse kontrolli. Ehitamine lubatud kaldajoonest 50 m kaugusel.
Ehitamisel kaldajoonest kuni 30...50 m kaugusel nõuab pinnase
tugevusparameetrite täpsustamist ja püsivuse kontrolli.
E - kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5m ja gravitatsioonilise
kaldakindlustuse rajamine, samuti ehitiste rajamine lähemale kui 70m
kaldajoonest nõuab pinnase tugevusparameetrite täpsustamist ja püsivuse
kontrolli.
F
kaldakindlustus
rajatud.
Reeglina
kaid
ja
tugiseinad.
Ekspluatatsioonieeskirjade kehtestamise vajadus. Ehitiste rajamiseks 70m
ulatuses on vajalikud nõlva stabiilsuse arvutused.
G - nõlv ebastabiilne. Koormuse suurendamine on keelatud. Vajalik rakendada
meetmeid stabiilsuse normikohaseks tagamiseks. Ehitamine kuni 70m
kauguseni nõuab pinnaseuuringuid ja nõlva stabiilsuse kontrolli. Kallaste
stabiliseerimine ja püsivusteguri suurendamine vajab eriprojekti.
−

Kaldaosadel, kus lihkeohtlikkuse tsoon on määramata, tuleb ehitamisel
kaldajoonele lähemal kui 50m teostada geotehnilised uuringud ja nõlva
stabiilsusarvutused. Tagamaks nõlva püsivusteguri säilimist on
igasugune süvendamine jõe kallastel keelatud ilma nõlvapüsivust
kontrollimata;

−

Kohalik omavalitsus võib põhjendatud juhul nõuda geoloogilise uuringu
teostamist ka juhtudel, mis ei ole antud peatükis välja toodud;
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13.SÄÄSTVA JA TASAKAALUSTATUD RUUMILISE ARENGU TINGIMUSED
13.1

Kestva ja säästva arengu põhitingimused

-

Käesolev üldplaneering on koostatud seades eesmärgiks säästva ja tasakaalustatud
arengu põhimõtteid ning pidades silmas üldeesmärgina energiakasutuse
vähendamist koos linnakeskkonna, kompaktsuse, sotsiaalsuse ja ruumilise kvaliteedi
tõusuga.

-

Säästev areng on võimalik, kui omandatakse mõtteviis säästva arengutee valiku
keerukate tegurite ja asjaolude arvestamisel ning otsuste langetamine põhjaliku
eeltöö tulemusena kõiki asjaolusid ja parimat võimalikku kompetentsi kasutades
võimalikult sellel haldustasandil, kus see tõotab parimat tulemust.

-

Vajalik on üldplaneeringus kehtestatud põhimõtete sisuline ja finantsiline seotus
teiste kehtivate strateegiliste plaanidega, sh arengukavade, investeerimisplaanide ja
eelarvetega;
Säästev ja tasakaalustatud areng on sotsiaal-, keskkonna- ja majandusvaldkonna sidus
arendamine, mis tagab nii praegusele kui tulevasele inimpõlvele kõrge elukvaliteedi.
Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja
keskkondlikke
mõjusid on hinnatud Hendrikson & Ko
poolt koostatud
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande käigus. Aruanne on Keskkonnaameti
poolt 16.06.2010 a. heaks kiidetud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi
KSH) eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine üldplaneeringu
koostamisel.
Hindamise käigus selgitati, kirjeldati ja hinnati üldplaneeringu elluviimisel tekkida
võivaid mõjusid keskkonnale arvestades seadusekohaseid üldplaneeringu eesmärke,
nende täpsusastet ning planeeritava ala iseloomu.
KSH aruanne tugines kõikidele Pärnu üldplaneeringuga seoses olevatele üldisematele
planeeringutele ja rahvusvahelistele lepetele. Sealhulgas oli tähelepanu all Pärnu
maakonnaplaneering, Pärnu Agenda 21 ning Leipzigi harta.

13.2

-

69

Üldplaneeringu
põhimõtetest

ülesanded

lähtuvalt

säästva

ja

tasakaalustatud

arengu

Planeerimislahenduste jätkusuutlikkuse hindamisel võtta kasutusele asjakohased
hindamismeetodid (nt LEED, BREEAM).
Planeerimistegevuse puhul on väga mitmeid kriteeriume, mille alusel hinnata
lahenduste jätkusuutlikkust. Erinevate planeerimislahenduste jätkusuutlikkuse
hindamisel on soovitav kasutada vastavaid hindamismeetodeid (nt LEED for
Neigbourhod Development)69

http://www.usgbc.org/neighborhoods
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-

„Targa linna“ kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine;
Kontseptsioon „Tark Linn“ on Euroopa Liidu poolt ellukutsutud programm, mis
hõlmab endas meetmete kogumit, et saavutada säästlik areng selle kõige laiemas
tähenduses. Pärnu linn võtab vastava kontseptsiooni aluseks ja selgitab välja, kas on
võimalik rakendada meetmeid, mida kohalikke olusid arvesse võttes on otstarbekas
kasutada.
„Targa linna“ kontseptsiooni peamiseks eesmärgiks on suunata linna- ja elamuehitust
selliselt, et vahemaad töö, elukoha, lasteaia, kooli, kaupluste vahel väheneksid. Peab
vähenema inimeste igapäevane sunnitud liikumine. Inimesel peab olema mugav
ligipääs töökohtadele ja muudele asutustele. Autoliikluse vähenemisel, väheneb
automaatselt ka mõju keskkonnale, millega saavutatakse keskkonnahoid ja säästev
areng. Linnastruktuuri tihendamisega saavutatakse säästlikkus ka sellega, et
vähenevad investeeringud infrastruktuuri ja selle igaaastasele hooldusele, väheneb
vajadus energiale ja heitgaaside väljalase.
„Targa linna“ rakendamisel tuleb rõhutada, et välditakse nutikad rumallahendusi.
Targa linna kontseptsioon peab toetama säästliku, inimmõõtmelise ja tõhusa linna
kujunemist.

13.3

Ettepanekud linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu;

-

Mitmekesiste tegevusvõimaluste olemasolu linnaruumis;
Üks tähtsamaid võtteid kuritegevusriskide ennetamiseks on alade arendamisel luua
eeldused mitmekülgse tegevuste tekkeks. Oluline on hoonete esimestel korrustel
kogunemiskohtade, kohvikute ja kogukonnaruumide loomine või avalike teenuste
paigutamine elupiirkondadesse, suurendades seeläbi sotsiaalset kontrolli piirkonnas
toimuva üle ehk saavutada loomulik järelvalve.
Linnaehituslike võtetega on võimalik planeerida alasid, mis tagaksid inimese kohaolu
ruumis ehk siis hoonestuse pikaajalise külastatavuse. Liikumisteid suunata läbi
avaliku ruumi elementide, suurendades võimalust sotsiaalseks kontrolliks.
Samuti tuleb eraldi tähelepanu pöörata noortele, et muuta vaba aja veetmise
võimalusi mitmekesisemaks ja kättesaadavamaks.

-

Alade ristkasutuse soodustamine;
Planeerida alad segakasutuse „mixed use“ printsiibi järgi, et tagada parem sotsiaalne
sidusus.
Kesklinna
piirkonnas
planeerida
hooneid
või
kvartaleid
multifunktsionaalsetena, mis hõlmab endas elamispindu, kontori-, äri-, teenindus- ja
meelelahutuspindu. Samas tuleb vältida üksteist segavaid tegevusi.

-

Kuritegevust soosida võivate arhitektuursete lahenduste vältimine;
Vältida planeeringuga kaasneda võivate pimedate nurkade ja sopistuste teket. Tiheda
põõsasrinde või hekiga varjatud aladest hoidumine. Vaatekoridoride säilitamine.
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-

Valgustus;
Hästi lahendatud ja toimiv valgustus on oluline ohutult mõjuva keskkonna
kujundamisel.

-

Liikumistrajektoorid ja viidastus;
Liikumistrajektoor on ohutu, kui see on piisavalt kaugele nähtav ja loogiline ning
liikleja on oma asukohast ka laiemas kontekstis teadlik.

14. ÜLDPLANEERINGU RAKENDAMINE
14.1

Üldplaneeringu rakendusvõimalused
Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele, projekteerimistingimuste
ja ehitus-ning kasutuslubade väljastamisele ja muudele ehituslikele ja
maakorralduslikele toimingutele.
Pärnu linna arengukava aastani 2025 on aluseks linnaeelarve koostamisele,
investeeringute kavandamisele ning laenude võtmisele.
Üldplaneering on Pärnu linna arengukava sisendiks.
Majanduslikud
rakendamisvõimalused tulenevad Pärnu linna eelarves kavandavatest võimalustest.
Täpne objektide rajamisjärjestus määratakse ära iga-aastasel linna eelarve
koostamisel. Lisaks linna eelarvest tulenevatest finantseeringutest on vajalik
kaasrahastamine ka Euroopa Liidu struktuurfondidest ning muudest allikatest.
Et saavutada üldplaneeringute eesmärkide täitumine, on vaja teatud linnapiirkondi
vaadelda tervikuna, mis vajavad ideekonkursi läbiviimist, et luua sellele ühtne ja
terviklik kontseptsioon. Üldkasutatavatele ehitistele on vajalik lisaks
arhitektuurivõistluse läbiviimine. Enamik antud ülesannetest kajastuvad ka Pärnu
linna arengukavas.
Esmased ülesanded
Kesklinna osaüldplaneering
Ranna osaüldplaneering
Avalik kujundusvõistlus kesklinna kohta.
Pikk, Ringi, Aia ja Laia tänava vahelise
avaliku linnaruumi kasutusvõimaluste
parandamiseks ja taaskujundamiseks
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Vastutaja(d)

Rahastaja

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

KOV
Kultuurkapital
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Avalik arhitektuurivõistlus uue
bussijaama lahenduse leidmiseks

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Port Artur 2 esise platsi
väljaarendamine

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Vanalinna (sh. Rüütli tänava) kui
tervikruumi kontseptsiooni koostamine

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Uue kesklinna silla detailplaneeringu
koostamine
Arhitektuurivõistlus uue kesklinna silla
lahenduse leidmiseks

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

EL fond

KOV

EL fond

Kesklinna ja ranna piirkonna liikluse ning
parkimise terviklik analüüs ja terviklik
Pärnu Linnavalitsuse
lahendamine
Planeerimisosakond
Pika tänava ümberkujundamine
inimsõbralikuks linnaruumiks
(ideekonkurss, kontseptsioon)
Ühistranspordi propageerimine
Ühistranspordiinfo mobiilirakenduse
sisseviimine (teavitus ja reklaam)
Pargi ja sõida/kõnni süsteemi
ettevalmistus ja ehitamine
Rail Balticu jaamahoone
arhitektuurivõistlus
Kergliiklusteede võrgusiku loomine.
Prioriteet:
1. Kesklinna piirkond
2. Rääma, Raeküla, Vanapärnu
ühendamine kesklinnaga
3.Ühendused naabervaldadega
Rahvusvaheline arhitektuurivõistlus
kesklinna uue kunstimuuseumi
kavandamiseks
Pärnu linna viidasüsteemi ning
erinevate jalutusradade arendamine (sh
Bastionide vööndi arendamine ja
märgistamine, "loomering", "Kesklinna
ring")
Linnaruumi ajaloo avamise
kontseptsiooni koostamine (nimekirjad,
materjalid, projekt, kujundus)
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Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

EL fond
erasektor

EL fond
EL fond

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

EL fond

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
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Atraktsioonide pargi ja kogupere
teemakeskuse rajamine

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Jahisadama laiendamine ja uute
kaikohtade loomine ja teenindavate
hoonete ehitamine, reisisadama
arendamine, jõeäärse ala korrastamine

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Munamäe piirkonna atraktiivseks
muutmine (planeermine,
projekteerimine)
Avalik arhitektuurivõistlus
Keskraamatukogu esise väljaku
lahendamiseks
Arhitektuurivõistlus lasteaia ehitamiseks
Raba 1 planeeritavale krundile

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Eeltingimuste loomine Rail Baltic Pärnu
osa rajamiseks
Sademevee teemaplaneering

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond
Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

EL fond

Väärtuslike hoonete
restaureerimistoetus

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

KOV

Pärnu Linnavalitsuse
Planeerimisosakond

Pikk, Ringi, Rüütli ja Aia tänava vahelise
avaliku linnaruumi välja ehitamine
Atraktsioonide pargi ja kogupere
teemakeskuse rajamine

14.2

Üldplaneeringu tingimuste muutmine
Käesolev üldplaneering on koostatud eesmärgiga, et seaduses antud võimalust
detailplaneeringuga üldplaneeringu muutmiseks oleks põhjust kasutada vaid siis, kui
see on ka sisuliselt oluline linna ruumiliste eesmärkide muutmine.
-

-

Üldplaneeringu kehtestamisega ei muudeta koheselt maa-alade olemasolevat
funktsiooni, vaid maaomanik saab maa-ala kasutada senisel otstarbel seni,
kuni ta seda soovib. Üldplaneeringuga määratud maakasutus- ja
ehitustingimused muutuvad kohustuslikuks siis, kui senist olukorda soovitakse
muuta ja tekib uue detailplaneeringu või projekteerimistingimuste
koostamise kohustus.

Käesolev üldplaneering ei näe ette maade kohest sundvõõrandamist, sest
üldplaneeringus seatud kitsendused ei takista maa-alade kasutamist senise
sihtotstarbe kohaselt. Võimalikud sundvõõrandamised, nende ulatus ja
tingimused räägitakse läbi vastavate detailplaneeringute koostamisel.
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
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14.3

Detailplaneeringud
Üldplaneering määrab detailplaneeringute koostamise alused. Detailplaneeringutega
piiritletakse ja täpsustatakse üldplaneeringu lahendust.
Algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneeringu vastuolu korral tuleb planeering
üldplaneeringuga viia kooskõlla.
-

Käesolev üldplaneering ei muuda kehtetuks varem kehtestatud
detailplaneeringuid. Pärast üldplaneeringu kehtestamist vaatab kohalik
omavalitsus läbi kõik detailplaneeringud ja vastuolu korral viib koostöös
kinnistu omanikega detailplaneeringu kooskõlla uue üldplaneeringuga.

Vastavalt kehtestatud lähteülesandele võetakse kehtivate detailplaneeringute osas
seisukoht järgnevate põhimõtete alusel:
- Detailplaneering on realiseeritud, kavandatud ehitised on valmis ja kasutusel;
- Detailplaneeringuga antud tingimused on ebapiisavad või puudulikud;
- Detailplaneering on selgelt vastuolus avalike huvidega;
- Detailplaneeringu elluviimiseks on kadunud huvi;
- Detailplaneering ei ole kooskõlas uue üldplaneeringu koostamise käigus
koostatud Pärnu ruumilise visiooniga.
Detailplaneeringute koostamise ja ülevaatamise võimalik järjestus
Tulenevalt üldplaneeringu ühest põhieesmärgist arendada eestkätt välja kesklinna
madala tihedusega alad, tuleb prioriteediks seada kesklinna piirkonnas olevad
detailplaneeringud.
Üldplaneeringu rakendamiseks on kohalikul omavalitsusel kohustus üle vaadata ja
vajaduse korral muuta planeeringuala piires kehtivaid detailplaneeringuid.

14.4

Maade munitsipaliseerimine
Üldplaneeringu raames tehakse ettepanek maade munitsipaliseerimiseks,
Eelisjärjekorras tuleb Pärnu linnas munitsipaliseerida üldkasutavad alad (pargid ja
haljasalad), tee- ja tänava maa-ala, ning ühiskondlike hoonete maa-ala.
Maakasutuse kaardil üldkasutatavaks maaks märgitud reformimata riigi maa osas
teeb kohalik omavalitsus ettepaneku nende määramiseks munitsipaalomandisse.
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15. ÜLDPLANEERINGU ETTEPANEKUD
15.1

Muudatused maaomandis
Kaitseväe Eametsa territoorium katastritunnusega 62502:078:0016, määrata
riigikaitse maa-ala hulka.

15.2

Muinsuskaitselised ettepanekud üksikobjektide riikliku kaitse alla võtmiseks või
mälestiseks olemise lõpetamiseks
1. Üldplaneeringuga loetletakse muinsuskaitse eritingimustele toetudes riikliku kaitse
alla võtmata ajalooliselt ja/või arhitektuurselt kõrgelt hinnatud ehitised (st. hooned ja
rajatised) Pärnu linnas, mis märgitakse üldplaneeringus kui väga väärtuslikud
objektid, mis kuuluvad reeglina säilitamisele. Loetelu on välja toodud üldplaneeringu
lisas 1 „Pärnu linnas paiknevad kinnismälestised ja arhitektuuriväärtuslikud ehitised“.
Loetelus nimetatud ehitiste kaitsmisel juhindutakse põhimõttest, et ehitisel säilib
algupärane materjalikasutus, arhitektuurselt väärtuslik välislahendus ja interjöör,
ehitusmaht ning katusekuju (sh katuse harja- ja räästajoone kõrgus). Väärtuslike ja
väga väärtuslike üksikobjektide säilimise tagamiseks tuleb koostada ehitise- ja/või
kinnistupõhised muinsuskaitselised eritingimused projektile või planeeringule
Eranditena on lubatud käsitleda selliseid juhtumeid, kus ehitise kahjustused on
niivõrd ulatuslikud, et algset ehitussubstantsi ei õnnestu enam säilitada. Ehitise
füüsiline seisukord määratakse kindlaks vastava ekspertiisiga (nt ehitustehniline või
mükoloogiline ekspertiis). Erandkorras lammutatav väärtuslik arhitektuuriobjekt
tuleb enne ehitustöid dokumenteerida ehk teostada ehitise muinsuskaitseline
inventariseerimine. Dokumenteerimine hõlmab:
−
−
−

ehitise üldandmete (nimi, aadress, rajamisaeg, arhitekt jne),
arhitektuurse välis- ja siselahenduse lühikirjeldust;
kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu ning värvifotosid koos
annotatsiooniga ( pildistamise vaatesuundade joonisel esitamisega);
ehitise mõõdistamist koos joonistega (plaanid, vaated, lõiked, detailid
jne)

Hävimisohu korral (nt ehitise arhitektuuri mittevääristav rekonstrueerimine jne) tuleb
kaaluda väga väärtuslikele ehitistele riikliku kaitserežiimi rakendamist. Mälestise
tunnustele vastavuse välja selgitamiseks tuleb koostada muinsuskaitseline ekspertiis.
Eelisjärjekorras vajavad täiendavat analüüsi säilitamisele kuuluvad väga väärtuslikud
ehitised, mille välislahendus vastab varasemalt koostatud alusuuringute põhjal
mälestise tunnustele.
Arhitektuurselt ja/või ajalooliselt väga väärtusliku ehitise lammutamisel on kohalikul
omavalitsusel õigus erandkorras kaaluda objekti maketina taastamist linnaehituslikult
väga olulises asukohas.
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2. Vastavalt planeerimisseadusele on üldplaneeringu ülesanne vajaduse korral
ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade kaitserežiimi täpsustamiseks,
muutmiseks või lõpetamiseks. Toetudes muinsuskaitse eritingimustele, teeb
üldplaneering ettepaneku villade territooriumi nihutamist Ringi tänavalt Sadama
tänavate kinnistute piirini. Muudatus puudutab sisuliselt kolme kinnistut, Ringi tn
33,35 ja Sadama tn 15, muinsuskaitse staatuse muutmist, millega soovitakse
leevendada selle piirkonna muinsuskaitselisi tingimusi.
3. Muinsuskaitse eritingimused ettepaneku pikendada vanalinnasuunalisi
tänavakoridore Pärnu jõeni, et avada võimalusterohkem vanalinna vaadeldavus ja
parandada linnaruumilist sidusust vanalinna ja kesklinna vahel. Kavandatavateks
tänavaaladeks on:
- Pühavaimu tänava pikendus Pika tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus;
- Ringi tänava pikendus Laia tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus;
- Aia tänava pikendus Pika tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus;
- Pargi tänava pikendus Pika tänava ja Pärnu jõe vahelises lõigus.

15.3

Looduskaitselised ettepanekud
1. Pärnu linna parkide kohaliku kaitse alla viimine
Käesolev üldplaneering ettepaneku Pärnu linna parkide riiklikku kaitse alt maha
võtmise ja kohaliku kaitse alla määramise. Kaitsemeetmete leevenemine on vajalik
erinevate ümberkujundustööde teostamiseks.
Meetmete leevendamine ja riikliku kaitse alt välja määramine kehtib alljärgnevatele
parkidele:
- Amende aed
- Annemõisa park
- Lydia Koidula park
- Munamäe park
- Pärnu Vanapark
- Pärnu Rannapark
- Vabaduse (Võidu) park
2.Ehituskeeluvööndi vähendamine
Üldplaneering loetleb alad, kus taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist.
-

Vallikääru kaldal
Lai tn 2 kinnistul
Rääma tn. 27
Pärnu keskrannas

10m
10m
10m
50m
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Ehituskeeluvööndit on muudetud järgnevate detailplaneeringutega.
2010-2013
15.3.1

Lootsi tn 6/8 kinnistu detailplaneering;
Ranna pst 11 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering;
Papiniidu tn 90 kinnistu ja lähiala detailplaneering;
Hirve tänava pikendusel mereni asuva maa-ala detailplaneering;

Leevendavad meetmed

Olulise negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks on vajalik rakendada järgnevaid
meetmeid:
- Müra mõju elukeskkonnale selgitatakse välja vastavate uuringute alusel.
Uuringute alusel selgitatakse välja vajalike müra takistavate meetmete
rakendamine müra tekitavate ehitiste rajamisel või olemasoleva keskkonna
kaitsmisel liigse müra eest. Müra leevendavate meetmete rakendamisel
kaaluda esmajärjekorras hoonestust mittevarjavaid meetmeid. Kui on
möödapääsmatu vajadus müratõkkeseinte kavandamiseks, siis tuleb need
kujundada nõnda, et keskkonna ruumiline kvaliteet säiliks.
- Välisõhu kvaliteedi tagamine tänavapoolsetel puhkealadel või laste
mänguväljakute;
- Vibratsioon. Vibratsiooni aspektiga arvestamine kui ehitised jäävad raudteele
lähemale kui 50-60m;
- Valgusreostus. Kavandada valgustus selliselt, et see täidaks valgustuse
eesmärke, kuid toimiks võimalikult vähe valgusreostusena;
- Tuleb arvestada lihkeohtlikkusega. Jõeäärsete alade planeerimisel arvestada
kaardil 14 määratud ehitusgeoloogiliste tingimusega;
- Reostusohu vähendamiseks tuleb tamponeerida või likvideerida
mittekasutatavad puur-ja salvkaevud;
- Niidu tööstuspiirkonnas vältida tugevat vibratsiooni tekitavat tootmist.
Võimalusel läbi viia uuring pinnase- ja põhjaveereostuse kohta;
- Arvestada üleujutusohuga;
- Tagada Natura 2000 võrgustiku alade kaitseväärtuste säilimise ja kaitseeesmärkide täitmine.
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16. ÜLDPLANEERIGUS KASUTATUD MÕISTETE SELETUSED
Peatükis seletatakse lahti mõisted, mis seonduvad üldplaneeringuga, kui ei ole
teistes õigusaktides või normatiivaktides käsitletud või mida käesolevas
üldplaneeringus käsitletakse teisiti.
ABIHOONE põhihoone juurde kuuluv ja seda teenindav hoone (garaaž,
saun, kuur, katlamaja, töökoda, ateljee, suvetuba vms);
AJUTINE ISELOOM ehitise tunnus, mille kohaselt ehitise funktsioon ning
arhitektuurne ja ehituslik ülesehitus piiravad ehitise
kasutusiga;
ARENGUALA ala,
millel
ei
ole
väljakujunenud
traditsioonilist
linnaehituslikku keskkonda või seda ei ole otstarbekas
olemasoleval kujul säilitada;
ASTMELAUD väikesemahuline eraldiseisev haljasala (pargid, haljakud,
kalmistud);
AVALIK RUUM igaühele kasutamiseks mõeldud terviklik ja sidus välisruum,
mis koosneb merealast, avalikest veekogudest ja nende
kaldast, avalikest metsadest, parkidest, tänavaruumidest,
väljakutest, jalakäijale suunatud liikumisruumist ning muudest
samalaadsetest ruumidest. Avalikust ruumist avanevad
vaated on avaliku huvi objektiks;
EESAED haljastusega kujundatud krundi osa tänavapoolsest krundi
piirist hooneni;
EHITUSALUNE hoone alla jääv pind (m²). Reeglina on ehitusaluseks pinnaks
PIND hoone vundamendi ja maapinna lõikejoone vaheline pind koos
mahuliste
väljaehituste
projektsiooniga
maapinnale.
Ehitusaluse pinna mõistet võib täpsustada detailplaneeringu
või projekteerimistingimustega, lähtuvalt arhitektuursest
eesmärgist võivad ehitusaluse pinna hulka kuuluda ka rõdude,
räästaste, terrasside jms alused pinnad;
EHITUSJOON hoone põhimahu paiknemise kohustuslik joon;
EHITUSTIHEDUS hoone suletud brutopinna suhe krundi pinda;
(FAR)
ELAMU alaliseks elamiseks ehitatud ja sellena kasutatav hoone;
HOONE KÕRGUS hoonet ümbritseva olemasoleva keskmise maapinna ja hoone
põhimahu kõrgeima punkti kõrguste vahe. Arhitektuurselt
mitmekesisemate või keerukamate lahenduste puhul võib
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kõrguse määratlust täpsustada, märkides ära erinevate
mahtude kõrguse või täpsustades, millest kõrgust
määratakse. Vajadusel võib selguse huvides hoone kõrguse
lisaks maapinna keskmise kõrgusega siduga ka
absoluutkõrgusega;
HOONE hoone põhikuju andev maht ilma väiksemate väljaulatuvate
PÕHIMAHT osade (näide: kui hoone põhimaht on ehitusjoonel, siis võivad
üle ulatuda rõdud ja räästad);
JALGRATTATEE jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või
mopeediga liiklemiseks ettenähtud sõiduteest ehituslikult
eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee, mis on
tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.
JALGTEE jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks
ettenähtud omaette tee, mis võib olla tähistatud asjakohase
liiklusmärgiga;
HOOVIMAJA krundil paiknev eluhoone, mille maht ja kõrgus on oluliselt
väiksem kui põhihoone maht. Võib olla liidetud abihoonega;
KAKSIKELAMU moodustavad kaks ühele krundile või kahe kõrvutiasetseva
krundi piirile küljeti kokku ehitatud üksikelamut;
KATUSEKORRUS ehk pööningukorrus on kaldkatuse all olev korrus, mille kõrgus
hoone perimeetril on väiksem kui hoone keskel;
KERGLIIKLEJA Kergliikleja on liikleja, kes võib liigelda jalg- või jalgrattateel
(jalakäija, jalgrattur, rulluisutaja…)
KERGLIIKLUSTEE Kergliiklusteena peetakse üldjuhul silmas jalgratta- ja jalgteed
kombineerituna, mis on mõeldud kõigile kergliiklejatele
ühiseks kasutamiseks. Kergliiklejate alla kuuluvad jalgratturid,
jalakäijad, rulluisutajad, rulasõitjad, ratastooli ja tõukeratta
kasutajad ning suusatajad.
KINNINE hoonestusviis, kus hooned paiknevad tänavaäärsete kruntide
HOONESTUSVIIS piiril ja ulatuvad vahetult naaberkrundi piiril paikneva
hoonestuseni;
KORRUSELISUS maapealsete korruste arv, sealhulgas tehnokorrused ja
katusekorrus. Tehnokorrust ei loeta korruseks, kui see asub
katusel ja ei moodusta ühtset mahtu hoone põhimahuga.
Maapealseks korruseks loetakse korrust, mille kõrgusest
vähemalt pool paikneb üle maapinna;
KORTER ehituslikult piiritletud ning eraldi sissepääsuga elamu osa;
KORTERELAMU mitmest korterist koosnev elamu;
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KÕRGHOONE paljude korrustega pidevas kasutuses olev hoone. Pärnu
kontekstis lugeda kõrghooneks hoonet, millel on rohkem kui 8
korrust ning mis ulatub märgatavalt üle olemasoleva
hoonefrondi. Eristatud on kõrghooned ja arhitektuursed
dominandid;
LINNAMÖÖBEL avalikus ruumis paiknev ühiskasutuses olev inventar, mis võib
olla maapinnaga kohtkindlalt ühendatud. Linnamööbli hulka
kuuluvad pingid, tulbad, prügikastid jms;
MAAMÄRK linnaruumis orienteerimiseks vajalik ümbritsevast keskkonnast
kõrguslikult või muul viisil eristuv ehitis;
MAAPEALNE suletud brutopind on hoone maapealsete korruste suletud
SULETUD brutopindade summa. Korruse suletud brutopind on kõigist
BRUTOPIND külgedestpiiratud ja kaetud pind, mis arvutatakse eraldi
kõikidele korrustele seinte viimistletud välispinnast
mõõdetuna. Brutopinna hulka ei arvestata fassaadi
konstruktiivseid ja kujunduslikke elemente ning profileeritud
pinda. Kaldpinnaga kaetud ruumides arvatakse brutopinna
hulka vähemalt 1m laiune pind, mille kohale kujuneb
vähemalt 1,6m kõrgune ruum
MITTEAVALIK piiratud hulgale isikutele kasutamiseks mõeldud ruum, nagu
RUUM näiteks elamud, suvilad, büroohooned, tootmishooned, nende
suletav maa-ala ning eriotstarbelised maa-alad;
MÄNGUVÄLJAK puhkeala või selle osa, mis on varustatud erinevatele
vanusegruppidele
mõeldud
rekreatsiooniinventariga
(liivakast, kiik, istepingid, rularamp jmt). Mänguväljaku
eelduseks on vähemalt kolm erinevat inventaritüüpi.
Mänguväljaku ala katend peab olema muru või mõni muu
selleks ettenähtud väliskatenditüüp (liiv, elastsed tehiskatted
jms). Mänguväljakut ei ole lubatud rajada asfaldile, betoonega murukividega kaetud alale;
PERIMETRAALNE hoonestusviis, kus hooned asuvad vahetult krundi piiril tänava
HOONESTUSVIIS ääres;
PLANEERINGU vabas vormis koostatud graafiline visioon, mis annab
KONTSEPTSIOON graafilise nägemuse piirkonna ruumilisest arengust või arengu
põhisuundadest;
POOLAVALIK piiratud ajaperioodil kõigile kasutamiseks mõeldud ruum,
RUUM nagu näiteks kaubandus- ja teenindushooned, ühiskondlikud
hooned, suletavad pargid, vabaplaneeringuga korterelamute
piirkonna vaheline ala. Poolavalikke ruume võib käsitleda
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avaliku ruumi laiendusena;
PÕHIHOONE hoone mille järgi määratakse reeglina krundile selle
kasutamise otstarve ja mis on reeglina krundi mahuline
dominant;
RAHUSTATUD, Lähenemine linnaplaneerimises, mis seab eesmärgiks
ÜHISKASUTUSEGA autoliikluse
ja
jalakäijate
vahelise
eraldusjoonte
LIIKLUSE ALA minimeerimise eemaldades, teemärgistuse, äärekivid,
liiklusmärgid ja liikluse regulatsioonid.

RIDAELAMU kolm või enam üksikelamut, mis on kinnisel hoonestusviisil
üksteise külge ehitatud (igal sektsioonil on oma katus ja
tagatud eraldi sissepääs õuest. Ridaelamu korterid ei tohi
paikneda üksteise peal);
ROHEKORIDOR riba kujulised haljasalad, mis ühendavad rohevõrgustiku
terviklikuks struktuuriks;
SILDUMISALA alla 24-meetriste veesõidukite sildumiseks ette nähtud maaja veeala, mis ei ole sadam, koos sildumiseks vajalike
ehitistega. Reeglina sildumisalal kallasrada ei suleta.
Sildumisala juurde ei kuulu sadama maa-ala juhtotstarbega
piirkond;
SUVILA hooajaliselt kasutatavaks projekteeritud ja ehitatud hoone;
SÕLMPUNKT väikesemahuline rohekoridoridega seotud haljasala;
TEHNILINE hoone tasapind, mille ruume kasutatakse valdavalt hoone
KORRUS tehnilisteks vajadusteks.
TERRASSMAJA hoone, mille arhitektuurse põhiilme ja mahu moodustavad
pealmiste korruste astmeliselt taanduvad terrassid. Suurem
osa terrassi pinnast asetseb alumise korruste suletud mahu
peal;
TUGIALA suuremõõtmelised looduslikud haljasalad, millele süsteemi
funktsioneerimine valdavalt toetub (kaitsealad, loodus- ja
keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad, suured looduslikud
alad jms).
TÄISEHITUSE krundil paiknevate hoonete ehitusaluste pindade summa suhe
PROTSENT krundi pindalasse;
UJUMISKOHT vastavalt tähistatud maa- ja veeala, mis ei ole supluskoht ega
supelrand.
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UNIVERSAALNE Planeerimise ja disaini põhimõte, kus arvestatakse
DISAIN erivajadustega inimeste (ratastooli kasutajad, pimedad jne)
vajadusi, et tagada nendele maksimaalselt sarnased
kasutusvõimalused koos tervete inimestega.
VAIPELAMU ridaelamu laadne elamutüüp, mille mahud on üksteisest
rohkem lahutatud ning paigutatud ümber privaatsete (sise)õuede;
VÄIKE reeglina kahe kordne, erandina kuni 3 kordne korterelamu;
KORTERELAMU

VÄIKETOOTMINE tootmistegevus, millega ei kaasne konkreetse keskkonna
mõistes
häirivaid
mõjusid
nagu
piirkonna
transpordisüsteemile mittevastavad transpordivood, toorme
ja toodete ladustamine ja häirivad vaated, keskkonna
kontekstis liiga massiivsed hooned ning muud keskkonna
häiringud nagu müra, tolm, lõhn jms;
ÜHISKASUTUSEGA tänav, mis on kujunduslikult muudetud selliseks ruumiks, kus
TÄNAVARUUM on võimalik liigelda nii kergliiklejatel kui ka sõidukitel;
ÜKSIKELAMU ühel krundil paiknev ühele perele projekteeritud ja ehitatud
elamu, mis on korteriteks jaotamata;
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