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PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SISU JA PÕHJENDUSED 

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna poolt koostatud  projekteerimistingimused annavad 

aluse tee ehitusprojektide koostamiseks Pärnu linn, Lai tn T4 (katastritunnus 62401:001:1647), 

Lai tn T5 (katastritunnus 62511:088:0003),   Lai tn T6 (katastritunnus 62511:088:0004)  ja Lai tn 

T8 (katastritunnus 62401:001:0423);   Pikk tn T2 (katastritunnus 62510:127:0028) ja T3 

(katastritunnus 62510:091:0004); Pargi tn T1 (katastritunnus 62510:091:0002): Rüütli tn T6 

(katastritunnus 62510:091:0001); Vanapargi tn T1 (katastritunnus 62511:087:0001); Riia mnt T1 

(katastritunnus 62511:134:0002) ja   Riia mnt T22 (katastritunnus 62511:087:0003); Jalaka tn 

(katastritunnus 62501:001:0234); Karja tn T3 (katastritunnus 62501:001:0734) ja Kuninga tn T4 

(katastritunnus 62510:100:0001); Aia tn T2 (katastritunnus 62510:093:0002); Vana Park P1 

(katastritunnus 62511:086:0005); Vingi tn T1 (katastritunnus 62510:089:0006) ja  Vingi tn T2 

(katastritunnus 62510:131:0010); Suur-Jõe tn T6   (katastritunnus 62511:132:0004) 

transpordimaa kinnistutel olemasolevate tänavate rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks ning 

Pargi tn T3 (katastritunnus 62401:001:1689) transpordimaa kinnistule tänava rajamiseks.  

 

Tänavate rekonstrueerimine ja ümberehitamine ei liigitu planeerimisseaduse § 125 lg 1 kohaselt 

detailplaneeringu koostamise kohustusega ehitustegevuseks, mistõttu tuleb järgida selle rajamisel 

ehitusseadustikus ettenähtud projekteerimistingimuste menetlust. Ehitusseadustik lisa 1 kohaselt 

on avalikult kasutatava tee ümberehitamiseks nõutav ehitusluba. Ehitusseadustik § 99 lg 1 

kohaselt on projekteerimistingimused on nõutavad ehitusloakohustusliku tee ehitusprojekti 

koostamiseks. 

Ehitusseadustik § 99 lg 1 ning Pärnu Linnavolikogu 1. veebruari 2018 määrusega nr 4 

kehtestatud „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ § 5 punkti 3 alusel 

väljastatakse järgmised projekteerimistingimused 

 

1. PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJAL 

1.1. Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti 

Vabariigi õigusaktidest. 

1.2. Kehtiv üldplaneering: Pärnu Linnavolikogu 20. mai 2021 otsusega nr 21 kehtestatud „Pärnu 

linna asustusüksuse üldplaneering 2025+”. Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna 

üldplaneeringule p 5 „Muinsuskaitse eritingimused kavandatavatele teedele, trassidele ja 

tehnorajatistele (seadmetele)“. 

1.3. Maa-ala jääb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (reg-nr 27007) villade alale ja 

osaliselt muinsuskaitseala  kaitsevööndisse. 

KORRALDUS 

xx.xx.2023 nr xx 

Projekteerimistingimused  tänavate ning nende 

ristmike rekonstrueerimiseks ja 

ümberehitamiseks Pärnu linn Lai, Aia, Vanapargi 

tänavate vahelises kvartalis ja  Suur-Jõe tänava 

alguses.  
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1.4. Katastriüksuste sihtotstarve: transpordimaa 100%.  

1.5. Kruntide üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon : liikluse maa-ala 100% 

1.6. Inseneribüroo Stratum poolt koostatud Pärnu linna liiklusuuring „Pärnu linna teedevõrgu 

arendamise variandi V5a modelleerimine aastaks 2040“. 

1.7. Liikluslahendus OÜ poolt koostatud uue silla ringristmikud töö nr 0917/27 variant V8R  

1.8.Arvestada maa-alale või maa-alaga külgnevatele kinnistutele jäävate kehtestatud ja 

koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektidega. Teha vajadusel koostööd 

koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektide projekteerijatega. 

Detailplaneeringud leitavad Pärnu linna kodulehel oleva kaardirakenduselt 

https://parnulv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ef741683bda40f49e4f7

6152c48aed2 ja ehitusprojektidega ehitusregistris.  

 

2. LINNEHITUSLIKUD NÕUDED PROJEKTEERIMISEKS 

2.1. EESMÄRK:  

Pärnu jõele Pargi ja Raba tänava suunal rajatava uue kesklinna sillaga sidususe loomiseks  

parandada olemasoleva teedevõrgu vahelist ühendust ja liikluskorraldust lähtuvalt kvaliteetse 

ning inimsõbraliku avaliku linnaruumi vajadustest, kaasajastada olemasolevat tänavaruumi 

tõstes jalakäijate‐ ja jalgratturite liikumismugavust, tagades ligipääsetavuse nõuded kõigile 

liiklejatele ning heakorrastatud ja haljastatud avaliku kasutajasõbraliku tänavaruumi. 

2.2. PROJEKTEERIMISALA:  

Projektiga käsitletav maa-ala (väljavõte maa-ameti kaardirakendusest) 

 

https://parnulv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ef741683bda40f49e4f76152c48aed2
https://parnulv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ef741683bda40f49e4f76152c48aed2
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2.3. LÄHTEÜLESANNE:    

Pargi tänav (Lai tn – Vanapargi tn), Pikk tänav (Aia tn – Vanapargi tn – Riia mnt), Vanapargi 

tänav (Karja tn – Pikk tn – Riia mnt) ja Rüütli tänav (Aia tn – Vanapargi tn), Lai tänav (Pargi 

tn – Riia mnt – Suur-Jõe tn), Vingi tänav (Pikk tn – Suur-Jõe tn) rekonstrueerimine ja 

ümberehitamine sh tänavavalgustus, sademevee ärajuhtimine, vajadusel transpordimaale 

jäävate kommunikatsiooni trasside ning transpordimaa kinnistutega külgnevatele kinnistutele 

juurdepääsude rajamine ja/või rekonstrueerimine.  

Kogu tänavaruumi kaasajastamine arvestades kõigi kasutajate gruppide vajaduste sh  

ligipääsetavuse, universaalse disaini põhimõtete, tänava haljastuse ja heakorraga (rattateed, 

kõnniteed, liikluskorraldus, haljastus, valgustus, inventar jms).  

Projekteerida Pargi tn T3 (katastritunnus 62401:001:1689) transpordimaa kinnistule Pargi 

tänava ühendus Laia tänavaga arvestades maa-alale kehtivate detailplaneeringute ja 

käsitletava Laia tänava osale varasemate teostatud projektlahendusetega sh töös oleva uue 

kesklinna sillale juurdepääsu tagava tee ehitusprojektiga. Kvaliteetse ning inimsõbraliku 

avaliku linnaruumi vajadustest lähtuva linnatänava  kavandamisel kaaluda vajadusel Pärnu 

Linnavalitsuse 15.08.2005 korraldusega nr 564 kehtestatud „Pikk tn 20 ja 20a kinnistute 

detailplaneeringus“ määratletu täpsustamist.  

Projektiga käsitletav ala ei hõlma Vabaduse pargi ala ja Pikk tn 28 kinnistut.  

Koostööd tuleb teha Pärnu uue Kolmanda silla hanke võitnud projekteerija ja ehitajaga ning 

teiste Pärnu linna ettevõtetega, keda antud projekt otseselt puudutab (nt Pärnumaa 

Ühistranspordikeskus jne). 

 

Käsitletavad tänavad liigituvad „kohaliku tee“ kategooriasse, kus kvaliteetse ning 

inimsõbraliku tänavaruumi kavandamisel on  oluline eelistada jalakäijaid ja rattureid 

autoliiklusele.  Kohalikud teed on mõeldud peaasjalikult kohalikele elanikele ja turistidele 

liiklemiseks, need tänavad peavad tagama eelkõige kõigi liiklejate ohutuse ja olema kutsuvad 

jalakäijatele ja ratturitele igapäevaliikumisteks ja sihtkohtadesse pääsemiseks. Pärnu linna 

üldplaneeringuga on projektiga käsitletavale alale ettenähtud kergliiklusteede võrgustik, mis 

tagab võimalikult kiire ja turvalise kergliiklusteede ühenduse linnaosade vahel. 

Projekteerimisel lähtuda tänavate ruumilise kvaliteedi tõstmisest,  lahendades alal liiklus- ja 

parkimiskorraldus eelistades sealjuures kergliiklejate kasutusmugavust, arvestada 

tänavamaaga külgnevate kinnistute juurdepääsude rekonstrueerimise ja vajadusel 

ümberehitamisega.  Projekteerimisel tuleb arvestada kõiki liiklejagruppe ning lähtuda 

ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtetest. 

 

Projekteerida tuleb teede ristmike ja teede plaaniline lahendus koos teede funktsionaalsete 

ristlõigete ja  katenditega ning tänava inventari, haljastuse ja nõuete kohase valgustusega, 

lahendused peavad arvestama ja kokku sobima ning jätkama hiljuti lähipiirkonnas 

projekteeritud või rajatud lahendustega. Katendite lahendused esitada projekti koosseisus 

eraldi joonisena.   

 

 

Projekteerida tuleb: 

 

Eskiisprojekti staadiumis vastavalt p 2.2 esitatud projekteerimisala ulatuses kolm erinevat 

terviklikku liikluskorralduslikku lahendust vastavalt eelnevalt kirjeldatule. 

 

 

Vastavalt eskiisprojektile koostada teede ehitusprojektid kolmes etapis. Etappidele koostada 

eraldi eelarve maksumused. Projekteerimisel arvestada, et iga etapi väljaehitamisel, oleks 

võimalik vastavat ehitusetappi ka kasutusele võtta (ei sõltu järgmisel etapil tehtavatest 

töödest). 
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I etapp – põhiprojekti staadiumis tee ehitusprojekt Pargi tn ühendamiseks Laia tn ja Vanapargi 

tn - Pargi tn T1 ja Pargi T3, Pikk tn T3 Vingi tn ja Aia tn ristmike vahel  

Tänavaruumi kavandamisel lähtuda maa-alale kehtivatest detailplaneeringutest: 26. september 

2019 nr 70; 15. mai 2014 nr 39; 15. august 2005 nr 564; 15. juuni 2017 nr 58 

 

 
 

II etapp – põhiprojekti staadiumis tee ehitusprojekt Pargi tn ühendamiseks Vanapargi tn ja 

Rüütli tn - Vanapargi tn T1; Rüütli tn, Pargi tn ja Vanapargi ristmik;  

Vanapargi tn ja Jalaka tn ristmik; Vanapargi tn, Aia tn, Karja tn ja Kuninga tn ristmik.  

Tänavaruumi kavandamisel lähtuda maa-alale kehtivast 19. juuni 2003  nr 65 

detailplaneeringust. 

Parkimisplatsi bussidele mitte kavandada. 
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III etapp – põhiprojekti staadiumis tee ehitusprojekt Suur-Jõe tn sujuvaks ühendamiseks Laia 

tn ning Riia mnt ühendamiseks Laia ja Pika tänavaga –  

Vanapargi tn T1 ja Riia mnt T1 ristmik (alates I ja II etapist k.a Riia mnt T22, Lai tn T6);  

Lai tn T8, Vingi tn T1 ja T2, Suur-Jõe tn T6 ristmik k.a Lai tn T5 ja Vingi tn 13.   

Tänavaruumi kavandamisel lähtuda maa-alale kehtivast 28.06.2001 nr 48 detailplaneeringust 

 

 
 

2.4. MUINSUSKAITSE:  

Käsitletav ala paikneb peamiselt Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal  villade alal ja 

osaliselt muinsuskaitseala  kaitsevööndis.  

Vastavalt muinsuskaitseseadusele tuleb uute lahenduste kavandamisel arvestada, et need 

toetaksid ja aitaksid tuua esile varem loodud väärtusi. Muinsuskaitsealadele suunatud 

tegevused 

peavad lähtuma ettevaatuspõhimõttest ja vähendama mälestiste hävimise ohtu ning toetama 

nende väärtuste säilimist (MuKS § 3 lg 4), samuti tuleb hoiduda mälestise puhul tegevustest, 

mis võib neid ohustada, rikkuda või hävitada (MuKS § 33 lg 1). Muinsuskaitsealal töid 

kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja terviklikkuse säilitamise põhimõttest, pidades 

oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi tagades tegevuse ohutus mälestise säilimisel 

(MuKS § 43 lg 1). Arvestada  Pärnu linna üldplaneeringule 2025+ koostatud Muinsuskaitse 

eritingimustega.  

Tuginedes muinsuskaitseseadusele, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 

põhimäärusele  esitas Muinsuskaitseamet 23.12.2022 kirjaga nr 1.1-7/1898-1 (vt Lisa 2) 

projekteerimistingimuste koostamiseks alljärgnevad lähteseisukohad, mis on asjakohased ja 

millega tuleb projekteerimisel arvestada: 

2.4.1. Muinsuskaitseamet toetab muinsuskaitsealadel muudatuste tegemisel lahendusi, mis 

tagavad ajaloolise keskkonna ja selle iseloomulike osade ning elementide säilimist. 

Muinsuskaitsealal, vanalinnas tuleb eelistada  lõikuvatel tänavasihtidel traditsioonilisi ristmike 

lahendusi ning vältida ringristmikute kavandamist, mis on kaasajal levinud võte 

liikluskorralduse reguleerimiseks ja liiklusohutuse tõstmiseks, kuid ei ole vanalinnadele 

ajalooliselt iseloomulik.  

2.4.2. Uute liikluslahenduste kavandamisel tagada Pärnu muinsuskaitsealal väärtusliku 

haljastuse säilimine. 
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2.4.3. Projektiga ei käsitleta Pargi tn, Vanapargi tn ja Pika tn vahel olemasolevat Vabaduse 

parki ning Vanapargi tn külgnevat Vana parki, küll aga tuleb muinsuskaitsealale jäävate 

ajalooliste parkide ja alleede puhul tagada nende säilimine, hooldamine ning vajadusel ka 

taastamine.  Alleede taastamisel ei tohi teha üksikpuudega vahele istutusi, vaid taastada 

alleeosad terviklike lõikudena. Haljastuse taastamisel ja rajamisel, nii avalikus ruumis kui ka 

õuemaal, tuleb lähtuda ajastule omasest haljastusviisist ning kasutada traditsioonilisi liike. 

Vastavalt Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõule tuleb tööde tegemisel tagada ajalooliste 

avalike parkide ajaloolise struktuuri, planeeringu, vaadete, väärtusliku haljastuse ja ajalooliste 

väikevormide (piirded, pargimööbel jms) säilimine; rekonstrueerimisel tuleb lähtuda pargist 

kui tervikust, võttes taastamisel aluseks dokumenteeritud ajaloolise olukorra ja arvestades 

muutustega linnaruumis (hilisem väärtuslik haljastus, ehitised jms). 

 

2.5. LIIKLUSKORRALDUS:  

2.5.1. Sõidukite liikluse projekteerimisel arvestada täiendavalt: 

- sõidukite projektkiiruseks näha ette 30 km/h, tagades pöörderaadiused ühistranspordile, 

päästeteenistusele, erakorralistele vedudele jne; 

- sõiduradade laiused projekteerida lähtuvalt prognoositavatele transpordivahenditele 

(sõiduautod, päästeautod, vajadusel ühistransport jms); 

- ühistranspordi liikluskorraldus lahendada koostöös Pärnumaa Ühistranspordikeskusega 

- ristuvate tänavatega projekteerida minimaalsed pöörderaadiused (3m) va bussiliiklusega 

seotud ristmikud, kus tagada bussidele sobivad raadiused. Muuta ristuvate tänavatega 

ristmikud võimalikult kompaktseks ning sõidutee ruum võimalikult kitsaks laiendades 

kõnnitee ja haljasala pinda; 

- parkimiskohtade ja bussipeatuste arv kavandada maksimaalselt võimalikul määral arvestades 

parkimis- ja peatuskohtadega nii sõiduautodele kui sõidujagamisteenustele. 

2.5.2. Kergliikluse projekteerimisel arvestada : 

Pärnu linna üldplaneeringuga 2025+ teedele ja tänavatele määratud tingimustega ning 

kergliiklusteede võrgustikuga. Projektiga käsitletavale alale on üldplaneeringuga ettenähtud 

kergliiklusteede rajamine  Pargi tänavalt Vanapargi tänavani, Vanapargi tänavalt Aia ja Karja 

tänava ristumiseni, Laialt tänavalt Riia maantee ja Suur-Jõe tänavani, Pikalt tänavalt Riia 

maanteeni, mis tagaks võimalikult kiire ja turvalise kergliiklejate liikumise sillani. 

- kõigi kasutajate vajadustest lähtuvate ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtetega sh 

vaegliiklejatega, lapsevankritega jms.  

- olemasolevad asfaltkattega kõnniteed vajadusel korrastada ja parendada; 

- kõnniteed ja jalakäijate ülekäigud kavandada võimalikult jätkuvana, sirgelt; 

- ratturite liikumisruum peab moodustama tajutava tervikliku ja turvalise teekonna mõlemas 

liikumissuunas läbivalt ühtede põhimõtete alusel;  

- kõnniteede, jalgrattatee/-raja laiused vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad“ standardile, 

 arvestada kastirataste/järelkärude gabariitidega; 

- võimalusel leida teid eristavad teekatendid, tee telgjoon markeerida sõltuvalt teekattest; 

- kui standardis esitatud tee laiusi ei ole võimalik saavutada, tuleb kasutada nõuetele vastavaid 

jagatud liiklusruumi lahendusi; 

- kõnniteedel ja rattateedel 0 cm kõrgused äärekivid ja vaegnägijatele suunatud lahendused; 

- kinnistutele sissesõidud projekteerida üle kõnnitee katendi, vajadusel seda tugevdada ilma 

alla laskmata; 

- rattaradadele sademevee renne mitte kavandada; 

- ülekäigurajad kavandada kõigile kasutajagruppidele sh vaegliiklejatele nõuetekohaselt, 

arusaadavalt, ohutult ja turvaliselt; 

- ülekäiguradade valgustus projekteerida erilahendusega spetsiaalvalgustusega(„vilkuvad“ 

ülekäiguraja märgid) ning valgusvihk peab eristuma üldisest valgusfoonist, ulatuma üle kogu 

sõidutee ka kõnniteedele nii, et kõnniteel tee ületust ootav jalakäija oleks sõltuvalt 

ilmastikuoludest samuti valgustatud; 

- kergliiklusteedele mitte kavandada tänavavalgustuse ja liiklusmärgi poste vms, postid tuleb 
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paigaldada tee serva, vajadusel kasutada konsoolseid lahendusi. 

2.5.3. Liikluskorraldusvahendite projekteerimisel arvestada täiendavalt:  

- aluskatted ja inventar kavandatakse sõltuvalt kasutusotstarbest, kehtivatest nõuetest ja 

standarditest, ohutus- ja turvanõuetest, vandaalikindlusest ning heakorra tagamise lihtsusest; 

-  mitte projekteerida torupiirdeid, vajadusel kasutada väikevorme ja linnamööblit, pollareid; 

- kõik paigaldatavad metallkonstruktsioonid peavad olema kuumtsingitud vastavalt EVS-EN 

1461 ja pulbervärvitud; 

- märgid ja kinnitusdetailid tuleb valmistada korrosioonikindlast materjalist, kasutatav 

materjal peab tagama märgi konstruktsiooni püsivuse  (ei ole lubatud kasutada tsinkplekist 

märgialuseid); 

- liikluskorraldusvahendite paigaldamisel tuleb kasutada selliseid vundamente ja 

kandekonstruktsioone, mis tagavad nende püsivuse. Liiklusmärkide postid peavad olema 

maapinda püsivust tagavalt betoneeritud; 

- liiklusmärkide suurusgrupid ja kasutatav helkurmaterjali klass näidata projekti joonistel ja 

spetsifikatsioonis; 

- liikluskorraldusvahenditel kasutada standardi nõuetele vastavaid valgust peegeldavaid kilesid 

- teemärgised näha ette termoplastikust. 

 

2.6. KESKKONNAKAITSE: 

Planeeritava ehitustegevusega ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi, 

millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Kuivõrd 

tegemist on olemasoleva linnatänava ümberehitamisega,  ei too kavandatav tegevus kaasa 

olulist keskkonnamõju. Kavandada tuleb terviklik tänavahaljastus. Kasutada kogu 

projekteeritava ala lõikes mitmekesise ja mitmerindelise haljastuse lahendust. Näha 

tänavaruumis ette võimalusi liigsademevee immutamiseks. 

2.6.1. Maa-alal, millel kasvavad puit- ja rohttaimed on kohustuslik  enne kavandatavat 

ehitustegevust teostada projektiga hõlmatud alal ja sellest 5 m ulatuses  haljastuse 

inventeerimine. Tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning võimalusel III 

väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine, joonistele kanda puittaimestiku võrad või juurestiku 

kaitsealad.  

2.6.2. Tagada piirkonna väärtusliku haljastuselemendi, alleede terviklik säilimine.  

2.6.3. Puujuurte kaitsmiseks lähemal kui 2,5 m ei ole soovitatav kaevata ning üle 4-cm 

läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, kuna see ei taga puude säilimist. Tagada tingimused 

puude edasiseks kasvuks, sh sobiv pinnase struktuur, et vesi, hapnik ja toitained jõuavad 

juurestikuni. 

2.6.4. Kommunikatsioonitrassid kavandada maksimaalses ulatuses teed/tänavate kõvakatte 

alla. Sademevee äravoolukohtades kasutada tänaval külgvoolseid kaevuluuke.  

2.6.5. Tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning 

põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Pärnu linnas 

kehtivatele õigusaktidele. 

2.6.6. Kavandada terviklik tänavahaljastus kogu projektiga hõlmatava tänavaruumi ulatuses. 

Esitada nõuded istikutele (lehtpuuistiku kõrgus ja rinnasdiameeter, okaspuuistiku kõrgus ja 

juurekaela läbimõõt, põõsaistiku kõrgus ja vähim okste arv) ning istutus- ja hooldustöödele. 

Kaasata projekteerimistöödesse volitatud maastikuarhitekti tase 7 kutsetunnistust omav 

maastikuarhitekt.  

2.6.7. Käsitleda ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra). 

Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standardis EVS 939-3:2020 ning Pärnu linna 

kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest.  

2.6.8. Ehitustööde tulemusena ei tohi halveneda naaberkruntide veerežiim. 

Vertikaalplaneerimisega välistada sademevee valgumine teemaalt naaberkinnistutele.  

2.6.9. Käsitletav ala jääb kõrge müratasemega piirkonda. Vajadusel teostada autoliiklusest 

tuleneva müra prognoos päevase ja öise ajavahemiku ning liikluse tipptunni kohta koos 

mürakaartide ning müra tasemetega hoonete fassaadidel, määrata müraleevendusmeetmed. 
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2.7. VALGUSTUS: 

Nõuetekohane valgustus kavandada lähtuvalt konkreetse ala kasutusotstarbest, valgusoludest, 

kasutatavusest, vajadusest, turvalisusest ja vandaalikindlusest. Olemasolevatel pargiala 

piiravatel kõnniteedel tagada kasutusotstarbele vastav valgustus. Tänavavalgustus peab 

eelkõige valgustama jalakäijate ja ratturite liikumisruumi.  Lahendused peavad arvestama ja 

kokku sobima ning jätkama hiljuti lähipiirkonnas projekteeritud või rajatud lahendustega.   

- ülekäiguradade valgustus projekteerida erilahendusega spetsiaalvalgustusega(„vilkuvad“ 

ülekäiguraja märgid) ning valgusvihk peab eristuma üldisest valgusfoonist, ulatuma üle kogu 

sõidutee ka kõnniteedele nii, et kõnniteel tee ületust ootav jalakäija oleks sõltuvalt 

ilmastikuoludest samuti valgustatud; 

- kergliiklusteedele mitte kavandada tänavavalgustuse ja liiklusmärgi poste vms, postid tuleb 

paigaldada tee serva, vajadusel kasutada konsoolseid lahendusi; 

- tänavavalgustuse projekteerimisel arvestada olemasolevate puude võra ulatusega. 

- valgustite asukohad esitada ehitusloaprojektis, sh kasutatava postvalgusti tüüp ja 

vundeerimise lahendus. 

 

2.8. TEHNOVÕRGUD 

Enne projekteerimistööde kavandamist taotleda maa-alale jäävate kommunikatsioonitrasside 

valdajatelt ( Pärnu Vesi AS,   Telia Eesti AS,   Fortum Eesti AS, Leonhard Weiss Energy AS) 

tehnilised tingimused 

 

2.9. PÄÄSTEOSA 

2.9.1. Arvestada päästetehnika gabariitidega, mille maksimaalne kõrgus on 4,2 meetrit ja laius 

2,55 meetrit.  

2.9.2. Arvestada päästetehnika manööverdamiseks vajalike tingimustega ja juurdepääsu 

tagamisega ehitistele.  

2.9.3. Tuletõrjehüdrantide asukoha muutmise vajadusel tuleb lähtuda EVS 812-6:2012+A+A2  

standardis ja Siseministri 01.09.2010 määruses nr 37 esitatud nõuetest. 

 

3. MUUD NÕUDED 

3.1. Ehitusprojekt vormistada kehtival geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega, mõõdus 

M 1.500. Geodeetiline alusplaan koostatakse ja väljastatakse MicroStation programmi .dgn 

failina. Enne mõõdistustööde teostamist pöörduda Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 

poole olemasolevate mõõdistustööde täpsustamiseks ja vajadusel mõõdistusloa saamiseks 

(Suur-Sepa 16, Pärnu linn 80098, Pärnu linn, tel 444 8373). Sidumine anda koordinaatidega 

L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.  

3.2. Tehnovõrkude koondplaan koostada topogeodeetilisel alusplaanil, millele on kantud 

olemasolevad, projekteeritud ja planeeritud tehnovõrgud, haljastus ning asendiplaaniline 

lahendus. 

3.3. Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada  vastavat valdkonda reguleerivate 

õigusaktidega. EVS 613:2001, EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 613:2001/A2:2016 

„Liiklusmärgid ja nende kasutamine”.  EVS 614:2008 ja EVS 614:2008/A1:2016 

„Teemärgised ja nende kasutamine”. EVS-EN 1317 „Teepiirdesüsteemid“. EVS 843:2016 

„Linnatänavad“. 

3.4. Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 21.07.2015 määrusele nr 97 

„Nõuded ehitusprojektile“ ja 02.07.2015 määrusele nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad 

nõuded“.  

3.5. Muinsuskaitsealal tuleb enne ehitus‐ ja kaevetöid teostada arheoloogilised eeluuringud, et 

välja selgitada, kas piirkonnas võib olla säilinud keskaegse ja varauusaegse eeslinnalise 

asustuse jälgi.  

Eeluuringu tulemuste põhjal otsustatakse edasiste uuringute vajadus ja metoodika.  

3.6. Projekti tiitellehel, seletuskirjas ja joonistel peab olema korrektne viide mälestistele ja 

selle kaitsevööndile (vt majandus- ja taristuministri määrused nr 97 § 7 lg 1 p 3).  

3.7. Seletuskirjas esitada andmed muinsuskaitseseaduse, selle asjakohastele rakendusaktidele 
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Lisad:  

Lisa 1   Muinsuskaitseameti lähteseisukoht 23.12.2022 nr 1.1-7/1898-1  

 
 

ja neist tulenevatele nõuete ja kitsenduste kohta (vt EhS § 14 lg 1 p 4). 6. Lisada ehitusprojekti 

koosseisu MuKS-st ja üldistest muinsuskaitselistest põhimõtetest lähtuvad nõuded – 

muinsuskaitse peatükk: a) Mälestisel töid kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja 

terviklikkuse säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi, ning 

tagatakse tegevuse ohutus mälestise säilimisele. b) Mälestisel ehitades järgitakse ameti 

kooskõlastatud ehitusprojekti ja tööde tegemise loaga sätestatud tingimusi. c) Mälestisel tuleb 

enne tööde algust taotleda Muinsuskaitseametilt kirjalik tööde luba. Kui mälestisel ja 

kaitsevööndis tehakse töid samaaegselt esitatakse vajalikud andmed tööde tegemise loa 

taotluses. d) Mälestisel ehitamiseks või arheoloogiamälestisel ja selle kaitsevööndis kaeve- ja 

muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks olulise teabe väljaselgitamiseks 

tehakse vajaduse korral uuring. Uuringu vajaduse ja ulatuse määrab amet lähtuvalt kavandatud 

tööde iseloomust ning mahust kooskõlastuse andmisel või tööde tegemise loas. Uuringu kulu 

hüvitatakse tellijale peale nõuetekohase uuringuaruande esitamist. e) Kui või mistahes paigas 

töid tehes avastatakse rajatis, tarind, hooneosa, viimistluskiht, arheoloogiline kultuurkiht või 

muu leid või asjaolu, mida seni tehtud uuringute käigus ei ole dokumenteeritud või millega 

projekteerimisel või tööde tegemise loa andmisel ei ole arvestatud, on tööde teostaja 

kohustatud säilitama leitu muutmata kujul ning teavitama sellest viivitamata ametit. 

3.8. Ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga esitada menetlemiseks Ehitisregistri kaudu. Kui 

see ei ole võimalik, esitada projekt koos taotlusega Pärnu Linnavalitsuse, Suur-Sepa 16 Pärnu 

linn, I korruse infolauda või vastuvõtuaegadel planeerimisosakonda kab 325 tel 444 8337, 444 

8338. 

 

4. Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad viis aastat. 

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, 

esitades vaide Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

Romek Kosenkranius 

linnapea 

 

Tiina Roht 

linnasekretär 


