
 

 

 

 

 

 

 

 

EELNÕU 

 

OTSUS 

xx.xx.2020 nr xx 

Detailplaneeringut täpsustavate 

projekteerimistingimuste andmine  

Pärnu linn Tallinna mnt 14a kinnistul 

 

28.07.2020 esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/08703, millega paluti täpsustada 

Pärnu Linnavolikogu 21.04.2005 otsusega nr 47 kehtestatud „Tallinna mnt 14a kinnistu 

detailplaneeringut“ (edaspidi detailplaneering) selliselt, et täpsustada  Tallinna mnt 14a kinnistul 

(kinnistu katastritunnus  62502:015:5940) detailplaneeringuga määratud krundi kasutamise 

sihtotstarvete osakaale.  

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus ehitusloakohustusliku hoone 

ehitusprojekti koostamiseks anda detailplaneeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi, kui 

detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Seejuures ei ole ehitusseadustiku  

§ 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.  

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada 

projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena, mille raames esitatakse 

projekteerimistingimuste eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi või huve võib 

taotletav ehitis või ehitamine puudutada.  

 

Detailplaneering on Tallinna mnt 14a krundi kasutamise sihtotstarveteks määranud 55% 

väikeelamumaa (EE), 30% ärimaa (Ä) ja 15% tootmismaa (T). Detailplaneeringuga määrati 

krundi üldplaneeringu järgsele väikeelamumaa (EE) maakasutuse juhtfunktsioonile lisaks 

ärimaa ja tootmismaa juhtotstarbed, tulenevalt omaniku soovist äritegevusena käsitöökaupade 

tootmist ja müüki kinnistul. Tänaseks on kinnistul äritegevus vähenenud ja suurenenud 

elamispind.  

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada krundi kasutamise sihtotstarbeid selliselt, et 

suurendada väikeelamumaa (EE) sihtotstarvet 55%-lt 75%-ni, vähendada ärimaa (Ä) 

sihtotstarvet 30%-lt 20%-ni ja vähendada tootmismaa (T) sihtotstarvet 15%-lt 5%-ni.  

Soovitav krundi kasutamise sihtotstarvete täpsustus on kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga, 

mis määrab krundi maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamumaa (EE). 

 

Ehitusseadustiku § 27 lg4 p1 järgi on lubatud täpsustada detailplaneeringuga määratud krundi 

kasutamise sihtotstarvete osakaale, kui vastavad sihtotstarbed on varasemalt ette nähtud.  

Krundi kasutamise sihtotstarbeid määratakse 5% täpsusega, millest tulenevalt ei ole lubatud 

sihtotstarvete osakaale täpsustada alla 5% ega varasemalt ette nähtud sihtotstarbeid ka ära jätta. 

 

Pärnu Linnavolikogu hinnangul ei too Tallinna mnt 14a kinnistul krundi kasutamise 

sihtotstarvete osakaalude täpsustamine kaasa detailplaneeringu olemuslikku muutmist ja on 

kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga ning ei lähe vastuollu kinnistu piirinaabrite õiguste ega 

avaliku huviga, nõustub  Pärnu Linnavolikogu krundi kasutamise sihtotstarvete täpsustamisega 

selliselt, et suurendada väikeelamumaa (EE) sihtotstarvet 55%-lt 75%-ni, vähendada ärimaa (Ä) 

sihtotstarvet 30%-lt 20%-ni ja vähendada tootmismaa (T) sihtotstarvet 15%-lt 5%-ni. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristi Kalamees 

444 8355, kristi.kalamees@parnu.ee  

 

Lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja 2 ning § 68 lõike 2, Pärnu 

Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määrusega nr 3 kehtestatud „Planeerimise ja ehitusalase 

tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ § 2 punkti 4, ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 1 ja 

arhitekt Kristi Kalamees poolt koostatud projekteerimistingimustest 

 

1. Täpsustada Pärnu Linnavolikogu 21.04.2005 otsusega nr 47 kehtestatud „Tallinna mnt 14a 

kinnistu detailplaneeringu“ joonist „kruntimine ja hoonestus“ ning seletuskirja peatükki 3. 

Planeeringu määrangud „Ehitusõigus ja hoonestusprintsiibid“ muutes Tallinna mnt 14a 

kinnistul krundi kasutamise sihtotstarvete osakaale selliselt, et suurendades väikeelamumaa 

(EE) sihtotstarvet 55%-lt 75%-ni, vähendades ärimaa (Ä) sihtotstarvet 30%-lt 20%-ni ja 

vähendades tootmismaa (T) sihtotstarvet 15%-lt 5%-ni. 

 

Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 

 

2. Pärnu Linnavalitsuse kantseleil korraldada punktis 1 toodud muudatuse sisseviimine 

õigusaktide andmebaasi, planeerimisosakonnal korraldada punktis 1 toodud muudatuse 

sisseviimine planeeringute infosüsteemi. 

 

3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades vaide 

Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

4. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest taotlejale. 

 

 

 

 

Andrei Korobeinik 

volikogu esimees 

mailto:kristi.kalamees@parnu.ee

