
SELETUSKIRI
Pärnu Linnavolikogu otsuse „Raba-Lai tänava silla 
detailplaneeringu koostamise algatamine“ eelnõu juurde

Planeeringuala iseloomustus
Planeeringuala suuruseks on ca 9,05 ha, mis hõlmab osa Rääma tn T5, Rääma tn 23, 
Raba tn T2, Paremkalda kallasrada L4, Pärnu jõgi L3, Lai tn T4, Riia mnt T1 ja 
Vanapargi tn T1 kinnistuist ning Lai tn 24, Lai tn 26, Vingi tn 1, Vingi tn 13, Lai tn 28 
kinnistuid.

Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on Rääma tn 
T5, Raba tn T2, Lai tn T4, Riia mnt T1 ja Vanapargi tn T1 kinnistu osal ning 
Lai tn 26 kinnistul transpordimaa (L) 100%; Rääma tn 23, Lai tn 24 ja Vingi tn 
1 kinnistul ühiskondlike ehitiste maa (Üh) 100%; Paremkalda kallasrada L4 
kinnistu osal üldkasutatav maa (Üm) 100%, Pärnu jõgi L3 kinnistul veekogude 
maa (V) 100% ja Vingi tn 13 kinnistul ärimaa (Ä) 100%. 

Detailplaneeringu ala paikneb osaliselt Pärnu jõe hoiualas (registrikood 
KL02000293), kuuludes ühtlasi Natura 2000 alade võrgustikku, ning osaliselt 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis.

Alal kehtivad järgmised detailplaneeringud: Pärnu Linnavolikogu 17.09.1998 
otsusega nr 36 kehtestatud Riia mnt 2d kinnistu detailplaneering; Pärnu 
Linnavolikogu 19.10.2000 otsusega nr 83 kehtestatud Riia mnt 2b krundi ja 
selle lähiümbruse ala detailplaneering; Pärnu Linnavolikogu 28.06.2001 
otsusega nr 48 kehtestatud Vingi tn – Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise ala 
detailplaneering; Pärnu Linnavolikogu 19.09.2003 otsusega nr 79 kehtestatud 
Rääma pargi kvartali detailplaneering; Pärnu Linnavolikogu 15.05.2004 
otsusega nr 39 kehtestatud Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala 
ning Aida tänava detailplaneering.

Planeeringuga kavandatav
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist ette näha sillakoridor 
Pärnu uue silla rajamiseks Raba-Lai tänava sihil. Sillakoridori 
kasutuselevõtuga Raba-Lai tänava sihil osutub vajalikuks alale tervikliku 
liikluslahenduse leidmine ning Pärnu linna üldplaneeringuga määratud 
maakasutuse juhtotstarvete muutmine. Tegemist on seetõttu üldplaneeringut 
muutva detailplaneeringuga. Transpordimaa maakasutuse juhtotstarbeks 
määramise ulatus selgub detailplaneeringu koostamise käigus, lisaks võib 
liiklusskeemi koostamisel muutuda planeeringuala ulatus.

Detailplaneeringule koostatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eelhindamine, muinsuskaitse eritingimused ja liiklusskeem ning vajadusel 
sõlmitakse haldusleping detailplaneeringu koostamiseks. Lepingus 
sätestatakse planeeringu koostamise ajakava.

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad
- planeeringuala arhitektuurne lahendus peab sobituma keskkonda ja 
väärtustama ümbritsevat linnaruumi;
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- sillale parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldada koostöös Eesti 
Arhitektide Liiduga rahvusvaheline arhitektuurivõistlus;
-liikluslahendus peab tagama planeeringuala ja selle lähiümbruse kõigi 
liiklusvoogude sujuva ja tõrgeteta toimimise, liiklusskeemi koostamisel 
võidakse muutuda planeeringuala ulatust;
- parkimine ja haljastus lahendada kehtivate standardite kohaselt; 
- detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei tohi põhjustada olulisi 
häiringuid ümbritsevas linnaruumis.
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