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SELETUSKIRI1.ÜLDOSA 
 

1.1. PLANEERITAV ALA 
 
Planeeritav ala haarab enda alla ühe maaüksuse aadressiga: Kuressaare linn, Transvaali tn.56a, 

krunt nr.1355, pindalaga 977m². 
 

1.2. ALGATAJA 

 
  Planeeringu algatas Raimond Pihlas. 
 
 

1.3.LÄHTEMATERJALID 

 
  Lähtematerjalideks on Kuressaare Linnavalitsuse korraldus nr.364, 23. mai 2000.a. ja 
Kuressaare Linnavalitsuse planeerimise ja ehitusosakonna detailplaneeringu lähteülesanne (lisa 
Kuressaare Linnavalitsuse korraldusele nr.364, 23. mai 2000.a.). 
 
 

1.4. OLEMASOLEV OLUKORD 

 
Plaaneeritav maa-ala asub Kuressaare linnas, aadressiga: Transvaali tn.56a, sihtotstarbega 

väikeelamumaa EE-0010. 
Olemasolevalt paikneb krundil 2-kordne kivist elamu, 2-kordne kivist majandushoone ja 

puidust ebaseaduslik kuur. Krundi suuruseks on 977m², millest olemasolevalt kuulub ehitiste alla 
217m², seega on olemasolevalt krundi täisehitusprotsendiks 22%.  

Krunt paikneb individuaalelamu kruntide vahel (põhja pool Transvaali tn.56 ja Pihtla tee 6, 
läänes Koidu tn.43a, 45 ja 47, lõunas Transvaali tn.54a ja läänes Transvaali tn.54 kruntidega). 
Krundile pääseb Transvaali tänavalt, kruntide Transvaali tn.54 ja 56 vahel paikneva tee (kuulub 
käesoleva krundi koosseisu, läbipääsu servituut ka krundile Transvaali tn.54a) kaudu. 
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1.5. EESMÄRGID. 

Planeeringu eesmärgina täpsustatakse hoonete seaduslikkus, määratakse ehituskeelukujad, 
määratakse lubatud ehitiste arv krundil, ehitise lubatud kõrgused ja korruselisus, katusekalded ja 
harjajoon, hoonete paigutus krundil, krundi täisehituse %, heakord, juurdepääsuteed kruntidele, 
tehnovõrgud koos perspektiivsetega, jäätmekäitlus ja esitatakse rekonstrueeritava hoone 
eskiisprojekt. 

 
2. PLANEERIMISLAHENDUS 

 

2.1.PLANEERITAVA MAA-ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE  
 

Planeeritaval maa-alal paikneb ainult üks krunt, Kuressaare linn, Transvaali tn.56a, krunt 
nr.1355, pindalaga: 977 m². Krundi omanikuks on Raimond Pihlas. Krundi piir planeeringu 
käigus ei muutu. 

 
 

2.2.KRUNDI EHITUSÕIGUS 

 
   Krundi kasutamise sihtotstarve on: 100%-väikeelamumaa EE-0010 

Krundi lubatud ehitusalune pind: 193 m² 
Krundi täisehitusprotsent: 20% 
Planeeringu järgselt on lubatud olemasolevat majandushoonet (ehitusluba nr.1664, 

05.06.1985.a.) rekonstrueerida hoovimaja-elamuks. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse uus 
katus, mille harjajoon on olemasoleva elamu harjajoonega samal kõrgusel, katuse kalle on kahe 
poolne. Rekonstrueerimise käigus tekib elutoale õhuruum. Seega on rekonstrueeritav hoone 2 
korruseline. 

Krundil paikneb ka üks omavoliline puukuur (pinnaga 24m²), see tuleb likvideerida. Seega 
muutub lubatud ehitusalune pind: 193m²-ks ja krundi täisehitusprotsent 20%-ks. Lubatud ehitiste 
arv krundil on 2. 

Hoonete tulepüsivusklass on TP-2. Hoovimaja-elamu  Koidu tänava poolne ja Pihtla tee poolne 
sein on ilma akendeta kivisein moodustades tulemüüri, räästas lüüakse üle Luja plaadiga.  
 

2.3. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED 
 

  Planeeritaval alale pääseb autoga läänepoolsest krundi küljest. Olemasolevat juurdepääsu 
kasutatakse ühiselt krundiga Transvaali tn.54a, see seab “Ajutise tee” servituudi AÕS §156. 
Juurdepääsu teed kasutatakse ka auto parkimiseks.  
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2.4.HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE 

 
  Planeeritav maa-ala on kaetud olemasoleva haljastusega, mis säilub olemasoleval kujul. 
Planeeritud maa-ala on ümbritsetud aiaga. Krundile viiva juurdepääsutee lõpus paikneb 
prügikonteiner. 

 

2.5.TEHNOVÕRGUD 

 
  Planeeritaval maa-alal on olemas kommunikatsioonid (vesi, madalpingekaabli ühendus ja 
sidekaabel).   

Juurdeehituse täiendava elektriga varustamiseks tuleb koostada projekt koos välismõõtekapi 
paigaldamisega. 

Krundil on oma lokaalne soojavarustus. 
Sadevete kanalisatsiooni ja linna kanalisatsiooni antud piirkonnas hetkel ei ole, see 

lahendatakse vastavalt “Kuressaare linna vihmavete kanalisatsiooni arengukava ja 
finantsplaanile”. Käesolevalt kogutakse reovesi oma kogumiskaevu, mis tuleb tühjendada 
vastavalt Kuressaare linnas kehtivatele eeskirjadele. 

Lähim tuletõrjehüdrant paikneb Pihtla teel, krundi juurdepääsuteest 60m kaugusel. 
 

2.6. KESKKONNAKAITSE 

  
  Detailplaneeringus esitatud teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada hooldus- ja 
avariitegevust. Üldine keskkonnakaitse (prügivedu, koristustööd jms.) korraldatakse vastavalt 
Kuressaare Linnavalitsuse nõuetele ja kokkulepetele. 
 
 

2.7. SERVITUUTIDE VAJADUS. 

 
  Hoolimata sellest, et planeering hõlmab ainult ühte krunti, tuleb arvestada ka naaberkruntidega. 
Kuna olemasolevale situatsioonile vastavalt pääseb antud krundi juurdepääsuteed pidi ka 
krundile Transvaali tn.54a kehtib antud krundile “Ajutise tee” seadus (Asjaõigusseadus §156). 

Maaomanikul tuleb kinni pidada tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada tehnovõrkude 
omanikel juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks (Asjaõigusseadus §158). 

Majavalduse omanik peab paigaldama prügikonteineri oma krundile, prügiveoautole 
juurdepääsetavasse kohta (Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg.2-“Jäätmete 
kogumine”). 
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Tansvaali tn.56a, krunt nr.1355 

 
KINNISTU OMANIK:                 Raimond Pihlas 
 
MAA SIHTOTSTARVE:        0010-EE väikeelamumaa 
 
KINNISTU PINDALA:                 977m² 
 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
            1. “Tehnovõrgud ja rajatised” -AÕS § 158 

Maaomanikel pidada kinni tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada                           
tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks.  
 
2. “Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p.3 lg2. majavalduse 
omanik paigaldab oma prügikonteineri krundile, prügiveoautole juurdepääsetavasse 
kohta. 
 
3. “Ajutine tee”- Asjaõigusseadus §156 

            Tuleb kokku leppida juurdepääsutee ja parkimise ühine kasutamine naaberkrundiga . 
 

4. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusmäärus. 
 
5.Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus. 
 
 

 


