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        KURESSAARES, TALLINNA TN.84 KRUNDI 
  DETAILPLANEERINGU MUUDATUSE 

        S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I  

1. ÜLDOSA. 
 
1.1. Planeeritav ala : Tallinna tn.84 ja Tallinna tn.86 krundid. 

1  

11 Detailplaneeringu algataja : AS M&V 
2  

1.3. Lähtematerjalid : 
1  

� Kuressaare Linnavalitsuse Korraldus nr.26.09.2000.a. detailplaneeringu 
algatamise kohta koos detailplaneeringu lähteülesandega. 

� Kuressare linna üldplaneeringu lähteülesanne,1999.a. 
� Marientali elamukvartali detailplaneering 1984.a. 
� Digitaalne geodeetiline alusplaan  (koostaja: AS M&V Invest)) 
 

Detailplaneeringu muudatus an algatatud seoses maapealsete mahutitega 
kütusehoidla planeerimisega krundile ja seoses kinnistu jagamisega kaheks. 
 

1.4.Olemasolev olukord 
1  

Planeeritav ala asub Kuressaare linna kirdeosas, Kuivastu mnt. ja Ringtee ristil. 
Krunti piiravad Tallinna tänav, Marientali tänav ja ringristmik, lõunas piirneb krunt  
naaberkinnistuga, mille piiril kasvab kõrghaljastus ja võsa.  
Krunt on suures osas kaetud mustkattega, ilma plaanipärase heakorrastuse ja  
haljastuseta. 
Reljeef on suhteliselt tasane. Krundil asub AS M&V konteinertankla, mis koosneb  
ajutisest teenindushoonest ja kütusemahutitest. 
 

2. PLANEERIMISLAHENDUS 
 

2.1.KRUNDI PLANEERIMINE 
 

Planeeritaval alal asub Teede- ja Sideministeeriumile kuuluv kinnistu 
registreerimisnumbriga 789/4998, aadressiga Tallinna tn.84.  Hoonestusõiguse leping 
on sõlmitud 1999.a. AS -ga M&V 50 aastaks. Tellija soovil on planeeritud kinnistu 
jagamine kaheks eraldi kinnistuks. Tallinna tn.84 krundile on planeeritud tankla ja 
kütuseladu, maa sihtotstarbega 85% ärimaa ja 15% transpordimaa. 
Transpordimaaks on arvestatud krundile planeeritud linna jalgrattatee ja osaliselt 
suuregabariidiliste sõidukite parkla alune maa. Krundi pind 7716m². 
Tallinna tn.86 krundile on planeeritud perspektiivne turismi- ja kaubanduskeskus, maa 
sihtotstarbega ärimaa 100%. Krundi pind 5745m². 
 
 K I N N I S T U      A N D M E D: 
 
 

Krundi nr. Aadress Planeeritud 
sihtotstarve 

Planeeritud 
suurus m² 

Kinnistu omanik 
 

 

 
2124 

 

 

 
Tallinna tn.84 

 
Ärimaa 002(Ä)-85% 

Transpordimaa 
007(L)-15% 

 

 
7716 

 

 

Eesti Vabariik 
Teede- ja Sidemin. 
Hoonestusõigus: 

AS M&V 
 
 
 
 

3002 

 
 
 
 

Tallinna tn.86 
 

Ärimaa 002(Ä) 100% 

 
 
 
 

5745 

 

Eesti Vabariik 
Teede- ja Sidemin. 

Hoonestusõigus 
AS M&V 
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K R U N D I    N Ä I T A J A D  : 
 

Krundi 
Nr. 

Aadress  Kinnistu 
suurus 

m² 

Ol.olev 
ehit. alune 

pind m² 

Planeeritud 
täisehituse 

% 

Planeeritud 
korruselisus 

Planeeritud 
hoonete arv 

krundil 

Siht- 
otstarbe 

tähis 

Siht- 
otstarbe 

osakaal % 
 

2124 
 

TALLINNA TN.84 
  

7716 
 

 
75 

 
16 

 
1 
 

 
1-2 

 
002  Ä 
007 L 

 
85 
15 

 
3002 

 

 
TALLINNA TN.86 

 
5745 

 
- 

 
23 

 
1-2 

 
1-2 

 
002 Ä 

 
100 

 
 
 
 
 2.2. HOONESTUS 
1  
Tallinna tn.84  krundile on planeeritud esimese ehitusjärjekorrana uus tankla 
teenindushoone ja kütusehoidla maapealsete mahutitega. 
Kütusehoidla on planeeritud eraldiasuvana krundi lõunapiiri äärde ja eraldatud 
tulemüüridega kolmeks sektsiooniks, kütuse mahutavusega vastavalt 2 x 200m³, ja 
üks 150m³. Hoidla on tulemüüriga eraldatud ka naaberpiirist. Hoidla ja naaberpiiri 
vaheline kuja on 5.0m. 
 
Olemasolev konteinertankla kuulub likvideerimisele. 
 

Tallinna tn.86  krundile on teise ehitusjärjekorrana planeeritud turismi-, teenindus- ja 
kaubanduskeskus (Welcome Center) ning parkla suuregabariidilistele sõidukitele ja 
turismibussidele. 
 
 
 
2.3.HEAKORD JA HALJASTUS 
1  
Krundi asukoha tõttu linna piiril ümbritseb teda  haljastaust, tuues samas esile küllalt 
lageda, ilma kõrghaljastuseta krundi. Rõhutamaks avaraid vaateid krundile, ei vaja ala 
kuigi palju kõrghaljastust. Planeeritud on üksikuid ilupuid ja lisaks puuderida Ringtee 
äärse perspektiivse parkla päikesevarjuks. Krundi lõunapiiri ääres on ette nähtud 
kõrghaljastuse korrastamine ja plaanipärane kujundamine, et kaotada juhuslikku 
võsastunud ilmet.  Ülejäänud osas on ala haljastus planeeritud kõrgemate ja 
madalamate põõsasgruppidega. 
 
Haljastuse paigutamisel ja kõrguse valikul arvestada liikluses  vajalikke 
nähtavuskaugusi. 
 
 
 
11 LIIKLUSKORRALDUS JA TEED 

 
 

Autode krundile pääs toimub otse ringristmikult, milleks rajatakse uus mahasõit 
tanklasse ja paigutatakse ümber ringilt mahasõit Marientali teele. 
Väljasõit ringilt toimub Tallinna tänavale, kusjuures vasakpööret sooritavad vaid 
väikeautod ja -bussid. Põhimõtteliselt toimib sisse- ja väljasõiduna edasi mahasõit 
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Marientali teelt, liiklussõlme täpsem planeering ja asukoht täpsustuvad perspektiivse 
hoone planeerimisel.  
 
 

Normatiivne parkimiskohtade arv on tagatud, lähtudes  perspektiivsete hoonete 
funktsioonist (EPN-17 (Eesti linnatänavad) - tanklale 5 ja perspektiivsele 
turismikeskusele 25 sõiduauto kohta. Lisaks on krundile planeeritud vähemalt 6 
suuregabariidilist avaliku kasutusega parkimiskohta. 
 
Tänavate punased jooned järgivad Tallinna tn. ja Marientali tee ääres kinnistute piire. 
Tallinna tn.84  kinnistu  Tallinna tn. äärne punane joon lõikab kinnistut 8m laiuselt, 
mille ulatuses on kinnistu territooriumile planeeritud üldkasutatav jalgratta-tee 
suunaga linnast välja, Kudjape kalmistule ja Kuivastu maanteele. 
 
 
 
11 TEHNOVÕRGUD 

 

Uusehitused varustatakse veega uue planeeritud veetrassiga (läbimõõduga 100mm) 
Kalevi Põik tänava veetrassist. 
 
 Tankla heitveed suunata krundile planeeritud kogumiskaevu.   Perspektiivse hoone 
vajadusteks on arvestatud trassiühendus Upa survetrassi. 
 
Tankla elektrivajaduse rahuldab olemasolev trassiühendus. Perspektiivse hoone 
vajadusteks on ette nähtud trassiühendus planeeritavast alajaamast (vt. Joonis 5), 
esimeses etapis tuleks paigaldada toru Marientali tee alt.  
 
Tankla sidevarustus on planeeritud Tallinna tänava äärsest sidekanalisatsioonist, 
samuti perspetiivse hoone sidevarustus.  
 
Tankla territooriumilt kogutavad sademeveed suunatakse pärast õlipüüduri läbimist 
tuletõrjeveevõtukohta - settetiiki. Edasi suunduvad veed ülevoolu kaudu kraavidesse. 
Perspektiivse hoone sademevetesüsteem on planeeritud toimima samuti.  
 
Projekteerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt trassiomanike poolt 
väljastatud tehnilisetele tingimustele. 
 

Tuletõrje kustutusvee tagamiseks on krundile planeeritud tiik-veehoidla 
mahutavusega 50m³ ning tuletõrjehüdrant veetrassile. 
 

Kõigi krunti läbivate trasside suhtes kehtib Asjaõigusseaduse §158 kitsendus 
Tehnovõrgud ja rajatised. 
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   A N D M E D   K R U N T I D E   K O H T A 
 
 
TALLINNA TN.84           krunt nr.2124 
Maa omanik:             Eesti Vabariik,  Teede- ja Sideministeerium 
     Hoonestusõigus AS  M&V 
Krundi pindala:             7716 m² 
 
Krundi kirjeldus 
Ala asub linna piiril, peamise linna sissesõidutee ääres, piirnedes ka linna Ringteega. 
Krundil asub AS M&V konteinertankla. Krunt on haljastuseta, tasase reljeefiga,  
madalamal ümbritsevate teede tasapinnast. Suur osa krundist on asfaltkatte all. 
Lõunast piirab krunti kõrghaljastus ja võsa. 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Ärimaa 002(Ä)   85% 
      Transpordimaa 007(L)  15% 
Lubatud ehitiste arv krundil  1-2 
Krundi täisehituse protsent:  16% 
Ehitiste lubatud kõrgus   1 korrus 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Olemasolev kütusetankla kuulub likvideerimisele. 
 

Uus tankla teenindushoone koosneb operaatori-müügiruumist, kontori-, laoruumist 
ning san.sõlmest koos dushiruumiga.Tuld tõkestava seinaga on eraldatud õliladu, õli 
pakendamise ruum ja tehniline ruum. 
Kütusehoidla on planeeritud eraldiasuvana krundi lõunapiiri äärde ja eraldatud 
tulemüüridega kolmeks sektsiooniks, kütuse mahutavusega vastavalt 2 x 200m³, ja 
üks 150m³. Hoidla on tulemüüriga eraldatud ka naaberpiirist. Hoidla ja naaberpiiri 
vaheline kuja on 5.0m. Kütusehoidlaga piirneb laadimisplats ja kütusepumpla, kust 
toimub kütuse jae- ja hulgimüük. 
Tankla kogumahutavus 550m³.  
Kütuse liik - bensiin ja diiselkütus. 
Tankurite arv - 3, tankimiskohtade arv - 6. 
 
Katuse kalle:    vaba, vastavalt projektile 
 
Harjajoon    vaba, vastavalt projektile 
 
Tulepüsivusklass: 
  Tanklahoone koosneb kahest tuletõkkesektsioonist: 
    teenindusosa -  TP2 
    õliladu -  TP1 
  Kütusehoidla     TP3 
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Enne projekteerimist tellida Kuressaare Linnavalitsuse planeerimis-ehitusosakonnast 
projekteerimistingimused, trasside valdajatega sõlmida liitumislepingud või tellida 
tehnilised tingimused. 
Projekteerimisloa väljastab Kuressaare Linnavalitsus eskiisprojekti alusel. 
 
Heakord ja haljastus 
 
Olemasolevad uusehituse alla jäävad puud on planeeringuga ette nähtud ringi 
istutada. Kuna krundi taustaks on kõrghaljastus ja suur osa krundist vajab oma 
tanklafunktsiooni tõttu asfaltkatet, ei ole krundile planeeritud kõrghaljastust. Sellega 
on püütud säilitada avaraid vaateid krundile. Tanklahoone ümbrusesse on ette nähtud 
ilupõõsaste istutamine. Kõrged puud peaksid jääma krundi lõunapiiri äärde ja mõjuma 
ala foonina. 
Haljastuse paigutamisel ja kõrguse valikul arvestada liikluses  vajalikke 
nähtavuskaugusi. 
 
Krundile ei ole ette nähtud piiret, v.a. lõunakülge, kus võib naaberkrundi eralduseks 
kasutada traatvõrku. 
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Autode krundile pääs toimub otse ringristmikult, milleks rajatakse uus mahasõit 
tanklasse ja paigutatakse ümber ringilt mahasõit Marientali teele. 
Väljasõit ringilt toimub Tallinna tänavale, kusjuures vasakpööret sooritavad vaid 
väikeautod ja -bussid. Põhimõtteliselt toimib sisse- ja väljasõiduna edasi mahasõit 
Marientali teelt, liiklussõlme täpsem planeering ja asukoht täpsustuvad perspektiivse 
hoone planeerimisel.  
 
 

Normatiivne parkimiskohtade arv on tagatud, lähtudes hoonete funktsioonist (EPN-17 
(Eesti linnatänavad) - tanklale 5 sõiduauto kohta. Lisaks on planeeritud vähemalt 6 
suuregabariidilist avaliku kasutusega parkimiskohta. 
 
Tänavate punased jooned järgivad Tallinna tn. ja Marientali tee ääres kinnistute piire. 
Tallinna tn.84  kinnistu  Tallinna tn. äärne punane joon lõikab kinnistut 8m laiuselt, 
mille ulatuses on kinnistu territooriumile planeeritud üldkasutatav jalgratta-tee 
suunaga linnast välja, Kudjape kalmistule ja Kuivastu maanteele. 
   
Tehnovõrgud 
 

Tankla varustatakse veega planeeritud veetrassiga Kalevi Põik tänava veetrassist. 
 
Tankla heitveed suunatakse krundile planeeritud kogumiskaevu. 
 
Tankla elektrivajaduse rahuldab olemasolev trassiühendus.  
 
Tankla sidevarustus on planeeritud Tallinna tänava äärsest sidekanalisatsioonist. 
Krunti läbiv AS Kuressaare Lennujaam sidekaabel tuleb osaliselt ümber tõsta. 
 
Tankla territooriumilt kogutavad sademeveed suunatakse pärast õlipüüduri läbimist 
tuletõrjeveevõtukohta - settetiiki. Edasi suunduvad veed ülevoolu kaudu kraavidesse.  
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Projekteerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt trassiomanike poolt 
väljastatud tehnilisetele tingimustele. 
 

Tuletõrje kustutusvee tagamiseks on krundile planeeritud tiik-veehoidla 
mahutavusega 50m³ ning tuletõrjehüdrant planeeritud veetrassile. 
 
 
 
Keskkonnakaitse 
 
 
Tankla projekteerimisel tuleb arvestada "Juhistega tanklate projekteerimiseks" (juuni 
1996.a.) ning keskkonnaministri määrusega nr.20 "Keskkonnakaitseliste normatiivide 
kehtestamine naftasaadustega seotud rajatistele" (22.03.1996.a.) 
 
Tanklale on planeeritud osaliselt maasse viidud mahutitega kütusehoidla, mis on 
varustatud tuulutuspüstikutega. Tankla territoorium varustatakse õlipüüduriga. 
 
Kõik tanklas kasutatavad seadmed (kütusemahutid, gaasitagastussüsteemiga 
tankurid, torustikud, automaatkatkestusega kütusepüstolid jne.) peavad vastama Eesti 
Vabariigis kehtestatud nõuetele ja olema sertifitseeritud vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivale korrale. 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
 
 
Tulekaitsemeetmed 
 
 
Tanklate projekteerimisel  ja ehitamisel tuleb juhinduda keskkonnaministri määruse 
22.märtsist 1996 nr.20 "Keskkonnakaitseliste normatiivide kehtestamine 
naftasaadustega seotud rajatistele", Eesti Projekteerimisnormide EPN 10.1 ja EPN 
10.13 ja EPN 10.2. nõuetest. 
 
Tankla tulepüsivusklass - TP2 
Tuleohutuskujad planeeringus vastavad EPN 10.13 nõuetele. 
Tanklahoone võib projekteerida ühe tuletõkkesektsioonina, kui tema piirpindala ei 
ületa 500m². 
 
Tanklas kehtivad tüüpsed ohutustehnika ja tuletõrje eeskirjad. Tanklahoonesse 
paigaldatakse tulekahjusignalisatsioon. 
Ventilatsiooni korraldamisel tuleb jälgida EPN 10.7 nõudeid. 
 
Krundile on planeeritud tiik-veehoidla tuletõrjevee tagamiseks mahutavusega 54m³ 
ning täiendavalt tuletõrjehüdrant veetrassile. 
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Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
 
1."Teesrvituut" - Asjaõigusseaduse  § 186 (1) 

 

Teeservituudi seadmine on vajalik juhul, kui planeeritavatel kinnistutel on 
erinevad omanikud.  

Kinnistu valdajal ja Kuressaare Linnavalitsusel leppida kokku teeservituudi 
seadmises kinnistut läbiva jalg- ja jalgrattatee avalikuks kasutamiseks. 

Tallinna tn.84 ja Tallinna tn.86 kinnistute valdajatel leppida kokku sisse- ja 
väljasõiduteede ja muude ühiste alade ühise  kasutamise ja hooldamise osas. 

 
 

2.“Tehnovõrgud ja rajatised” – Asjaõigusseaduse  § 158 
 

 Maa omanikul pidada kinni krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja 
 võimaldada tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks 
ja  remondiks. 
 
     3.“Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p.3 lg 2 
 

 Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja 
 kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 

    4.Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus §33 lg1, § 53 ja § 58 lg 4  
 

 Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
 täpsustavaid projekteerimistingimusi. Ehitist võib rajada üksnes kohaliku 
 omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. Ehitist võib asuda kasutama 
 alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 

     5.Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3 
 

 Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond 
 ja väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
 Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna 
 ehitusjärelevalveinsener linnavalitsuse korralduse alusel. 
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TALLINNA TN.86           krunt nr.3002 
Maa omanik:             Eesti Vabariik,  Teede- ja Sideministeerium 
     Hoonestusõigus AS  M&V 
Krundi pindala:             5745 m² 
 
 
Krundi kirjeldus 
 
Ala asub linna piiril, peamise linna sissesõidutee ääres, piirnedes ka linna ringteega 
Krunt piirneb Tallinna tn.84 krundiga, millel asub AS M&V konteinertankla. Krunt on 
haljastuseta, tasase reljeefiga,  madalamal ümbritsevate teede tasapinnast. Suur osa 
krundist on asfaltkatte all. Lõunast piirab krunti kõrghaljastus ja võsa. 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Ärimaa 002(Ä)   100% 
Lubatud ehitiste arv krundil  1-2 
Krundi täisehituse protsent:  23% 
Ehitiste lubatud kõrgus   1-2 korrust 
 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
 
 
Katuse kalle:    vaba, vastavalt projektile 
 
Harjajoon    vaba, vastavalt projektile 
 
Tulepüsivusklass:   TP2 
   
 
Enne projekteerimist tellida Kuressaare Linnavalitsuse planeerimis-ehitusosakonnast 
projekteerimistingimused, trasside valdajatega sõlmida liitumislepingud või tellida 
tehnilised tingimused. 
Projekteerimisloa väljastab Kuressaare Linnavalitsus eskiisprojekti alusel. 
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Heakord ja haljastus 
 
Kuna planeeritav ala asub linna piiril ja on ümbritsetud kõrghaljastusega, ei ole 
krundile planeeritud rohket kõrghaljastust, pigem on säilitatud vaateid alale.  
 
 
Planeeritud on üksikuid ilupuid ja lisaks puuderida Ringtee äärse perspektiivse parkla 
päikesevarjuks. Krundi lõunapiiri ääres on ette nähtud kõrghaljastuse korrastamine ja 
plaanipärane kujundamine, et kaotada juhuslikku võsastunud ilmet.  Ülejäänud osas 
on ala haljastus planeeritud kõrgemate ja madalamate põõsasgruppidega. 
 
 
Tankla ja perspektiivse turismikeskuse vahele on ala ilmestamiseks ja tulekustutusvee 
tagamiseks planeeritud bassein-veehoidla. 
 
Krundile ei ole ette nähtud piiret, v.a. lõunakülge, kus võib naaberkrundi eralduseks 
kasutada traatvõrku. 
 
Koos hoonestuse projekteerimisega tuleb koostada detailne projekt planeeritud 
hoonete ümbruse haljastamiseks ja heakorrastamiseks. 
Haljastuse paigutamisel ja kõrguse valikul arvestada liikluses  vajalikke 
nähtavuskaugusi. 
 
Krundile on planeeritud jäätmekäitlusväljak erinevate jäätmete (klaas, metall jm.) 
kogumiseks. 
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Autode krundile pääs toimub üle Tallinna tn.84 krundi otse ringristmikult, milleks 
rajatakse uus mahasõit tankla krundile ja paigutatakse ümber ringilt mahasõit 
Marientali teele. 
Väljasõit toimub Tallinna tänavale, kusjuures vasakpööret sooritavad vaid väikeautod 
ja -bussid. Põhimõtteliselt toimib sisse- ja väljasõiduna edasi mahasõit Marientali teelt, 
liiklussõlme täpsem planeering ja asukoht täpsustuvad perspektiivse hoone 
planeerimisel.  
 
 

Normatiivne parkimiskohtade arv on tagatud, lähtudes hoonete funktsioonist (EPN-17 
(Eesti linnatänavad) - 25 sõiduauto kohta. Lisaks on planeeritud vähemalt 6 
suuregabariidilist avaliku kasutusega parkimiskohta, mis võimaldab turismibusside 
parkimist. Nimetatud parkla on ühises kasutuses naaberkinnistuga. 
 
Tänavate punased jooned järgivad Tallinna tn. ja Marientali tee ääres kinnistute piire. 
 
Tehnovõrgud 
 

Turismikeskuse hoonekompleksi vajadusteks tuleb rajada veetrass (läbimõõduga 100 
mm) Kalevi Põik tänava veetrassist. Otstarbekas oleks rajada trassiühendus juba I 
etapis, arvestades Kaarma valla maadele planeeritava tankla-kaubanduskeskuse 
vajadustega. 
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Sidevarustus on planeeritud Tallinna tn. äärsest sidekanalisatsioonitrasist.  
 
Hoone heitvete kanaliseerimiseks on arvestatud trassiühendus Upa survetrassist. 
 
Elektrivarustuseks on ette nähtud trassiühendus planeeritavast alajaamast (vt. Joonis 
5), esimeses etapis tuleks paigaldada toru Marientali tee alt.  
 
Sademeveed suunatakse pärast õlipüüduri läbimist tuletõrjeveevõtukohta. Edasi 
suunduvad veed ülevoolu kaudu kraavidesse.  
 
Projekteerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt trassiomanike poolt 
väljastatud tehnilisetele tingimustele. 
 

Tuletõrje kustutusvee tagamiseks on krundile planeeritud tiik-veehoidla 
mahutavusega 54m³ ning tuletõrjehüdrant planeeritudveetrassile. 
 

Kõigi krunti läbivate trasside suhtes kehtib Asjaõigusseaduse §158 kitsendus 
Tehnovõrgud ja rajatised. 
 
Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. Täiendavalt on krundile 
ette nähtud jäätmekäitluskonteinerid erinevate jäätmete (klaas,paber, plastik, metall, 
keskkonnaohtliku jäätmed ) kogumiseks. 
 
 
 

Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
 
1."Teesrvituut" - Asjaõigusseaduse  § 186 (1) 

 
 Teeservituudi seadmine on vajalik, juhul kui kinnistutel on erinevad omanikud. 
  Tallinna tn.84 ja Tallinna tn.86 kinnistute valdajatel leppida kokku  sisse- ja 

 väljasõiduteede ning muude alade ühises kasutamises ja hooldamises. 
 

 

2.“Tehnovõrgud ja rajatised” – Asjaõigusseaduse  § 158 
 

 Maa omanikel pidada kinni krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja 
 võimaldada tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks 
ja  remondiks. 
 
     3.“Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p.3 lg 2 
 

 Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja 
 kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 

    4.Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus §33 lg1, § 53 ja § 58 lg 4  
 

 Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
 täpsustavaid projekteerimistingimusi. Ehitist võib rajada üksnes kohaliku 
 omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. Ehitist võib asuda kasutama 
 alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
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     5.Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3 
 

 Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond 
 ja väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
 Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna 
 ehitusjärelevalveinsener linnavalitsuse korralduse alusel. 
 
 
 
Koostas:  Tuuli Org,  OÜ Klotoid           


