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KURESSAARES, KOMANDANDI TN. 14  
DETAILPLANEERINGU SELETUSKIRI 

 
 
1. ÜLDOSA 
 
1.1. Planeeritav ala:  
           Komandandi tn 14 maakasutus ja vaba maa-ala kuni Garnisoni  
           tänavani. 
 
1.2. Detailplaneeringu algataja:  

Kuressaare Linnavalitsus 
 
1.3. Lähtematerjalid: 

a) Kuressaare Linnavalitsuse Korraldus nr 151 13.03.2001.a 
detailplaneeringu algatuse kohta koos detailplaneeringu 
lähteülesandega.  

b) Kuressaare linna üldplaneering 2010 (kehtestatud Kuressaare 
Linnavolikogu määrusega nr 18 25.05.2001). 

c) Kuressaare vanalinna detailplaneering 
d) Kuressaare Linnaatlas 1999 
e) Komandandi tn 14 muinsuskaitse eritingimused. 
f) Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostaja OÜ Nuki GEO töö nr 

G-707 2001) 
 
1.4. Planeeringu eesmärk 
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on   
1.5. Olemasolev olukord 
 
Planeeritav ala asub Kuressaare kesklinnas, Komandandi ja Garnisoni tänavate 
vahelisel maa-alal. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata antud alal 
maakasutus- ja ehitusõigus tulenevalt Kuressaare vanalinnas ajalooliselt 
väljakujunenud iseloomulikest tavadest.  
Planeeritav ala asub muinsuskaitsealal. Kuressaare vanalinnas paiknevad hooned 
valdavalt tänava ehitusjoonel, neid seovad kõrged kiviaiad, mille taga kasvavad 
puud-põõsad. 
Antud ala piirneb läänest Garnisoni tn 15 ja idast Tallinna tn 23 kinnistutega, 
põhjast Garnisoni ja lõunast Komandandi tänava maaga.  Komandandi tn 14 
hoonetele ei ole krunti määratud. 
 
Komandandi tn 14 maakasutusel paikneb 18. sajandist  pärinev kivist elamu ja 
puidust kuur. Garnisoni tänav kuulub antud lõigul Kuressaare vanalinna 
detailplaneeringu kohaselt arhitektuurse ja miljööväärtusega tänavate hulka. 
Komandandi tänav on miljööväärtusega tänav.   
Elamu ühekorruseline põhiosa on kivist ja krohvitud. Hoovipoolne puidust 
juurdeehitus on hilisem.  
Planeeritaval alal asuvad 3  puidust kuuri on miljöösse mittesobivad omavolilised 
ehitused: Garnisoni tn äärsed kuurid kuuluvad lammutamisele, ala keskosas 
paiknev kuur teisaldamisele käesoleva detailplaneeringuga ettenähtud asukohta. �� �

Uue abihoone asukohaks on planeeritud Komandandi tänava ehitusjoon lähtuvalt 
vanalinnas ajalooliselt väljakujunenud hoonestustavale.    
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Komandandi tn 14 elamu maa-alal kasvab lehtpuid, sireleid, ilupõõsaid ja on 
rajatud peenramaa. Kasutamata vabal maal kasvab puid, võsastunud põõsastik, 
umbrohi ja lasub kivihunnik.  
 
Tehnovarustuselt on elamu liitunud Komandandi Tallinna tn 23 kinnistul asuvate 
vee- ja kanalisatsioonitrassidega ning side- ja elektrikaablitega. 
 
Komandandi tänava poolt piirab planeeritavat ala paekiviaed. Garnisoni tn 15 
kinnistuga ühisel piiril kasvab vabas vormis põõsashekk ja Tallinna tn 23 naaber 
on koostanud ühisele piirile paekivist sokli ja –postidega puitlippaia projekti.  
Garnisoni tn 15 kinnistul paiknevad 2-korruseline puitelamu ja kivist kõrvalhoone. 
Tallinna tn 23 maadel asub 2-korruseline kivist hoone.  
 
2.  PLANEERIMISLAHENDUS 
 
2.1 .Kruntide planeerimine 
Planeeritavale alale on planeeritud kaks krunti: Komandandi tn 14 olemasolevale 
elamule ja Garnisoni 15a uue hoone rajamiseks.  
 
A N D M E D   K R U N T I D E   M O O D U S T A M I S E K S: 
 

Krundi nr    Aadress Planeeritud 
sihtotstarve 

Planeeritud  
suurus m²              

Moodustatakse 
mis maast 

3157 Garnisoni 15a        ärimaa 60% 002Ä  
elamumaa 40% 
0010EE               

747     riigi vaba maa 

1820 Komandandi 
14     

elamumaa 100%        974 riigi vaba maa 

 
K R U N T I D E   N Ä I T A J A D:  

Krundi 
nr 

Krundi 
aadress 

Plan. 
suurus 
m²  

Ehitus- 
alune–  
pind m²     

Täis- 
ehitu
se % 

Korruse- 
lisus 

Hoonete  
arv 
krundil 

Sihtots-
tarbe 
tähis 

Sihtots- 
tarbe 
osakaal%  

3157 Garnisoni 
15a 

747 ca 300 40 2 1 002Ä 
0010EE 

60 
40 

1820 Komandandi 
14 

974 ca 390 40 1-1,5 2 0010EE 40 

 
2.2 Hoonestus 
 
Komandandi tn 14 moodustatavale krundile on planeeritud asukoht uue abihoone 
ehitamiseks või olemasoleva kuuri teisaldamiseks.� 
Garnisoni tn. 15 a krundile on planeeritud uus äri-eluhoone.  
 
Garnisoni tn 15a krundile on planeeritud uus 2-korruseline äri-eluhoone.  
Antud maa-alal asuvad 2 lammutamisele kuuluvat kuuri ja üks Komandandi tn 14 
krundile teisaldatav  kuur.�� 
 
Komandandi tn 14 krundile jääb olemasolev rekonstrueerimist vajav elamu ja 
krundi keskosast teisaldatav kuur-abihoone. 
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2.3. Haljastus ja heakord 
Komandandi tn 14 alal säilitatakse olemasolevad puud ja põõsad. Garnisoni tn 
15a krundil kasvab 4 suurt lehtpuud. Neist kaks Garnisoni tänava piiril kasvavat 
saart jäävad uue hoonestuse alla ja kuuluvad likvideerimisele. Aia edelanurka 
istutatakse nende asemele kaks puud.  
Võsastunud põõsastik korrastatakse, osaliselt likvideeritakse.  
Krunte ümbritsevate paekiviaedade äärde on ette nähtud istutada Kuressaarele 
iseloomulikke põõsastegruppe.  
Garnisoni tn 15a hoone projektiga tuleks koostada ka kogu krundi haljastuse 
lahendus.  
 
2.4.  Liikluskorraldus 
Sõidukite pääs Komandandi tn 14 hoovi toimub Garnisoni tänavalt, üle Tallinna tn 
23 kinnistu, kuni uue sissepääsu rajamiseni Komandandi tänavalt. Komandandi 
tänava äärde planeeritud uus abihoone on võimalik projekteerida garaažina. Antud 
abihoone ette saab parkida 2 sõiduautot.  
 
Garnisoni tn 15a hoone normidekohased neli parkimiskohta on planeeritud krundi 
hoovi.  
 
2.4. Tehnovõrgud 
Komandandi tn 14 elamu on ühendatud linna vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja 
sidetrassidega. Hoones on ahiküte. Perspektiivselt linna küttevõrguga liitumiseks 
on elanikel võimalus Tallinna tn 23-le kulgevast soojatrassist.  
 
Garnisoni tn 15a  kanalisatsioonivarustus on planeeritud Komandandi tänava 
trassist, Vesivarustus on planeeritud Komandandi tänavalt, elektrivarustus 
Garnisoni tn 16a alajaamast, sidevarustus Tallinna ja Komandandi tänava ristmikul 
paiknevatest sidetrassidest, linna küte Komandandi tänavalt ja drenaaž Garnisoni 
tänava lõigult.  
 
2.5 Keskkonnakaitse 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundi valdaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
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A N D M E D   K R U N T I D E    K O H T A 
 
 
Komandandi tn 14                                                   krunt nr 1820 
Maa omanik:                                Eesti Vabariik 
Krundi pindala:                           ca 974 m ² 

Krundi täpne suurus selgub krundi 
mõõdistustööde käigus. 

Krundi ehitusõigus: 
Krundi sihtotstarve:                       elamumaa 0010EE 100 % 
Lubatud ehitiste arv krundil: 2 
Krundi täisehituse %:  40 % 
Ehituste  lubatud suurim 
ehitusalune pind:   ca 390 m ² 
ehitiste lubatud kõrgus:  1-1,5 korrust 
Katuse kalle ja harjajoon: olemasoleval elamul säilitada olemasolev katuse 

kalle ja harjajoon. Uue abihoone  katus vastavalt 
koostatavale projektile - kõrge kahepoolse 
kaldega katus, sobivalt olemasoleva elamuga, 
katusekatteks S-kivi või sileplekk. 

 
Minimaalne tulepüsivusklass: Elamul olemasolev TP-3, uuel abihoonel  TP-3 
Ehitusmaterjalid: Kasutada Kuressaare vanalinnas 

väljakujunenud traditsioonilisi materjale, ei ole 
lubatud imiteerivad materjalid ( plastaknad, -
värvid, katusekivi imitatsioon jm.).  

Välisviimistlus:   katus  S-kivi, seinad silekrohv, värvitud puit 
 
Krundi kirjeldus  
 
Krunt piirneb lõunast Komandandi tänavaga, läänest Garnisoni tn 15 kinnistuga, 
põhjast Garnisoni tn 15a krundiga ja idast Tallinna tn 23 kinnistuga. Krundil asub 
1-korruseline kivielamu. 
 Komandandi 14 elanike poolt kasutatav puitkuur jääb planeeritud Garnisoni 15a 
krundile ja on ette nähtud teisaldada planeeringuga ettenähtud asukohta 
Komandandi 14 krundil ��  
Krunti piirab Komandandi täna poolt keskmise kõrgusega paekiviaed. Maa-alal 
kasvab lehtpuu, viljapuu, sireleid ja vabas vormis põõsaid.  
 
 
 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
18. saj. ehitatud elamu kuulub säilitamisele ja tuleb korrastada. Uueks abihoone 
asukohaks on planeeritud Komandandi tänava kohustuslik ehitusjoon, mis on 
ühtlasi krundi piir. Komandandi tänava piiril tuleb säilitada ja korrastada 
olemasolev paekiviaed. Vahepiirdeaiad võib ehitada puitaedadena. 
Olemasoleva elamu kapitaalremondiks, piirdeaia ehituseks või uue abihoone 
ehituseks tuleb tellida Kuressaare Linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonnast 
projekteerimistingimused.      
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Arheoloogia  
 
Ehituse järelvalvet teostav isik on kohustatud informeerima Saaremaa 
muinsuskaitse inspektorit esilekerkivatest probleemidest või leidudest.  
 
Heakord ja haljastus  
 
Krundil saab säilitada kogu olemasoleva haljastuse. Haljastuse korrastamisel  
Komandandi tänava poolse paekiviaia ääres kasutada vanalinnas iseloomulikke 
sireleid, jasmiine või musta leedrit. Kogu krundi heakorra ja haljastuse 
korrastamine on soovitav lahendada hoonete projekti koosseisus.  
Uue sissepääsutee katteks võimalikud tasandatud kruusasõelmed. Jalgteed 
plaatkattega.  
 
Liikluskorraldus ja teed  
 
Sissesõit hoovi toimub Garnisoni tänavalt, üle Tallinna tn 23 kinnistu, kuni uue 
sisspääsu rajamiseni Komandandi tänavalt. Elanikud saavad oma sõiduautod 
parkida kas uues abihoones või selle ette planeeritud platsil. Värava-avade 
maksimaalne laius 4 m.  
 
Tehnovõrgud  
 
Elamul on olemas kõik hetkel vajalikud tehnovarustused. Elamu on ahiküttel. Linna 
tsentraalse kütte tarbimise soovil projekteerida see vastavalt AS Kuressaare 
Soojuse poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele või sõlmida liitumisleping. 
Planeeritud tehnovõrkude väljaehitamine toimud krundi omanike kulul.  
 
 
 
 
Krundi omanikel arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
 
ASJAÕIGUSSEADUS 
 
§ 158. Tehnovõrgud ja rajatised. 
Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke- ja rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja 
kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid 
kulutusi. Samuti peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel 
paikneva tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha 
omanikuga eelnevalt kokku leppimata 
Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole kinnisasja 
olulised osad. 
 
Tehnorajatiste ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada. 
 
§ 169. Muud kitsendused  
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Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi. 
 
PLANEERIMIS- JA EHITUSSEADUS 
 
Planeerimis- ja ehitusseadus §33 lg1, § 53 ja § 58 lg 4 
  
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. Ehitisi võib rajada üksnes kohaliku 
omavalituse poolt välja antud ehitusloa alusel. Ehitist võib asuda kasutama alles 
pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
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 ehitusnõunik 
linnavalitsuse korralduse alusel.  
 
KURESSAARE VANALINNA MUINSUSKAITSEALA PÕHIMÄÄRUS JA PIIRIDE 
KINNITAMINE 
 
Muinsuskaitse alal on hoonete (v.a. pärast 1945.a ehitatud hooned) või rajatiste 
omanikel ja valdajatel ning teistel isikutel omandivormist sõltumata ilma 
Muinsuskaitseameti ja Kuressaare Linnavalitsuse igakordse loata keelatud: muuta 
ajalooliselt väljakujunenud planeeringut; …lammutada olemasolevaid ehitisi; teha 
mistahes ümberehitus-, restaureerimis-, remont- või uusehitustöid; …muuta 
hoonete kasutusviisi ja otstarvet; muuta piirdeaedu ja haljastust… 
 
JÄÄTMESEADUS 
 
“Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p.3 lg 2  
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundi valdaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
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A N D M E D   K R U N T I D E    K O H T A 
 
 
Garnisoni tn. 15 a                                                 krunt nr. 3157 
Maa omanik:                                Eesti Vabariik 
Krundi pindala:                           ca 749 m ² 

Krundi täpne suurus selgub krundi 
mõõdistustööde käigus 

Krundi ehitusõigus: 
Krundi sihtotstarve:                       ärimaa 002Ä 60 % 

elamumaa 0010EE 40 % 
Lubatud ehitiste arv krundil: 1 
Krundi täisehituse %:  40 % 
Ehituste  lubatud suurim 
ehitusalune pind:   ca 300 m ² 
ehitiste lubatud kõrgus:  2 korrust 
Katuse kalle ja harjajoon: lähtuda vastasasuva Garnisoni tn. 16 koolimaja 

lakoonilisest välisilmest. Katteks S-kivikatus 
Minimaalne tulepüsivusklass: TP-2 
Ehitusmaterjalid: Kasutada Kuressaare vanalinnas 

väljakujunenud traditsioonilisi materjale, ei ole 
lubatud imiteerivad materjalid (plastaknad, -
värvid, katusekivi imitatsioon jm.).  

Välisviimistlus:   katus  S-kivi, seinad silekrohv, värvitud puit 
 
 
Krundi kirjeldus  
 
Krunt piirneb lõunast Komandandi tn 14 krundiga, läänest Garnisoni tn. 15 
kinnistuga, põhjast Garnisoni tänavaga ja idast Tallinna tn. 23 kinnistuga. 
Krundil asub Komandandi tn. 14 elanike kasutada olev puitkuur, mis kuulub teisal-  
damisele planeeringuga ette nähtud uude asukohta Komandani tn 14 krundil.� 
Maa-alal kasvab 4 lehtpuud, 1 viljapuu, sireleid ja vabas vormis põõsaid.  
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Uus hoone on planeeritud Garnisoni tänava kohustuslikule ehitusjoonele, mis on 
ühtlasi krundi piir. Projekteerimistööde alustamiseks tuleb tellida Kuressaare 
Linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonnast projekteerimistingimused.      
 
Arheoloogia  
 
Ehituse järelvalvet teostav isik on kohustatud informeerima Saaremaa 
muinsuskaitse inspektorit esilekerkivatest probleemidest või leidudest.  
 
Heakord ja haljastus  
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Krundi olemasolev haljastus tuleb korrastada. Kaks mitteväärtuslikku ning uue 
hoonestusala alla jäävat puud tuleb likvideerida. Nende asemele istutada krundi 
edelanurka vähemalt 2 uut puud.  Haljastuse planeerimisel kasutada Komandandi 
tänava äärse paekiviaia ääres vanalinnale iseloomulikke sireleid, jasmiine või 
musta leedrit. Kogu krundi heakorra ja haljastuse korrastamine tuleb lahendada 
hoone projekti koosseisus. Krundile sisepääsutee katteks sobib kasutada 
tasandatud kruusasõelmeid. Jalgteed plaatkattega.  
 
Liikluskorraldus ja teed  
 
Sissesõit hoovi toimub Garnisoni tänavalt. Normatiivselt vajalikud 4 sõiduautode 
parkimiskohta on planeeritud hoone taha, hoovi sügavusse. Värava-ava 
maksimaalne laius 4 m.  
 
Tehnovõrgud  
 
Kanalisatsioonivarustus on planeeritud Komandandi tänava rekonstrueeritavast 
trassist, üle Komandandi tn 14 krundi. Linna üldplaneeringu kohaselt 
rekonstrueeritakse antud trassi Komandandi tänava lõik aastaks 2010.  
Vesivarustus on planeeritud üle Komandandi tn 14 krundi Komandandi tänavalt. 
Elektrivarustus Garnisoni tn 16a alajaamast.  
Küte Komandandi tänavalt.  
Drenaaži ühendusvõimalus Tallinna tn 23 ja Garnisoni tn 7 vahelisel lõigul.  
Side lahendada koos hoone ehitusprojektiga. 
Trasside täpsed ühenduskohad selguvad hoone projekteerimisel konkreetsete 
tehniliste tingimuste või liitumislepingutega.  
Planeeritud trasside väljaehitamine Garnisoni 15a tarbeks toimub valdavalt krundi 
omanike kulul.  
 
 
 
Krundi omanikel arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
ASJAÕIGUSSEADUS 
 
§ 158. Tehnovõrgud ja rajatised. 
Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke- ja rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja 
kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid 
kulutusi. Samuti peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel 
paikneva tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha 
omanikuga eelnevalt kokku leppimata 
Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole kinnisasja 
olulised osad. 
 
Tehnorajatiste ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada. 
 
§ 169. Muud kitsendused  
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi. 
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PLANEERIMIS- JA EHITUSSEADUS 
 
Planeerimis- ja ehitusseadus §33 lg1, § 53 ja § 58 lg 4 
  
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. Ehitisi võib rajada üksnes kohaliku 
omavalituse poolt välja antud ehitusloa alusel. Ehitist võib asuda kasutama alles 
pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
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 ehitusnõunik 
linnavalitsuse korralduse alusel.  
 
KURESSAARE VANALINNA MUINSUSKAITSEALA PÕHIMÄÄRUS JA PIIRIDE 
KINNITAMINE 
 
Muinsuskaitse alal on hoonete (v.a. pärast 1945.a ehitatud hooned) või rajatiste 
omanikel ja valdajatel ning teistel isikutel omandivormist sõltumata ilma 
Muinsuskaitseameti ja Kuressaare Linnavalitsuse igakordse loata keelatud: muuta 
ajalooliselt väljakujunenud planeeringut; …lammutada olemasolevaid ehitisi; teha 
mistahes ümberehitus-, restaureerimis-, remont- või uusehitustöid; …muuta 
hoonete kasutusviisi ja otstarvet; muuta piirdeaedu ja haljastust… 
 
JÄÄTMESEADUS 
 
“Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p.3 lg 2  
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundi valdaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
 
 
Koostas: Sirje Prei 
Kuressaare Linnavalitsuse planeerimise ja ehitusosakonna vanemarhitekt 
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�       Seletuskiri korrigeeritud vastavalt Saare Maavalitsuse 11.02.2002. kirjas nr 9-9/73 
esitatud ettepanekutele ja Kuressaare Linnavalitsuse kirjale 13.11.2006 nr 3.1-3/657. 
 

Parandused sisse viinud  Kuressaare Linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna 
vanemarhitekt Tuuli Org  
 20.11.2006 
 
 
 

 
 


