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1. ÜLDOSA 
1.1 Sissejuhatus 
Nooruse tn 1 detailplaneering on koostatud vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele ning 
linnavalitsuse poolt väljastatud korraldusele.  Detailplaneeringu koostamise aluseks on Kuressaare 
Linnavalitsuse 25.09.2001 korraldus nr 594 detailplaneeringu algatamise kohta. 
1.2 Planeeritav ala 
Planeering haarab Kaevu 27, Nooruse 1a ja Nooruse 5 kinnistuid, Kaevu 29 ja 31 teenindusmaid 
ning Nooruse 1 krunti. 
1.3 Planeeringu algataja: Kuressaare Linnavalitsus 
1.4 Lähtematerjalide loetelu 
�� Kuressaare Linnavalitsuse 25.09.2001 korraldus nr 594. 
�� Planeeritava ala digitaalne geoalus (OÜ Geodeesiabüroo töö nr. G-246-00 okt. 2000). 
1.5 Olemasolev olukord (joonis DP-1) 
Planeeritav maa-ala asub Kuressaare linna ääreosas, linna idaküljel. Planeeritav maa-ala on 
hõredalt hoonestatud. Osa maast ei ole kasutuses.  Osa on kaetud männimetsaga. Detailplaneering 
hõlmab Nooruse tn, Kaevu tn, perspektiivse Vuti tn ja Sirge 8 vahelist ala suurusega 11,9 ha. 
Planeeritaval alal on kuus maaüksust, millel paiknevad järgmised hooned: 
�� Kuressaare Gümnaasiumi õppehoone   - Nooruse 1 
�� Kuressaare Gümnaasiumi võimla-ujula- Nooruse 1a 
�� Nooruse 10/04 kV alajaam      - Nooruse 5 
�� AS Saare Gaasi kontorihoone               - Kaevu 27 
�� Autoteenindus                                       - Kaevu 29 
�� pooleliolev hoone Kaevu tn ääres         - Kaevu 31 
Olemasolevad hooned on 1-4 korruselised, viil- või lamekatustega, need paiknevad tänavate 
äärest erinevatel kaugustel. Haljastus on erineva tihedusega ja välja kujunenud üsna juhuslikult. 
Arvestatav kõrghaljastus paikneb Nooruse 1, Nooruse 1a ja Kaevu 27 kruntidel. Olemasolev 
üldine heakord on  planeeritaval alal erineva tasemega. 
Võrkaed on Kaevu 27 krundi piiril, kiviaed piirab Kaevu ja Nooruse tänavalt Nooruse 1, Nooruse 
1a krunti, muu ala on aedadega piiramata. 
Koolimaja krundil ei vasta parkimine nõuetele. Nooruse tänav on koormatud parkivate autodega, 
mis on liiklusohtlik ja häirib Nooruse tänava eramajade omanikke. Kaevu tänav ei ole korrektselt 
väljaehitatud, eraldamata on sõidutee ja jalakäijate tsoonid.  
1.6 Detailplaneeringu eesmärgid 
Detailplaneeringuga määratakse: 

�� planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; 
�� uutele kruntidele numbrid ja aadressid; 
�� kruntide ehitusõigus;  
�� ehitiste vahelised kujad; 
�� parkimine; 
�� tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted; 
�� tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus; 
�� haljastus ja heakord; 
�� keskkonnakaitse abinõud; 
�� seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused. 

2. PLANEERIMISLAHENDUS (joonis DP-2) 
2.1 Kruntide planeerimine 
Planeeringuga on määratud Kuressaare Gümnaasiumile kaks krunti (Nooruse 1 ja Kaevu 33). 
Nooruse 1 krundile on planeeritud staadionihoone ning spordiväljakud. Kaevu 33 krundile on 
planeeritud gümnaasiumi ühiselamu, park, väliklass, loodusvaatlusväljak jms. 
Gümnaasiumi ja võimla-ujula parkimisvajaduse tarbeks on moodustatud krunt Kaevu tn äärde 
aadressiga Kaevu 18a.  
Kaevu ja perspektiivse Vuti tn pikenduse ühenduseks on planeeritud Arhiivi tn pikendus. Kaevu 
27 kinnistu ja Arhiivi tn pikenduse vahele on planeeritud vaba krunt aadressiga Kaevu 27a. Kaevu 
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29 krundi piire on muudetud vastavalt autoteeninduse arenguperspektiivile. Kaevu 31 piire on 
muudetud vastavalt planeeritava Arhiivi tn pikenduse asukohale ja poolelioleva hoone kasutusele 
võtuks vajaliku optimaalse maa suurusele. 
Nooruse 1a, Nooruse 5 ja Kaevu 27  kinnistute piire ei ole käesolevas planeeringus muudetud. 
 
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. 

Krundi 
aadress 

Maakasutuse planeeritud 
sihtotstarve 

Planeeritud 
suurus m² 

Moodustatakse 
 mis maast 

1520 Nooruse 1 0050 Ühiskondlike hoonete maa 45250 maakasutusest 
2834 Kaevu 18 011 Maatulundusmaa  395504 Kaevu 18 maaüksusest 
3171 Kaevu 18a 007 Transpordimaa 2896 Kaevu 18 maaüksusest 
3174 Kaevu 27a 002 Ärimaa 4294 riigi vaba maast 
2414 Kaevu 29 002 Ärimaa 3343 teenindusmaast 
2549 Kaevu 31 002 Ärimaa  3829 teenindusmaast 
3172 Kaevu 33 0050 Ühiskondlike hoonete maa 19874 riigi vaba maast 
3175 Arhiivi II 007 Transpordimaa 3346 riigi vaba maast 
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1520 Nooruse 1 45250 ca 1100 5 4 5 0050 Ühiskondlike hoonete maa 
(Üh) 

100 % 

3021 Nooruse 1a 3831 ca 1500 40 2 1 0050 Ühiskondlike hoonete maa 
(Üh) 

100 % 

2834 Kaevu 18 395504 - - - - 011 Maatulundusmaa (M) 100 % 
3171 Kaevu 18a 2896 - - - - 007 Transpordimaa (L) 100 % 
1390 Kaevu 27 13980 ca 1400 15 3 5 007 Transpordimaa (L) 

003 Tootmismaa (T) 
002 Ärimaa (Ä) 

85 % 
10 % 

5 % 
3174 Kaevu 27a 4294 ca 700 20 3 1 002 Ärimaa (Ä) 100 % 
2414 Kaevu 29 3343 ca 700 30 1 1 002 Ärimaa (Ä) 100 % 
2549 Kaevu 31 3829 ca 650 20 3 2 002 Ärimaa (Ä) 100 % 
3172 Kaevu 33 19874 ca 500 5 3 3 0050 Ühiskondlike hoonete maa 

(Üh) 
100 % 
 

3175 Arhiivi II 3346 - - - - 007 Transpordimaa (L) 100 % 

 
2.2 Hoonestuse ja rajatiste planeerimine (joonis DP-2) 
Planeeringu üks eesmärke on planeeritava maa-ala korrastamine ja välisilme ühtlustamine ning 
maale ratsionaalsema kasutuse leidmine. Planeeritavale alale on määratud ehitusjooned tänavate 
ääres ja ehituskeelualad krundi piiridest. Planeeritavale alale on ette nähtud pooleliolevate 
hoonete lõpule ehitamist, olemasolevate hoonete juurdeehitusi ning näidatud uusehitiste 
soovituslikud asukohad. 
2.3 Liikluskorralduse põhimõtted ja parkimine (joonis DP-2) 
Kaevu ja Nooruse tänavad on asfaltkattega, neilt toimub ka olemasolevatele kinnistutele ja 
planeeritud kruntidele juurdepääs. Planeeringus on esitatud Kaevu tänava soovituslik ristlõige. 
Kaevu 27 ja 31 kruntide vahelt on planeeritud perspektiivne Arhiivi tänava pikendus, mis tagab 
juurdepääsu Kaevu  27a,  Kaevu 29, Kaevu 31 ja Kaevu 33 kruntidele. 
Gümnaasiumi ja võimla-ujula parkimisvajaduse rahuldamiseks on planeeritud 60-kohaline 
autoparkla Kaevu 18a krundil. Teiste kruntide parkimine toimub omal krundil. 
Gümnaasiumi sisehoovidesse ja ujula seina äärde on planeeritud jalgrattaparklad kokku 190-le 
rattale.  
2.4 Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus  
Trasside ja liinide renoveerimise vajaduse ilmnemisel võib tekkida trasseeringutes muudatusi, 
kuid neid käsitletakse igal konkreetsel juhul täiendavalt. 
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2.5 Haljastus ja heakord 
Käesolev planeering ei püüa lahendada haljastuse probleemi planeeritaval maa-alal. Näidatud on 
soovituslik kõrghaljastus planeeritavate teede ja tänavate ääres. Kõigi kruntide kohta on soovitav 
koostada haljastusprojektid. 
2.6 Keskkonnakaitse 
Planeeritaval alal puuduvad keskkonda saastavad ettevõtted. Hoonete kütmine toimub ja on ka 
edaspidi planeeritud kaugkütte baasil, mistõttu lokaalkatlamajadest tulenev õhureostus puudub. 
Olmejäätmete kogumine toimub vastavalt linna jäätmekavale. Kinnistutele on paigaldatud ja 
uutele kruntidele paigaldatakse konteinerid olmejäätmete kogumiseks, prügiautodele 
ligipääsetavasse kohta. Jäätmekäitlusel lähtuda Kuressaare linna jäätmehoolduseeskirjast. 
Jäätmete äraveoks sõlmida kinnistu/krundi valdajal leping vastavat litsentsi omava firmaga. 
2.7 Tulekaitsemeetmed  
Konkreetsed tulekaitsemeetmed määratakse uute hoonete hoonestusprojektidega eraldi. 
Määratletud on olemasolevate ja rajatavate hoonete (soovituslikud) tulepüsivusklassid. 
Planeeringuga on määratletud ehituskeelualad (joonis DP-2). Tuletõrjevesi saadakse linnale 
kuuluvast ja hooldatavast veetrassist Nooruse tänaval, kuhu on paigaldatud tuletõrjehüdrandid. 
Kaevu 27 gaasikontori kinnistul paikneb veehoidla oma kinnistu tarbeks. 
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2.8 Andmed kinnistute ja kruntide kohta 
 
Aadress, krundi nr   Nooruse tn 1, 1520 
Maa kasutaja                        Kuressaare linn 
Planeeritud pindala   45250 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus 
�� Krundi kasutamise sihtotstarve – 0050 Ühiskondlike hoonete maa (Üh) 100 % 
�� Lubatud ehitiste arv krundil – 2 
�� Krundi lubatud täisehitusprotsent – 10 % 
�� Lubatud korruselisus – 4 
Krundi kirjeldus 
�� Krunt moodustatakse arvestades olemasolevat maakasutusõigust. 
�� Krunt on piiratud Kaevu, Nooruse, Vuti ja Arhiivi tänavatega ning Kaevu 27 ja Kaevu 29 

kruntidega. 
�� Gümnaasiumi krunt on jagatud mõtteliselt neljaks tsooniks: koolihoone, vabaõhuürituste 

korraldamise ala, staadion koos harjutusväljakutega ning pallimängu platsid. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Krundil  asub osaliselt 3-, osaliselt 4-korruseline viilkatusega koolihoone. 
�� Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-1. 
�� Koolihoonele on näidatud juurdeehitised, staadioni taha (Vuti tn äärde) on näidatud 

staadionihoone võimalik asukoht ja spordirajatiste soovituslik paigutus. Kaevu tänava äärde 
on näidatud vabaõhulava võimalik asukoht. Kõigi uusehitiste ja –rajatiste asukohad 
täpsustatakse projektidega. Uusehitistele ei esitata arhitektuurseid eritingimusi. 

�� Hoone projekteerimiseks on vajalik koostada käesolevale detailplaneeringule vastav 
ehitusprojekt. Enne uusehitise projekteerimist taotleda linnavalitsusest projekteerimis-
tingimused; tellida tehnilised tingimused ja sõlmida tehnovõrkude valdajatega 
liitumislepingud. 

Haljastus ja heakord 
�� Olemasolev krundi haljastus mõjub juhuslikuna ning vajab hindamist. Haljastus tuleb 

lahendada kogu territooriumil ühtse haljastusprojektiga.  
�� Krunt on Nooruse ja Kaevu tänavalt piiratud ca 1,6 m paekiviaiaga. Olemasolevat aiatüüpi on 

soovitav jätkata ka Vuti tn küljel. Krundi sees olevaid erineva funktsiooniga alasid on 
soovitav eraldada haljaspiiretega. 

Teed ja parkimine 
�� Krundile on juurdepääsud Kaevu, Nooruse, Vuti ja Arhiivi tänavatelt. 
�� Planeeringuga on gümnaasiumi territoorium autoliiklusest vabastatud, va teenindav transport. 

Normidekohane parkimine on viidud Kaevu 18a krundile planeeritud parklasse. 
�� Krundile on planeeritud 25-kohaline autoparkla staadionihoone teenindamiseks. Sama 

väljakut saab kasutada ka gümnaasiumi liiklusväljakuna. Gümnaasiumi sisehoovidesse ja 
ujula kõrvale on planeeritud jalgrattaparklad, kokku ca 190-le jalgrattale. 

Tehnovõrgud 
�� Krunt on varustatud kõigi vajalike tehnovõrkudega. Trasside ja liinide renoveerimise 

vajaduse ilmnemisel võib tekkida trasseeringutes muudatusi, kuid neid käsitletakse igal 
konkreetsel juhul täiendavalt. 

�� Krundil asub ülepumpejaam, millele peab olema tagatud juurdepääs Nooruse 1 krundilt 
ööpäevaringselt. 

Keskkonnakaitse 
�� Prügikonteiner paikneb koolihoone ja staadioni vahel, selleks ette nähtud platsil. 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Piirirajatis” – asjaõigusseaduse § 151 
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(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, kraavi, heki, peenra või muu sellise 
asjaga, siis on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja 
otstarbega ega tekitada kahju naabrile. 

(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad 
nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema 
nõusolekuta kõrvaldada ega muuta.  

�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) 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. [11.06.1997] 

�� Muud kitsendused: 
Planeerimis- ja ehitusseadus 

Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ning määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu/krundi valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule/krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi nr   Nooruse tn 1a, 3021 
Maa omanik    Kuressaare Gümnaasiumi Sihtasutus 
Kinnistu pindala   3831 m² 
Krundi ehitusõigus 
�� Krundi kasutamise sihtotstarve – 0050 Ühiskondlike hoonete maa (Üh) 100 % 
�� Lubatud ehitiste arv krundil - 1 
�� Krundi lubatud täisehitusprotsent – 40 % 
�� Lubatud korruselisus – 2 
Krundi kirjeldus 
�� Krunt on hoonestatud. 
�� Krunt piirneb Kaevu ja Nooruse tänavate ning Nooruse 1 krundiga. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Krundil  asub võimla-ujula.  
�� Hoone kohta on koostatud juurdeehituseprojekt, mille järgi on planeeringus näidatud 

juurdeehituste mahtusid.  
�� Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-1. 
Haljastus ja heakord 
�� Krunt on haljastatud ning Kaevu ja Nooruse tänavalt piiratud paekiviaiaga. 
Teed ja parkimine 
�� Juurdepääs krundile on nii Kaevu kui ka Nooruse tänavalt. Krundil puudub parkimisvõimalus. 

Ujula ning võimla kasutajatele on planeeritud  normatiivne parkla  60-le sõiduautole Kaevu ja 
Nooruse tn nurgal – Kaevu 18a krundil.  

Tehnovõrgud 
�� Hoone on varustatud kõigi vajalike tehnovõrkudega. Trasside ja liinide renoveerimise 

vajaduse ilmnemisel võib tekkida trasseeringutes muudatusi, kuid neid käsitletakse igal 
konkreetsel juhul täiendavalt. 

Keskkonnakaitse 
�� Prügikonteiner paikneb Nooruse tn 1 krundil. 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Naaberkinnisasja kasutamine” – asjaõigusseaduse § 147 

Kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või selle kohale tuleb 
ehitada tellingud või et üle selle kinnisasja tuleb vedada või sellele asetada ehitusmaterjali või 
kinnisasjast üle käia või sõita, peab naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui see on 
hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahju hüvitamine. 

“Ehitis üle naaberkinnisasja piiri” – asjaõigusseaduse § 148 
(1) Ehitis, mis ulatub ühelt naaberkinnisasjalt teise naaberkinnisasja kohale, on selle 
kinnisasja osa, mille piirist see väljub, kui vastav asjaõigus on kinnistusraamatusse kantud. 

“Piiril olev sein” – asjaõigusseaduse § 153 
Maatüki piiril või sellest kahe meetri kaugusel asuvasse seina võib teha aknaid kui seda õigust 
ei ole kitsendatud seadusega või kinnistusraamatu kandega. 

“Katuselt voolav vesi – asjaõigusseaduse § 154 
Omanik peab tagama, et tema ehitise katuselt ei voolaks vesi teise isiku kinnisasjale kui ei ole 
kokku lepitud teisiti. Vee juhtimine katuselt avalikule teele on lubatud. 

�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) 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. [11.06.1997] 
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�� Muud kitsendused:  
Planeerimis- ja ehitusseadus 

Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ja määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu/krundi valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule/krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi nr   Nooruse tn 5, 2566 
Maa omanik    EV Majandusministeerium 
Kinnistu pindala   90 m²  
Krundi ehitusõigus 
�� Krundi kasutamise sihtotstarve – 003 Tootmismaa (T) 100 % 
�� Lubatud ehitiste arv krundil - 1 
�� Krundi lubatud täisehitusprotsent – 100 % 
�� Lubatud korruselisus – 1 
Krundi kirjeldus 
�� Käesoleva planeeringuga olemasoleva kinnistu piire ei muudeta. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Kinnistul asub alajaam. 
�� Hoone kuulub tulepüsivusklassi – TP-1. 
�� Uusi hooneid või juurdeehitusi krundile planeeritud ei ole. 
Haljastus ja heakord 
�� Haljastust kinnistul ei ole. 
Teed ja parkimine 

�� Krundile pääseb Nooruse tänavalt, üle Kaevu 18a krundi. 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Naaberkinnisasja kasutamine” – asjaõigusseaduse § 147 

Kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või selle kohale tuleb 
ehitada tellingud või et üle selle kinnisasja tuleb vedada või sellele asetada ehitusmaterjali või 
kinnisasjast üle käia või sõita, peab naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui see on 
hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahju hüvitamine. 

 “Ehitis üle naaberkinnisasja piiri” – asjaõigusseaduse § 148 
(1) Ehitis, mis ulatub ühelt naaberkinnisasjalt teise naaberkinnisasja kohale, on selle 
kinnisasja osa, mille piirist see väljub, kui vastav asjaõigus on kinnistusraamatusse kantud. 

“Katuselt voolav vesi – asjaõigusseaduse § 154 
Omanik peab tagama, et tema ehitise katuselt ei voolaks vesi teise isiku kinnisasjale kui ei ole 
kokku lepitud teisiti. Vee juhtimine katuselt avalikule teele on lubatud. 

�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Ajutine tee” – asjaõigusseaduse § 156 

(1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või kinnisasja eraldi 
seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, 
kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab 
juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada 
koormatava kinnisasja omaniku huve. 

�� Muud kitsendused: 
Planeerimis- ja ehitusseadus 

Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ja määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 
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Aadress, krundi nr   Kaevu tn 18, 2834 
Maa omanik    Kuressaare linn 
Kinnistu pindala   395504 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi kohta koostatakse eraldi planeering. Käesoleva planeeringuga on vaid vähendatud 
maaüksuse suurust  2896 m² võrra, et rajada gümnaasiumi teenindamiseks vajalik parkla. 
 
 
Aadress, krundi nr   Kaevu tn 18a, 3171 
Maa omanik    Kuressaare linn 
Kinnistu pindala   2896 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus 
�� Krundi kasutamise sihtotstarve – 007 Transpordimaa (L) 100 % 
Krundile planeeritakse parkimisplats 60-le sõiduautole, hooneid ei planeerita. 
Piideaiad 
�� Krunt ei kuulu piirdeaiaga ümbritsemisele. Olemasolev aed on Nooruse 7 krundi piiril. 
Haljastus ja heakord 
�� Krunt on ette nähtud haljastada. Konkreetne lahendus leitakse parkla ehitusprojektiga. 

Soovitav on haljastada Kaevu tänava äär madala haljastusega ning Nooruse 7 
individuaalelamu eraldada planeeritud parklast kõrge ja madala haljastusega. 

Kõnniteed ja juurdepääsud 
�� Juurdepääsud on planeeritud nii Kaevu kui ka Nooruse tänavalt.  
Tehnovõrgud 
�� Parkla projekteerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt tehnovõrkude 

omanike poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Enne parkla ehitamist selgitada välja 
kõrgepingekaabli(te) ümbertõstmise vajadus ja perspektiivne paiknemine. Teine variant on 
olemasolevate kaablite kaitsmine torudega. Vajalik projektiga lahendada sademete äravool 
ning välisvalgustus. 

Keskkonnakaitse 
�� Prügikonteinerite asukohad näha ette parkla projekteerimise käigus.  
�� Parklast kanaliseeritavad sadeveed peavad läbima õlipüüduri. 

 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) 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. [11.06.1997] 
�� Muud kitsendused: 

Planeerimis- ja ehitusseadus 
Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ja määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi nr   Kaevu tn 27, 1390 
Maa omanik    Saare Gaas AS 
Kinnistu pindala   13980 m² 
Krundi ehitusõigus 
�� Krundi kasutamise sihtotstarve – 007 Transpordimaa (L) 85 % 

003 Tootmismaa (T) 10 % 
002 Ärimaa (Ä) 5 % 

�� Lubatud ehitiste arv krundil – 6 
�� Krundi lubatud suurim täisehitusprotsent – 15 % 
�� Lubatud korruselisus – 3 
Krundi kirjeldus 
�� Kinnistu on piiratud Nooruse 1, Kaevu 27a, Kaevu 29 kruntide ning Kaevu tänavaga. 

Planeeringuga ei ole olemasoleva kinnistu piire muudetud. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Kinnistu keskel asub Saare Gaasi kontorihoone ning pooleliolev vundament. Pooleliolev 

hoone on planeeritud kontori laienduseks. 
�� Kinnistu kaguosas paiknevad vedelgaasi tankla ja gaasihoidla. Vedelgaasi tanklale on 

planeeritud laiendus  koos lao ja müügipunktiga põhja suunas. 
�� Lõunaossa on planeeritud autode gaasitankla. 

Vedelgaasihoidlate kogumahutavus jääb alla 50t. 
Planeeritud gaasitanklate kaugus naaberkinnistu piirist on määratud 10.0m vastavalt 
Vedelgaasiseadmete paigaldamise ja kasutamise ohutuseeskirjale. Vedelgaasi hoidlate kaugus 
vedelgaasi ladustamisega mitteseotud hoonetest on min 10.0m. 
Seoses vedelgaasi hoidla ohutuskujadega ei ole lubatud Kaevu 27a asuvale naaberkinnistule  
projekteerida  hotelli, eluhooneid, suure arvuga inimeste kogunemise kohti. 
  
Vedelgaasi hoiustamise ja tankimisega seotud hoonete projektid tuleb kooskõlastada 
Tehnilise järelvalve inspektsiooniga. 
 

�� Kaevu tn ehitusjoonel paikneb oma krundi tarbeks tuletõrje veehoidla. 
�� Kinnistul paiknevate hoonete tulepüsivusklassid on TP-1 ja TP-2. Planeeritud hoonetel TP-1. 
Piideaiad 
�� Krunt on piiratud võrkaiaga. Nooruse 1 piiril on paekiviaed. Soovitav on Kaevu tänava äärne 

võrkaed asendada kiviaiaga. Muus osas võib võrkaeda säilitada. 
Haljastus ja heakord 
�� Krundil asub kõrghaljastus ja korralik murupind. 
Kõnniteed ja juurdepääsud 
�� Krundile pääseb Kaevu tänavalt.  
�� Parkimine toimub omal krundil.  
Tehnovõrgud 
�� Krunt on varustatud kõigi vajalike tehnovõrkudega. Trasside ja liinide renoveerimise vajaduse 

ilmnemisel võib tekkida trasseeringutes muudatusi, kuid neid käsitletakse igal konkreetsel 
juhul täiendavalt. 

Keskkonnakaitse 
�� Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud  

paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 

Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Piirirajatis” – asjaõigusseaduse § 151 

(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, kraavi, heki, peenra või muu sellise 
asjaga, siis on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. 
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(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja 
otstarbega ega tekitada kahju naabrile. 

(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad 
nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema 
nõusolekuta kõrvaldada ega muuta. 

�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) 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. [11.06.1997] 
�� Muud kitsendused: 

Planeerimis- ja ehitusseadus 
Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ja määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi kood   Kaevu tn 27a, 3174 
Maa omanik    Eesti Vabariik 
Planeeritav pindala   4294 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus: 
�� krundi kasutamise sihtotstarve – 002 Ärimaa (Ä) 100 % 
�� lubatud ehitiste arv krundil – 1 
�� krundi lubatud täisehitusprotsent – 20 % 
�� lubatud korruselisus - 3 
Krundi kirjeldus 
�� Planeeritud krunt asub planeeritud Arhiivi tn pikenduse ääres. 
�� Krunt moodustatakse vabast riigimaast. 
�� Krunt on piiratud Kaevu 27 ja Kaevu 29 kruntide ning Arhiivi tänava pikendusega. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Planeeritud tühi krunt kuulub hoonestamisele. 
�� Arhiivi tänava ehitusjoonele on näidatud võimaliku 3-korruselise hoone asukoht. 
�� Hoone võib minimaalselt vastata tulepüsivusklassile TP-2. 
�� Joonisel DP-2 on esitatud hoonestusvõimalused ehituskeelualade näitamisega. 

Kuna naaberkrundil - Kaevu 27 – paiknevad vedelgaasi hoiustamise ja tankimisega seotud 
hooned, ei ole lubatud Kaevu 27a krundile projekteerida hotelli, eluhooneid, suure arvuga 
inimeste kogunemise kohti (vt. Vedelgaasiseadmete paigaldamise ja kasutamise 
ohutuseeskiri). 

�� Hoone projekteerimiseks on vajalik koostada käesolevale detailplaneeringule vastav 
ehitusprojekt. Enne uusehitise projekteerimist taotleda Linnavalitsusest projekteerimis- 
tingimused; trasside valdajatelt tellida tehnilised tingimused ja sõlmida liitumislepingud. 

�� Uusehitisele arhitektuurseid erinõudeid esitatud ei ole. 
Haljastus ja heakord 
�� Krunt on haljastamata. 
�� Krunt on osaliselt piiratud kõrge võrkaiaga (Kaevu 27 piiril), kinnistuomanikega kokkuleppel 

tuleks rajada aiad ka Kaevu 29 piirile. 
�� Arhiivi tänava pikenduse tänavajoonele võiks ette näha kiviaia rajamist. 
Teed ja parkimine 
�� Krundile pääs toimub Arhiivi tänava pikenduselt. 
�� Parkimine toimub omal krundil. 
Tehnovõrgud 
�� Krunt on tehnovõrkudega varustamata. 
�� Krundile hoonestuse planeerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt 

trassiomanike poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja sõlmida lepingud. 
Keskkonnakaitse 
�� Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud  

paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. Prügikonteinerite asukohad 
näha ette hoone projekteerimise käigus. 

 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Piirirajatis” – asjaõigusseaduse § 151 

(4) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, kraavi, heki, peenra või muu sellise 
asjaga, siis on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. 

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja 
otstarbega ega tekitada kahju naabrile. 

(6) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad 
nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema 
nõusolekuta kõrvaldada ega muuta. 

�� Teed ja tehnovõrgud: 
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“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 
(1) 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. [11.06.1997] 
�� Muud kitsendused: 

Planeerimis- ja ehitusseadus 
Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ja määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi kood   Kaevu tn 29, 2414 
Maa kasutaja    Heikki Naaber 
Planeeritav pindala   3343 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus: 

�� krundi kasutamise sihtotstarve – 002 Ärimaa (Ä) 100 % 
�� lubatud ehitiste arv krundil – 1 
�� krundi lubatud täisehitusprotsent – 30 % 
�� lubatud korruselisus – 1 

Krundi kirjeldus 
�� Olemasoleva teenindusmaa piire on muudetud vastavalt autoteeninduse arenguperspektiivile. 

Krunti on pikendatud kagu suunas 25 m võrra.  
�� Maakasutamise sihtotstarvet on muudetud hoone tegeliku kasutuse järgi tootmismaast 

ärimaaks. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Krundil asub 1-korruseline osaliselt silikaadist osaliselt teraskonstruktsioonist ja profiilplekist 

rajatud endine kooli katlamaja ning puiduhakke hoidla. Hoone kasutusotstarve on muudetud 
autoteeninduseks. 

�� Seoses ümbritseva maa-ala üha aktiivsema kasutusele võtuga on vajalik hoone üldilmet 
ühtlustada ja parandada vastavalt kasutusele. 

�� Hoone kuulub tulepüsivusklassi – TP-1. 
�� Planeeringuga on näidatud võimalik juurdeehituse maht ol.ol. hoone põhjaküljel. 

Juurdeehituse projekteerimiseks on vajalik koostada käesolevale detailplaneeringule vastav 
ehitusprojekt. Enne uusehitise projekteerimist taotleda Linnavalitsusest projekteerimis- 
tingimused; trasside valdajatelt tellida tehnilised tingimused ja sõlmida liitumislepingud. 

�� Hoonele arhitektuurseid erinõudeid esitatud ei ole. 
Haljastus ja heakord 
�� Krunt vajab haljastamist ja heakorrastamist. 
�� Krunt piirata aiaga, soovitavalt kooskõlas naaberkruntide piiretega. 
Teed ja parkimine 
�� Krundile pääseb Arhiivi tänava pikenduselt. 
�� Välja ehitada hoone teenindamiseks vajalik parkla, parkimine toimub krundil. 
Tehnovõrgud 
�� Krunt on varustatud kõigi vajalike tehnovõrkudega. Trasside ja liinide renoveerimise vajaduse 

ilmnemisel võib tekkida trasseeringutes muudatusi, kuid neid käsitletakse igal konkreetsel 
juhul täiendavalt. 

Keskkonnakaitse  
�� Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud  

paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
 “Piirirajatis” – asjaõigusseaduse § 151 

(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, kraavi, heki, peenra või muu sellise 
asjaga, siis on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja 
otstarbega ega tekitada kahju naabrile. 

(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad 
nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema 
nõusolekuta kõrvaldada ega muuta. 
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�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) 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. [11.06.1997] 

�� Muud kitsendused: 
Planeerimis- ja ehitusseadus 

Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ning määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu/krundi valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule/krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi nr   Kaevu tn 31, 2549 
Maa kasutaja    Heikki Naaber 
Planeeritud pindala   3829 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus: 

�� krundi kasutamise sihtotstarve – 002 Ärimaa (Ä) 100 % 
�� lubatud ehitiste arv krundil – 2 
�� krundi lubatud täisehitusprotsent – 30 % 
�� lubatud korruselisus – 3 

Krundi kirjeldus 
�� Planeeritud krunt asub Kaevu ja Arhiivi tänava pikenduse nurgal. 
�� Krunt moodustatakse hoonele määratud teenindusmaast ja vabast riigimaast. Pooleliolevale 

ehitisele on määratud selle teenindamiseks vajalik krunt. 
�� Krunt on haljastamata ja heakorrastamata. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Kaevu tänava tänavajoonele on planeeringujoonisel näidatud soovituslik uusehituse asukoht. 

Uusehitisele ei ole esitatud arhitektuurseid eritingimusi. Hoone võib minimaalselt vastata 
tulepüsivusklassile TP-2. 

�� Hoone projekteerimiseks on vajalik koostada käesolevale detailplaneeringule vastav 
ehitusprojekt. Enne uusehitise projekteerimist taotleda linnavalitsusest projekteerimis-
tingimused; tellida trasside valdajatelt  tehnilised tingimused ja sõlmida liitumislepingud. 

�� Krundi tagaküljel asub pooleliolev ehitis, mis kuulub lõpetamisele. Hoone võib minimaalselt 
vastata tulepüsivusklassile TP-2. 

Haljastus ja heakord 
�� Krunt kuulub haljastamisele ning heakorrastamisele.  
�� Piirded on planeeritud sarnaselt teistele Kaevu tn äärsetele kruntidele. Kaevu ja Arhiivi tänava 

pikenduse ääres kiviaed, ülejäänud küljed võib piirata ka võrkaiaga. 
Teed ja parkimine 
�� Krundile pääseb nii Kaevu tänavalt kui ka Arhiivi tänava pikenduselt, olenevalt krundi 

kasutuslahendusest. 
�� Parkimine lahendada oma krundil. 
Tehnovõrgud 
�� Krunt on tehnovõrkudega varustamata. 
�� Hoonete projekteerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt trassiomanike poolt 

väljastatud tehnilistele tingimustele ja sõlmida liitumislepingud. 
Keskkonnakaitse  
�� Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud  

paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. Prügikonteinerite asukohad 
näha ette hoonete projekteerimise käigus. 

 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:  
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Piirirajatis” – asjaõigusseaduse § 151 

(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, kraavi, heki, peenra või muu sellise 
asjaga, siis on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja 
otstarbega ega tekitada kahju naabrile. 

(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad 
nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema 
nõusolekuta kõrvaldada ega muuta.  

�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja õhuruumis 
tehnovõrke ja – rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende 
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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. [11.06.1997] 

�� Muud kitsendused: 
Planeerimis- ja ehitusseadus 

Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ning määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäät-mekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu/krundi valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule/krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi kood   Kaevu tn 33, 3172 
Maa omanik    Eesti Vabariik 
Planeeritud pindala   19874 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus: 

�� krundi kasutamise sihtotstarve – 0050 Ühiskondlike hoonete maa (Üh) 100 % 
�� lubatud ehitiste arv krundil – 3 
�� krundi lubatud täisehitusprotsent – 5 % 
�� lubatud korruselisus – 3 

Krundi kirjeldus 
�� Krunt moodustatakse vabast riigimaast. 
�� Krunt on planeeritud gümnaasiumi reservmaaks, kuhu rajatakse väliklass, loodusväljak, 

vaatlustorn, loodusrajad jms. Loodusrajatiste asukohad täpsustatakse eraldi projektiga. 
�� Krunt on piiratud Sirge 8, Kaevu 31 kruntide ning Arhiivi ja Vuti tn pikendustega. 
Hoonestuse kirjeldus 
�� Krundile on planeeritud kuni 3-korruseline gümnaasiumi ühiselamu ca 170 lapse 

majutamiseks.  
�� Hoone peab vastama tulepüsivusklassile – TP-1. 
�� Joonisel DP-2 on esitatud hoonestusvõimalused ehituskeelualade näitamisega. Hoone asukoht 

joonisel on ligikaudne ning kuju tinglik. Hoone täpne asukoht määratakse ehitusprojektiga. 
�� Enne uusehitise projekteerimist taotleda Linnavalitsusest projekteerimistingimused; tellida 

trassivaldajatelt tehnilised tingimused ning sõlmida liitumislepingud.  
�� Planeeritavatele uusehitisele ei esitata arhitektuurseid erinõudeid. 
Haljastus ja heakord 
�� Krunti katab 1/3 osas männimets, mis kuulub säilitamisele. Ülejäänud haljastus lahendatakse 

planeeritavate loodusrajatistega koos. 
Teed ja parkimine 
�� Krundile pääseb Kaevu tänavalt ning perspektiivselt Arhiivi tänava pikenduselt. 
�� Ühiselamu kõrvale näha ette normidekohane parkimine. 
Tehnovõrgud 
�� Krunt on tehnovõrkudega varustamata. 
�� Uusehitise projekteerimisel tuleb insenertehnilised osad lahendada vastavalt trassiomanike 

poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja sõlmida liitumislepingud. 
Keskkonnakaitse  
�� Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud  

paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. Prügikonteinerite asukohad 
näha ette hoone projekteerimise käigus.  

 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
�� Üksikud naabrusõigused: 
“Piirirajatis” – asjaõigusseaduse § 151 

(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, kraavi, heki, peenra või muu sellise 
asjaga, siis on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja 
otstarbega ega tekitada kahju naabrile. 

(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad 
nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema 
nõusolekuta kõrvaldada ega muuta. 

�� Teed ja tehnovõrgud: 
“Tehnovõrgud ja rajatised” - asjaõigusseaduse § 158 

(1) 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 



Nooruse tn 1 detailplaneering 

© KURESSAARE LINNAVALITSUSE PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND                          lk 21

oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. 
Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt kokku leppimata. [11.06.1997] 

�� Muud kitsendused: 
Planeerimis- ja ehitusseadus 

Seadus kehtestab tingimused üld- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisim 
on, et ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel, mis 
omakorda eeldab planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi või hoonestusõiguse 
olemasolu ehitajal. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist omavalitsuselt. 

Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  
Määrus täpsustab planeerimis- ja ehitusseadust ning määrab ülesannete jaotuse Kuressaare 
Linnavolikogus ja Kuressaare Linnavalitsuses. 

Jäätmeseadus 
Seadus kehtestab jäätmevaldaja kohustused korraldada jäätmete üleandmine jäätmekäitlejale 
või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt seaduse nõuetele. 

Jäätmete kogumine – Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga kinnistu/krundi valdaja kohustatud 
paigaldama kinnistule/krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Aadress, krundi kood   Arhiivi II, 3175 
Maa omanik    Eesti Vabariik 
Planeeritav pindala   3346 m² (täpne pind selgub peale mõõdistamist) 
Krundi ehitusõigus: 
�� krundi kasutamise sihtotstarve – 007 Transpordimaa (L) 100 % 
Krundi kirjeldus 
�� Krunt moodustatakse vabast riigimaast. 
�� Krunt on planeeritud Arhiivi tänava pikenduseks. 
�� Arhiivi tänava pikendus on planeeritud kahesuunalisena, perspektiivselt jätkuvana üle Sirge 8 

krundi kuni olemasoleva Arhiivi tänavani. Tänava laiuseks on planeeritud 13 m, sõiduraja 
laiuseks 3,5 m. 

�� Mõlemal pool tänavat on planeeritud kõnnitee laiusega ca 2 m. 
�� Tänava täpne ristprofiil lahendada tänava projektiga.  
Tehnovõrgud 
�� Tänava projekteerimise käigus lahendada tänavavalgustus ning tänavaga piirnevate kruntide 

tarvis vajalike trasside paigaldamine. 
 


