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   KURESSAARES, KOHTU TN.16  KRUNDI 
   DETAILPLANEERINGU 

     S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I  

 

 1. ÜLDOSA. 
 

1.1. Planeeritav ala : Kohtu tn.16 krunt. 

1.2. Detailplaneeringu algataja : Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratoorium- 
1-3 Planeeritava ala suurus: 3374 m² 

1  

1.4. Lähtematerjalid : 
1  

• Kuressaare Linnavalitsuse Korraldus 13.11.2002. nr. 679  detailplaneeringu 
algatamise kohta koos detailplaneeringu lähteülesandega. 

• Kuressaare vanalinna detailplaneering. 
• Kohtu tn. 16 detailplaneering 2000.a. (OÜ Klotoidi töö) 
• Kohtu tn. 16 detailplaneeringu muudatus 2001. a. (OÜ Klotoidi töö) 
• Digitaalne geodeetiline alusplaan  (koostaja: OÜ  Klotoid märts 2003) 

 
1.5.Olemasolev olukord 

1  

Planeeritav ala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal, keskväljakult äärelinna  
poole suunduva pika ja lookleva Kohtu tn. ääres. Tänav kujunes välja 17.sajandil seo- 
ses uue linnakeskuse tekkega. Planeeritav krunt asub Kohtu tänava keskosas, kus   
hooned asuvad valdavalt pikiküljega tänavajoonel, hooneid ühendavad paekiviaiad,  
mille taga kasvavad põlispuud. 
Tänavajoonel asub 18.sajandist pärinev kivihoone, mis osaliselt on kasutuses 
elamuna. Tänava-äärse peahoone taga asub 20.saj I poolest pärinev kivihoone, 
milles asub veterinaar- ja toidulaboratoorium. Ida pool asuvad 20. saj II poolest 
pärinevad individuaalelamud, põhjas lammutamisele kuuluv abihoone. 
Kinnistu kuulub Põllumajandusministeeriumile. 
 
1.6. Planeeringu eesmärk 
Planeeringu eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks ning sihtotstarvete ja 
kitsenduste määramine. 
 
2. PLANEERIMISLAHENDUS 

 

2.1.Kruntide planeerimine 
 
Kohtu tn.16 kinnistu jagatakse kaheks krundiks. Kinnistu osale, millele jääb 18 
sajandist pärinev kivihoone moodustatakse krunt sihtotstarbega korterelamu maa ning 
valitsus- ja ametiasutuste maa ning alale, kus asuvad veterinaar- ja 
toidulaboratooriumina kasutuses olevad hooned moodustatakse krunt sihtotstarbega 
valitsus- ja ametiasutuste maa. 
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 A N D M E D   K R U N D I    M O O D U S T A M I S E K S: 
 
 

Krundi nr Aadress Planeeritud 
sihtotstarve 

Planeeritud 
suurus m² 

Moodustatakse 
kinnistust 

 

 
2332 

 

 

 
Kohtu tn.16 

 

 
Valitsus- ja 

ametiasutuste maa  
AV 

 

 
1357 

 

 
 

 
Kohtu 16 

 
 

 
 

3238 
 

 

 
 

Kohtu tn.16a 

 

 
Korterelamu maa  

EK 50% 
Valitsus- ja 

ametiasutuste maa 
AV 50% 

 

 
 

576 
 

 
 

 
 

Kohtu 16 
 

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

Nr. 
Krundi aadress Plan. 

suurus 
m² 

Ol.olev 
ehit. alune 

pind m² 

Planeeritud 
täisehituse 

% 

Planeeritud 
korruselisus 

Planeeritud 
hoonete arv 

krundil 

Siht- 
otstarbe 

tähis 

Siht- 
otstarbe 

osakaal % 
 
2332 

 
Kohtu tn.16 

  
1357 

 

 
350 

 
36 

 
1-1.5 

 
3 
 

 
AV 

 
100 

 
3238 

 
Kohtu tn.16a 

  
576 

 

 
330 

 
58 

 
1-1.5 

 
1 
 

 
EK 
AV 

 
50 
50 

 
2.2 Tehnovõrgud 
 
Kohtu tänaval kulgevad veetrass, kanalisatsioonitrass,  sidetrass, madalpinge- ja 
kõrgepingekaabel .  
 
 
  A N D M E D   K R U N D I   K O H T A 
 
 
 
KOHTU TN.16                      krunt nr. 2332 
 
Maa omanik: Eesti Vabariik, 

Põllumajandusministeerium 
Krundi pindala:    1357 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Valitsus- ja ametiasutuste maa -100% 
Lubatud ehitiste arv krundil   3 
Ehitiste lubatud kõrgus   1 - 1.5  korrust 
Krundi täisehituse protsent:   36% 
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Hoonestuse kirjeldus 
 
Ehitiste lubatud kõrgus: Olemasolevad - katusekorrusega  
 Keldripealne hoone – vastavalt 

olemasolevale garaazile 
planeeritav - ühekorruseline 

 
Katuse kalle:     olemasolevad viilkatused, 

Keldripealne hoone – vastavalt 
olemasolevale garaazile 
planeeritaval - ca 12 kraadi. 

 
Harjajoon:  olemasolev 
 
Materjalid: Kasutada Kuressaare vanalinnas välja 

kujunenud  
traditsioonilisi ehitusmaterjale:  
kivi+lubikrohv+lubivärv, puit, katusekatteks S-
kivi või sileplekk. Ei ole lubatud imiteerivad 
materjalid (plastik, terasprofiilid jm.) 

 
Tulepüsivusklass:    TP2,  
 
Vallimaa 1 kinnistu poolse piiri äärde on planeeritud olemasolevale hoonele 
juurdeehitus. Krundi põhjaosas asuva keldri peale on planeeritud uus ehitusmaht 
olemasoleva hoone pikendusena, kuid säilitada tuleb olemsolev võlvitud kelder. 
Enne projekteerimist täpsustada Kuressaare Linnavalitsuse planeerimis- ja 
ehitusosakonnaga täiendavate projekteerimistingimuste vajadus. 
Projekteerimisloa väljastab Kuressaare Linnavalitsus eskiisprojekti alusel. 
Projekt kooskõlastada Eesti Vabariigi Muinsuskaitse Ametiga 
 
Heakord ja haljastus 
 
Krunt on korrastatud, kuid haljastamata. Soovituslikult võiks krundi lõunapoolsele 
muruplatsile rajada madalhaljastust. Krundi lõuna- ja põhjapoolse piirdena on 
kasutatud puitu.Tänava-äärne paekivimüür on ette nähtud korrastada. Kohtu 16 ja 
Kohtu 16a kinnistute vahelisele piirile ei tohi ehitada piirdeid. 
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Sõiduautode pääs kinnistule toimub Kohtu tänavalt. Krundil on 4 parkimiskohta. 
Väravaavade minimaalne laius 4,0 meetrit. 
 
Tehnovõrgud 
 
Laborihoonel on olemas elektri-, side-, vee- ja kanalisatsiooniühendused. Uusi 
ühendusi planeeritud ei ole. 
 
Kohtu 16a hoone nurga alla jääv veetrassi osa tuleb ringi tõsta. 
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Perspektiivselt soovib omanik hooned üle viia kaugküttele. Liitumistingimused 
kaugküttevõrguga ühendamiseks tellida AS Kuressaare Soojuselt. 
 
Hoone alla jääv kanalisatsioonitrass tuleb ringi tõsta. 
 

Piirkonnas on kaks tuletõrjehüdranti - Kohtu  tänaval ja Vallimaa tänaval. 
 
Keskkonnakaitse 

 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
Asjaõigusseaduse § 147. Naaberkinnisasja kasutamine  
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.  
Kohtu 16 kinnistu omanikul on lubatud teha ehitus- ja remonttöid Vallimaa tn.1 
kinnistult. Vallimaa tn.1 kinnistu omanikul on lubatud teha ehitus- ja remonttöid Kohtu 
tn.16 kinnistult. Ehitus- või remonttööde teostaja tagab kahjude hüvitamise.  
 
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² Tehnovõrgu ja -rajatise talumine 
Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse 
kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, 
veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, 
nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende 
teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava 
asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu 
või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja 
rekonstrueerimiseks  
vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam 
eesmärgipärasel kasutusel. 
Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale 
nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. 
Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele 
kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest 
kokkuleppest maa omanikuga. 
 
Ehitusseaduse § 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised 
Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja 
omanikuga eelnevalt kokku leppimata. 
 
Krunti läbib madalpingekaabel ning üle Kohtu 16 kinnistu on planeeritud Kohtu 16a 
kinnistu kaugkütte- ja kanalisatsiooniühendus. 
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Asjaõigusseaduse § 156 “Ajutine tee” 
(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.  
(2)Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
Kohtu 16 kinnistule kehtib ajutise tee kitsendus Kohtu 16a kinnistu suhtes. 
 
Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
Ehitusseaduse § 19 lg 1 
Ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on: 
1) detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering ning 
olemasolu korral kohaliku omavalitsuse kehtestatud ehitise arhitektuursed ja 
ehituslikud lisatingimused; 
 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo 
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KOHTU TN.16a   krunt nr. 3238 
 
Maa omanik: Eesti Vabariik, 

Põllumajandusministeerium 
Krundi pindala:    576 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Korterelamu maa -50% 
      Valitsus- ja ametiasutuste maa – 50% 
Lubatud ehitiste arv krundil   1 
Ehitiste lubatud kõrgus   1 - 1.5  korrust 
Krundi täisehituse protsent:   58% 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Ehitiste lubatud kõrgus: Olemasolev - katusekorrusega 

ühekorruseline hoone 
 
Katuse kalle:     olemasolev viilkatus. 
 
Harjajoon:      olemasolev 
 
Materjalid: Kasutada Kuressaare vanalinnas välja 

kujunenud traditsioonilisi ehitusmaterjale:  
kivi+lubikrohv+lubivärv, puit, katusekatteks S-
kivi või sileplekk. Ei ole lubatud imiteerivad 
materjalid (plastik, terasprofiilid jm.) 

 
Tulepüsivusklass:    TP2,  
 
Krundil asub 18. sajandist pärinev kivihoone. Uut hoonestust planeeritud ei ole. 
Hoone rekonstrueerimiseks tuleb eelnevalt tellida muinsuskaitse eritingimused 
vastavat litsentsi omavalt firmalt. 
Nii kaua, kuni Kohtu 16a krundil paiknev hoone ei ole üleviidud kaug- või 
elektriküttele, on Kohtu 16a maja elanikel võimalik küttepuid hoida majas sees selleks 
ettenähtud ruumides. Küttelao ruumist tuleb moodustada omaette tuletõkkesektsioon, 
kus seina- ja laepinnad peavad olema mittepõlevatest materjalidest. Küttepuude 
kuivatamise koha suhtes on Kohtu 16a elanikel sõlmitud kirjalik kokkulepe Kohtu 16 
kinnistu omanikuga.  
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Sõiduautode pääs krundile toimub Kohtu tänavalt kitsendusega üle Kohtu 16 kinnistu.  
 
Heakord ja haljastus 
 
Tänava-äärne paekivimüür on ette nähtud korrastada. Kohtu 16 ja Kohtu 16a 
kinnistute vahelisele piirile ei ole lubatud piiret ehitada. 
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Tehnovõrgud 
 
Krundil paikneval elamul on olemas elektri-, side- ja veeühendused. 
Elektriühendus saadakse Kohtu 16 kinnistul asuvast elektrikapist. Kohtu 16a kinnistu 
võõrandamisel tuleb uuel omanikul sõlmida uus liitumisleping elektrivõrkudega. 
 
Veeühendus saadakse Kohtu tn. veetrassist. 
Kohtu 16a hoone nurga alla jääv veetrassi osa tuleb ringi tõsta. 
 
Kanalisatsioon on planeeritud Kohtu tänaval kulgeva kanalisatsioonitrassist.  
 
Krunt on planeeritud lokaalsele keskküttele. Hoone ühendamiseks Kuressaare 
Soojuse kaugküttevõrguga on kaks alternatiivi: 

1. Soojatorustik tuleb hoonesse Kohtu tänava poolt kas läbi kõrval asuvate 
kinnistute  Kohtu 16, Kohtu 18 (vajalikud nõusolekud kinnistu omanikelt) või 
Kohtu tänava kaudu. 

2. Soojatorustik tuleb hoonesse Vallimaa tn. poolt Vallimaa 1a kinnistu ja Kohtu 
16 kinnistu piirilt (vajalikud nõusolekud kinnistu omanikelt). 

Liitumistingimuse kuuluvad väljastamisele hoone rekonstrueerimise tehnilise 
eelprojekti staadiumis omaniku taotlusel. 
 

Piirkonnas on kaks tuletõrjehüdranti - Kohtu  tänaval ja Vallimaa tänaval. 
 
Keskkonnakaitse 

 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1 Asjaõigusseaduse § 147. Naaberkinnisasja kasutamine  
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.  
Kohtu 16a kinnistu omanikul on lubatud teha ehitus- ja remonttöid Vallimaa tn.1a 
kinnistult. Ehitus- või remonttööde teostaja tagab kahjude hüvitamise.  
 
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine 
Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse 
kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, 
veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, 
nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende 
teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava 
asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu 
või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja 
rekonstrueerimiseks  
vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam 
eesmärgipärasel kasutusel. 
Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale 
nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega.  
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Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele 
kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest 
kokkuleppest maa omanikuga. 
 
Ehitusseaduse § 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised 
Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja 
omanikuga eelnevalt kokku leppimata. 
Krunti läbivad vee- ja sidetrass. 
 
Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
Ehitusseaduse § 19 lg 1 
Ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on: 
1) detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering ning 
olemasolu korral kohaliku omavalitsuse kehtestatud ehitise arhitektuursed ja 
ehituslikud lisatingimused; 
 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo 
 
 
 
Koostas: P. Hein 


