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A  SELETUSKIRI. 

 

I  ÜLDOSA. 
 

1. Planeeringu nimetus: 

 
Tehnika tn.5a, 7a, 7, 9, 11, 13 detailplaneering. 
 

2. Algataja: 

 
AS Saare KEK, juhatuse esimees Olari Vainokivi, algatamise taotlus Kuressaare 

Linnavalitsusele 10. detsember 2002.a., nr.9.1-2/1878. 
 

3. Planeeringuala suurus: 

 
27351m². 

 

4. Eesmärgid ja sisu: 

 
Tehnika tn.5a, 7a, 7, 9, 11, 13 krundi jagamine kolmeks ja hoonestustingimuste 

planeerimine. 
 

5. Hoonestuse iseloom: 

 
  Ettevõtluse segahoonestusala. 
 

6. Olulised maakasutuse tingimused: 

 
  Kuressaare linna üldplaneeringu 2010 järgi ettevõtluse segahoonestusala. Valdavalt 
keskkonda mittehäiriv tööstusettevõtete, tehnorajatiste ja ladude maa. Lubatud äri- ja 
teenindusettevõtted ning asutused. Uute elamute rajamine ei ole lubatud. Olemasolevalt 
on kinnistu sihtotstarbeks Ärimaa-Ä-100%. 
 

7. Lähtematerjalid: 

 
• LV korraldus nr.750, 17. detsember 2002.a. ja detailplaneeringu lähteülesanne 

koos lisadega. 
• Geodeetiline alusplaan, koostaja Nuki Geo OÜ, töö nr.1057, 2003.a. 
• Kuressaare linna üldplaneering 2010. 
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8. Olemasolev olukord: 

 
• Planeeritav maa-ala asub Kuressaare linnas, Tehnika tänava ääres, piirnedes 

põhjast Kalevi 38, 40 ja 42 kinnistutega, idast Tehnika tänavaga, lõunast Pikk 61, 
Tehnika 5 kinnistuga ja läänest Pikk 65 ning Pikk 71 kinnistutega. Kuressaare 
linna üldplaneeringu järgselt on planeeritav maa-ala ettevõtluse segahoonestusala. 
Olemasolevalt on planeeritav maa-ala sihtotstarbega Ärimaa-Ä-100%. 

 
• Planeeritava maa-ala lõuna osas paikneb Saare KEK-i metallitootmisetsehh, ja 

Tehnika tänava ääres paiknevad vanad barakid-puitelamud. Maa-alal on vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ühendused, sadevete kanalisatsioon ning toimiv 
elektriühendus. Maa-ala sees paikneb ka Eesti Energia alajaam, omaette 
kinnistuna: Tehnika tn.9a, krunt nr.2635, pindalaga 10m², sihtotstarbega 
tootmismaa. 
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II PLANEERIMISLAHENDUS-ANDMED KRUNTIDE KOHTA 

 

TEHNIKA TN.7, krunt nr.3243 

 
MAAOMANIK: AS Saare KEK 
    

KRUNDI PINDALA: 12884m²  
 

Krundi ehitusõigus: 
 

• Krundi kasutamise sihtotsatarve   Tootmishoonemaa-Th-50% 
Ärimaa-Ä-50% 

• Hoonete suurim lubatud arv krundil   4 
• Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala  4510m² 
• Hoonete suurim lubatud kõrgus   1-3 korrust 

 

Krundi kirjeldus: 
 

• Krundi asend: planeeritud krunt, Tehnika 7, asub Kuressaare linnas, Tehnika  
tänava ääres, piirnedes põhjast Tehnika tn.9 krundiga, idast Tehnika tänavaga, 
lõunast Pikk 61, Tehnika 5 kinnistuga ja läänest Pikk 65 kinnistuga. 

• Krundi piirid: planeeritud krunt, Tehnika tn.7, moodustatakse olemasoleva 
kinnistu Tehnika 5a, 7a, 9, 11,13 jagamisel kolmeks. Antud krundi sisse jääb 
Eesti Energia 10m² alajaama kinnistu, aadressiga Tehnika 9a.  

• Heakord, haljastus: planeeritav krunt tahab heakorrastamist, olemasolev 
kõrghaljastus krundil maksimaalselt säilitada, uutele ehitusõigustele ettejäävad 
puud võib likvideerida. Krundi haljastamisel on soovitav Tehnika tänava äärde 
rajada kõrghaljastus. 

• Väikevormid: krundi võib piirata piirdeaiaga (antud keskkonda sobiva), mis 
kooskõlastatakse Kuressaare linna arhitektiga. Aia rajamisel tagada juurdepääs 
Tehnika tn.9 krundile.  

• Jäätmed: krundile paigutada prügikonteiner prügiveoautole juurdepääsetavasse 
kohta.  

 
Hoonestuse kirjeldus: 

 

• Olemasolevad ehitised: metallitootmise tsehhi kivist kuur ja metallangaar koos 
kraanaplatsi ja ladustamise platsiga. Krundi Tehnika tänava poolses ääres 
paiknevad ühekordsed puidust elamud. 

• Planeeritud ehitised: Krundi hoonestamiseks on planeeringus toodud tinglikud 
hoonestusalad. Tänava frondi rütmi selgitamiseks on näidatud ehituskeeluala ja 
ehituspiiranguga alad tulenevad tuletõrjekujadest. Hoonete tulepüsivusklassiks 
kolmekordsetele hoonetele on planeeritud TP-1. Antud krundi hoonestuse 
konkreetse funktsiooni ja suuruse selgumisel, võib tekkida vajadus täiendava 
tulekustutusvee järgi. 
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• Lammutatavad ehitised: ühekordsed puidust elamud Tehnika tänava ääres (vt. 
planeeringu põhijoonist), mis lammutatakse seejärel, kui elanikele leitakse 
asenduspinnad. Olemasolevad hooned aadressidega: Tehnika tn.7 ja 9 saavad 
planeeringu järgselt vastavad ajutised aadressid: Tehnika tn.7a ja 9a. 

• Arhitektuursed nõuded: Planeeringuga määratakse ainult hoonete suurim 
lubatud kõrgus: 1 kuni 3 korrust ja maksimaalne ehitusalune pind: 4510m², kõik 
muud arhitektuursed nõuded tulenevad vastavalt uue ehitusõiguse funktsioonist ja 
iseloomust, sobides olemasolevasse keskkonda. Planeeringuga on määratud 
ehitusjoon koos tänava frondi rütmiga (vt. joonist DP-3). 

           
Liikluskorraldus ja teed: 
 

• Planeeritud teede põhimõttelised laiused: hoonetele tulekustutusvahenditega 
juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5m laiune juurdesõidutee. Tehnika tänava 
ääres puudub planeeritava maa-ala ulatuses tänava ääres kõnnitee. Kuna 
tänavamaa on piisavalt lai, on võimalik rajada Tehnika tänava korrastamise 
käigus kõnnitee koos jalgrattateega (hea jalgtee vähim laius 0n 3,5m koos 0,5m 
sõidutee eraldusribaga). 

• Liikluskorralduse põhimõtted: Tehnika 7 ja Tehnika 9 kruntidel on üks ühine 
juurdepääs (selleks, et vähendada Tehnika tänavale väljasõite), tuleb krundi 
valdajatel kokkuleppida juurdepääsutee ühine hooldamine.  Planeeritud krundil on 
päästeenistuse tarbeks planeeritud kaks juurdepääsu, mõlemad Tehnika tänavalt 
(vt. Põhijoonist  DP-3). 

• Parkimine: planeeritud krundil on näidatud parkimise tinglik lahendus, 
arvestades krundi maksimaalse täisehitusega. Krundi maksimaalse täisehituse 
puhul on vajalik parkimisnormatiiv linna vahevööndis 1/300xbrutopind=33 auto 
kohta. 

 
Keskkonnakaitse 
 

• Prügikonteinerite asukoht: planeeringu järgselt on ettenähtud prügikonteiner 
prügiveoautole juurdepääsetavas kohas (joonisel konkreetselt fikseerimata, kuna 
asukoht sõltub hoonestusest). 

 
Tehnovõrgud 
 

• Reovete kanalisatsioon ja veevarustus: planeeritaval krundil on olemasolevad 
ühendused Kuressaare linna ühtsete vee-ja kanalisatsioonitrassidega.  

• Sadevetekanalisatsioon: krundil on olemasolev sadevetekanalisatsioon, millega 
vajadusel võib ühineda ka planeeritud Tehnika tn.9 krunt. Sellisel juhul seatakse 
krundile täiendav trassikaitse servituut 1m mõlemale poole sadevete-
kanalisatsiooni trassi telge. 

• Elektrivarustus: krundil on olemasolev toide Eesti Energia elektritoitele. Krundi 
sisemuses on Eesti Energiale kuuluv 10m² alajaama kinnistu, millele tuleb tagada 
juurdepääs. Samuti läbivad krunti Eesti Energiale kuuluvad kõrgepingekaablid, 
trassikaitse-vööndiga 1m mõlemale poole trassi telge (Eesti Vabariigi Valitsuse 
määrus nr.211, 02.juuli 2002.a. “Elektri paigaldise kaitsevööndi ulatus”). Eesti 
Energiale kuuluvatele kaablitele kehtib trassikaitse servituut (AÕS §158 
“Tehnovõrgud ja rajatised”). Krundi edasisel arendamisel lisavõimsuste vajadusel 
tuleb Eesti Energiaga sõlmida täiendav liitumisleping, vastavalt Eesti Energia 
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poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Perspektiivselt rajada elektrimõõtekapp 
krundi piirile. 

• Soojavarustus: krunti läbib mittetöötav soojustrass, mis perspektiivselt on 
planeeritud kasutusele võtta. Hetkel on krundil lokaalne küte. 

• Välisvalgustus: planeeritud krundi välisvalgustus lahendatakse koos hoonete 
arhitektuurse lahendusega. Tehnika tänaval on olemasolev linna tänavavalgustus. 

• Sidevarustus: krundil puudub olemasolev sidevarustus. Tehnika tänaval on 
olemasolev sidekanalisatsioonitrass. 

• Tuletõrjehüdrandid: Tehnika tänaval on olemasolev tuletõrjehüdrant Kalevi ja 
Tehnika tänava ristmikul. 

 
Seadusjärgsete kitsendused: 
 

• “ Ajutine tee” – Asjaõiguseseaduse § 156 
Tehnika tn.7 ja 9 on ühine juurdepääs tehnika tänavalt, mida hooldatakse 
vastavalt krundivaldajate omavahelisele kokkuleppele. 

 

• “ Tehnovõrgud ja rajatised” – Ehitusseadus 2002.a., §14 
Maa kasutajal pidada kinni krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja 
võimaldada tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja 
remondiks. Krunti läbib Eesti Energiale kuuluv madalpingekaabel, 
kaitsevööndiga 1m mõlemale poole trassi telge. Krunti läbib ka mitte töötav 
soojustrass, mida kavatsetakse perspektiivselt kasutusele võtta. Planeeringuga 
antakse Tehnika tn. 9 krundile õigus ühineda Tehnika tn.7 paikneva 
sadevetekanalisatsiooni trassiga, kaitsevööndiga 1m mõlemale poole trassi telge.  

 
• Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus 

Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa 
alusel. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult 
omavalitsuselt. 

 
• Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  

Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustatavaid arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi. 

 
• “Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg 2. 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskirjale on iga maa kasutaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
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TEHNIKA TN.9, krunt nr.3244 

 
MAAOMANIK: AS Saare KEK 
    

KRUNDI PINDALA: 7655m²  
 

Krundi ehitusõigus: 
 

• Krundi kasutamise sihtotsatarve   Ärimaa-Ä-100% 
• Hoonete suurim lubatud arv krundil   3 
• Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala  3062m² 
• Hoonete suurim lubatud kõrgus   1-3 korrust 

 

Krundi kirjeldus: 
 

• Krundi asend: planeeritud Tehnika tn.9 krunt asub Kuressaare linnas, Tehnika 
tänava ääres, piirnedes põhjast Tehnika tn.11 krundiga, idast Tehnika tänavaga, 
lõunast Tehnika tn.7 krundiga ja läänest Pikk 71 kinnistuga. 

• Krundi piirid: planeeritav Tehnika tn.9 krunt moodustatakse olemasoleva 
kinnistu Tehnika 5a, 7a, 9, 11,13 jagamisel kolmeks.  

• Heakord, haljastus: planeeritav krunt tahab heakorrastamist, olemasolev 
kõrghaljastus krundil maksimaalselt säilitada, uutele ehitusõigustele ettejäävad 
puud võib likvideerida. Krundi haljastamisel rajada Tehnika tänava äärde 
kõrghaljastus. Krundi valgustus lahendada arhitektuurse projekteerimise käigus. 

• Piirdeaiad: krundi võib piirata piirdeaiaga (antud keskkonda sobiva), mis 
kooskõlastatakse Kuressaare linna arhitektiga. Aia rajamisel tagada 
päästeteenistuse läbipääs Tehnika tn.9 krundile.  

• Jäätmed: krundile paigutada prügikonteiner prügiveoautole juurdepääsetavasse 
kohta (joonisel fikseerimata, sõltub tulevasest hoonestuse funktsionaalsest ja 
arhitektuursest lahendusest.  

 
Hoonestuse kirjeldus: 

 

• Olemasolevad ehitised: olemasolevalt on krunt hoonestamata 
• Planeeritud ehitised: Krundi hoonestamiseks on planeeringus toodud tinglikud 

hoonestusalad, tänava frondi rütmi selgitamiseks koos ehituskeelualaga ja 
ehituspiiranguga alad tulenevalt tuletõrjekujadest. Kolmekordsete hoonete tule-
püsivusklassiks on planeeritud TP-1. Antud krundi hoonestuse konkreetse 
funktsiooni ja suuruse selgumisel, võib vajadus tekkida täiendava tulekustutusvee 
järgi. 

• Arhitektuursed nõuded: Planeeringuga määratakse ainult hoonete suurim 
lubatud kõrgus: kuni 3 korrust ja maksimaalne ehitusalune pind: 3062m², kõik 
muud arhitektuursed nõuded tulenevad vastavalt uue ehitusõiguse funktsioonist ja 
iseloomust, sobides olemasolevasse keskkonda. Planeeringuga on määratud 
ehitusjoon koos tänava frondi rütmiga (vt. joonist DP-3). 

           
Liikluskorraldus ja teed: 
 

• Planeeritud teede põhimõttelised laiused: hoonetele tulekustutusvahenditega 
juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5m laiune juurdesõidutee. Tehnika tänava 
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ääres puudub planeeritava maa-ala ulatuses tänava ääres kõnnitee. Kuna 
tänavamaa on piisavalt lai, on võimalik rajada Tehnika tänava korrastamise 
käigus kõnnitee koos jalgrattateega (hea jalgtee vähim laius 0n 3,5m koos 0,5m 
sõidutee eraldusribaga).  

• Liikluskorralduse põhimõtted: Planeeritud krundil on põhijuurdepääs Tehnika 
tänavalt ühiselt Tehnika tn.7 krundiga (krundi valdajatel kokkuleppida ühine 
hooldamine) ja tagavara juurdepääs päästeteenistuse autodele üle Tehnika tn.11 
krundi (vt. joonisel DP-3 ja DP-4 märgitud päästeteenistuse läbipääs). 

• Parkimine: planeeritud krundil on näidatud parkimise tinglik lahendus, 
arvestades krundi maksimaalse täisehitusega. Krundi maksimaalse täisehituse 
puhul on vajalik parkimisnormatiiv linna vahevööndis 1/300xbrutopind=31 auto 
kohta. 

  
Keskkonnakaitse 
 

• Prügikonteinerite asukoht: planeeringu järgselt on ettenähtud prügikonteiner 
prügiveoautole juurdepääsetavas kohas (joonisel konkreetselt fikseerimata, kuna 
asukoht sõltub hoonestusest). 

 
Tehnovõrgud 
 

• Reovete kanalisatsioon ja veevarustus: planeeritud Tehnika tn.9 krunti läbivad 
Tehnika tn.7 teenindavad vee- ja kanalisatsioonitrassid, kaitsevööndiga 1m 
mõlemale poole trassi telge. Ühtsesse vee- ja kanali-satsioonitrasside võrku saab 
ühineda vastavalt Kuressaare Veevärgi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. 
Hoonestuse projekteerimisel lahendatakse ka ehitistele ettejäävate trasside 
küsimus. 

• Sadevetekanalisatsioon:  Tehnika tn 7 krundil on olemasolev sadevete-
kanalisatsioon, millega ühinemiseks annab antud planeering õiguse. 

• Elektrivarustus: krundil on võimalik ühineda Eesti Energia toitega vastavalt 
Eesti Energiale esitatud liitumislepingu alusel. Samuti läbivad krunti Eesti 
Energiale kuuluvad kõrgepingekaablid, trassikaitse-vööndiga 1m mõlemale poole 
trassi telge (Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr.211, 02.juuli 2002.a. “Elektri 
paigaldise kaitsevööndi ulatus”). Eesti Energiale kuuluvatele kaablitele kehtib 
trassikaitse servituut (AÕS §158 “Tehnovõrgud ja rajatised”). Perspektiivselt 
rajada elektrimõõtekapp krundi piirile. 

• Soojavarustus: krundil on mittetöötav soojustrass, mis perspektiivselt on 
planeeritud kasutusele võtta.  

• Välisvalgustus: planeeritud krundi välisvalgustus lahendatakse koos hoonete 
arhitektuurse lahendusega. Tehnika tänaval on olemasolev linna tänavavalgustus. 

• Sidevarustus: krundil puudub olemasolev sidevarustus, Tehnika tänaval on 
olemasolev sidekanalisatsioonitrass. 

• Tuletõrjehüdrandid: Tehnika ja Kalevi tänava ristmikul on olemasolev 
tuletõrjehüdrant. 
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Seadusjärgsete kitsendused: 
 

• “ Ajutine tee” – Asjaõiguseseaduse § 156 
Tehnika tn.7 ja Tehnika tn.9 on ühine juurdepääs Tehnika tänavalt, mida 
hooldatakse vastavalt krundivaldajate omavahelisele kokkuleppele ja samuti 
ühine läbipääs Tehnika tn.11 ja Tehnika tn.9 kruntide vahel. 
 

• “ Tehnovõrgud ja rajatised” – Ehitusseadus 2002.a, §14 
Maa kasutajal pidada kinni krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja 
võimaldada tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja 
remondiks. Krunti läbib Eesti Energiale kuuluv kõrgepingekaabel, kaitsevööndiga 
1m mõlemale poole trassi telge ja Kuressaare Veevärgile kuuluvad vee- ja 
kanalisatsioonitrassid, kaitsevööndiga 1m mõlemale poole trassi telge. Krundil on 
ka perspektiivselt kasutusele võetav soojustrass. 

 
• Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus 

Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa 
alusel. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult 
omavalitsuselt. 

 
• Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  

Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustatavaid arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi. 

 
• “Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg 2. 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskirjale on iga maa kasutaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
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TEHNIKA TN.11, krunt nr.3245 

 
MAAOMANIK: AS Saare KEK 
    

KRUNDI PINDALA: 6812m²  
 

Krundi ehitusõigus: 
 

• Krundi kasutamise sihtotsatarve   Ärimaa-Ä-100% 
• Hoonete suurim lubatud arv krundil   3 
• Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala  2725m² 
• Hoonete suurim lubatud kõrgus   1-3 korrust 

 

Krundi kirjeldus: 
 

• Krundi asend: planeeritud Tehnika tn.11 krunt asub Kuressaare linnas, Tehnika 
tänava ääres, piirnedes põhjast Kalevi tn.38, 40 ja 42 kruntidega, idast Tehnika 
tänavaga, lõunast Tehnika tn.9 krundiga ja läänest Pikk 71 kinnistuga. 

• Krundi piirid: planeeritav krunt moodustatakse olemasoleva kinnistu Tehnika 
5a, 7a, 9, 11,13 jagamisel kolmeks.  

• Heakord, haljastus: planeeritav krunt tahab heakorrastamist, olemasolev 
kõrghaljastus krundil puudub. Krundi haljastamisel rajada Tehnika tänava äärde 
kõrghaljastus. Krundi valgustus lahendada arhitektuurse projekteerimise käigus. 

• Piirdeaiad: krundi võib piirata piirdeaiaga (antud keskkonda sobiva), mis 
kooskõlastatakse Kuressaare linna arhitektiga. Aia rajamisel tagada 
päästeteenistuse läbipääs Tehnika tn.9 krundile.  

• Jäätmed: krundile paigutada prügikonteiner prügiveoautole juurdepääsetavasse 
kohta (joonisel fikseerimata, sõltub tulevasest hoonestuse funktsionaalsest ja 
arhitektuursest lahendusest.  

 
Hoonestuse kirjeldus: 

 

• Olemasolevad ehitised: olemasolevalt on krunt hoonestamata 
• Planeeritud ehitised: Krundi hoonestamiseks on planeeringus toodud tinglikud 

hoonestusalad, tänava frondi rütmi selgitamiseks koos ehituskeelualaga.  
Ehituspiiranguga alad tulenevad tuletõrjekujadest. Kolmekordsete hoonete 
tulepüsivusklassiks on planeeritud TP-1. Antud krundi hoonestuse konkreetse 
funktsiooni ja suuruse selgumisel, võib vajadus tekkida täiendava tulekustutusvee 
järgi. 

• Arhitektuursed nõuded: Planeeringuga määratakse ainult hoonete suurim 
lubatud kõrgus: kuni 3 korrust ja maksimaalne ehitusalune pind: 3062m², kõik 
muud arhitektuursed nõuded tulenevad vastavalt uue ehitusõiguse funktsioonist ja 
iseloomust, sobides olemasolevasse keskkonda. Planeeringuga on määratud 
ehitusjoon koos tänava frondi rütmiga (vt. joonist DP-3). 

           
Liikluskorraldus ja teed: 
 

• Planeeritud teede põhimõttelised laiused: Hoonetele tulekustutusvahenditega 
juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5m laiune juurdesõidutee. Tehnika tänava 
ääres puudub planeeritava maa-ala ulatuses tänava ääres kõnnitee. Kuna 
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tänavamaa on piisavalt lai, on võimalik rajada Tehnika tänava korrastamise 
käigus kõnnitee koos jalgrattateega (hea jalgtee vähim laius on 3,5m koos 0,5m 
sõidutee eraldusribaga).  

• Liikluskorralduse põhimõtted: Planeeritud krundil on põhijuurdepääs Tehnika 
tänavalt ja tagavara juurdepääs päästeteenistuse autodele üle Tehnika tn.11 krundi 
(vt. joonisel DP-3 ja DP-4 märgitud päästeteenistuse läbipääs). 

• Parkimine: planeeritud krundil on näidatud parkimise tinglik lahendus, 
arvestades krundi maksimaalse täisehitusega. Krundi maksimaalse täisehituse 
puhul on vajalik parkimisnormatiiv linna vahevööndis 1/300xbrutopind=31 auto 
kohta. 

  
Keskkonnakaitse 
 

• Prügikonteinerite asukohad: planeeringu järgselt on ettenähtud prügikonteiner 
prügiveoautole juurdepääsetavas kohas (joonisel konkreetselt fikseerimata, kuna 
asukoht sõltub hoonestusest). 

 
Tehnovõrgud 
 

• Reovete kanalisatsioon ja veevarustus: Planeeritavat krunti läbib Tehnika tn.7 
teenindav kanalisatsioonitrass, kaitsevööndiga 1m mõlemale poole trassi telge. 
Ühtsesse vee- ja kanali-satsioonitrasside võrku saab ühineda vastavalt Kuressaare 
Veevärgi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Hoonestuse projekteerimise 
käigus lahendatakse ka ettejäävate tehnotrasside küsimus. 

• Sadevetekanalisatsioon: olemasolev sadevetekanalisatsioon on Kalevi tänaval, 
millega on võimalik ühineda. 

• Elektrivarustus: Krundil on võimalik ühineda Eesti Energia toitega vastavalt 
Eesti Energiale esitatud liitumislepingu alusel. Samuti läbivad krunti Eesti 
Energiale kuuluvad kõrgepingekaablid, trassikaitse-vööndiga 1m mõlemale poole 
trassi telge (Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr.211, 02.juuli 2002.a. “Elektri 
paigaldise kaitsevööndi ulatus”). Eesti Energiale kuuluvatele kaablitele kehtib 
trassikaitse servituut (AÕS §158 “Tehnovõrgud ja rajatised”). Perspektiivselt 
rajada elektrimõõtekapp krundi piirile. 

• Soojavarustus: krunti läbib mittetöötav soojustrass, mis on planeeritud 
perspektiivselt kasutusele võtta. Seega on võimalik perspektiivselt ühineda 
Kuressaare Soojuse tsentraalse kaugküttega. 

• Välisvalgustus: planeeritud krundi välisvalgustus lahendatakse koos hoonete 
arhitektuurse lahendusega. Tehnika tänaval on olemasolev linna tänavavalgustus. 

• Sidevarustus: krundil puudub olemasolev sidevarustus, Tehnika tänaval on 
olemasolev sidekanalisatsioonitrass. 

• Tuletõrjehüdrandid: Kalevi ja Tehnika tänavate ristmikul on olemasolev 
tuletõrjehüdrant. 

 
Seadusjärgsed kitsendused:  
 

• “ Ajutine tee” – Asjaõiguseseaduse § 156 
Tehnika tn.9 ja Tehnika tn.11 on ühine läbipääs päästeteenistuse autodele, mida 
hooldatakse vastavalt krundivaldajate omavahelisele kokkuleppele. 
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• “ Tehnovõrgud ja rajatised” – Ehitusseadus 2002.a.,  §14 
Maa kasutajal pidada kinni krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja 
võimaldada tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja 
remondiks. Krunti läbib Eesti Energiale kuuluv kõrgepingekaabel, kaitsevööndiga 
1m mõlemale poole trassi telge ja Kuressaare Veevärgile kuuluv ja 
kanalisatsioonitrass, kaitsevööndiga 1m mõlemale poole trassi telge.  

 
• Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus 

Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa 
alusel. Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult 
omavalitsuselt. 

 
• Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus  

Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustatavaid arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi. 

 
• “Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg 2. 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskirjale on iga maa kasutaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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