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KURESSAARES, PIKK TN. 62 DETAILPLANEERINGU 
 
S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I 
 
 
 
 
ÜLDOSA. 
 
 
Planeeritav ala:   Kuressaare, Pikk tn. 62 ja Pikk tn. 62d 
Detailplaneeringu algataja: SIIM AUVÄÄRT 
Planeeritava ala suurus:  12025 m² 
 
 
Lähtematerjalid 
 
�� Kuressaare Linnavalitsuse korraldus nr.129 04.03.2003 detailplaneeringu algatamise 

kohta koos lähteülesandega  
�� Planeeritava ala skeem 
�� Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas Klotoid OÜ 2003 kevad) 
�� Kuressaare linna üldplaneering 2010 
�� Sikassaare tööstusrajooni detailplaneering 1990 RPI Eesti Tööstusprojekt 
�� Pikk 62d detailplaneering 1998, arh. T. Truumaa 
 
Olemasolev olukord 
 
Kuressaare linna üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeritav territoorium ettevõtluse 
segahoonestus alasse. 
Planeeritav ala paikneb Kuressaare linna põhja osas Sikassaare tööstusrajooni 
piirkonnas. Planeeritavale territooriumile jäävad Ühisliisingu AS-le kuuluv Pikk 62 
kinnistu ja Guido Lindmäele kuuluv Pikk 62d kinnistu. Maa-ala piirneb idast Pika 
tänavaga, lõunast korterelamutega, läänest Aia tänava äärsete garaažidega, põhjast 
Saaremaa Tarbijate Ühistule kuulava kinnistuga, kus hetkel tegutseb Jomanda AS 
hulgiladu.  
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Ala on hoonestatud, mis valdavalt on tootmis- ja tööstushooned.. Pika tänava äärsel 
ribal ning samuti planeeritavate kruntide põhja ja ida piiri ääres paikneb kõrghaljastus. 
Samuti on haljastatud Pikk 62 krundi lõuna pool paiknev sõidutee äärne ala.  
Piireteks on kasutatud võrkaeda. 
Planeeritaval alal paiknevad vee-, kanalisatsiooni-, sademevee-, side- ja soojatrassid 
ning madalpinge- , kõrgepinge- ja sidekaablid. Pika tänava ääres on soojustrass 
osaliselt maapeal. Pikk 62 kinnistul asub alajaam. 
 
Planeeringu eesmärk 
 
Käesoleva planeeringu eesmärk Pikk 62 ja Pikk 62d kinnistute jagamine kaheks, uutele 
kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ning tehnovõrkudega 
liitumise võimaluse lahendamine. 
 
Planeeringu lahendus  
 
Planeeritavale alale on planeeritud neli uut krunti. Pikk 62 ja Pikk 62d jagatakse 
mõlemad kaheks krundiks aadressidega Pikk 62 ja Pikk 62e ning Pikk 62d ja Pikk 62f. 
Sihtotstarbeks saab olema Pikk 62 – tootmishoonete maa ja ärimaa, Pikk 62e – 
tootmishoonete maa ja ärimaa, Pikk 62d – ärimaa, Pikk 62f – teemaa ja büroohoone 
maa.  
 
Olemasolevast kõrghaljastusest läheb likvideerimisele või võimalusel ümberistutamisele 
hoonestuse alla jäävad puud. Võimalusel projekteerida hoonestus nii, et säiliks 
võimalikult palju kõrghaljastusest. 
Pika tänava äärest uue planeeritud juurdepääsu tagamiseks Pikk 62e krundile tuleb 2-3 
puud langetada või ümber istutada ning juurdepääsu tagamiseks Pikk 62 krundil asuva 
kaupluse esisesse parklasse tuleb langetada või ümber istutada 1-2 puud, ülejäänud 
osas peab kõikidel kruntidel säilitama olemasoleva kõrghaljastuse.  
Piireteks võib kasutada võrkaeda. 
Pärast Pikk 62e ja Pikk 62f kinnistute moodustamist liidetakse nimetatud krundid üheks 
kinnistuks aadressiga Pikk 62e. 
 
Olemasolev sademevetetrass tuleks rekonstrueerida ja puhastusseadmed asendada 
õlipüüduritega. 



SIIM EHITUS AS                                                                      PIKK 62  
DETAILPLANEERING 

Klotoid OÜ 4 Oktoober 2003 

A N D M E D   K R U N T I D E    K O H T A 
 
PIKK 62     krundi nr. 1603 
Maa omanik: ÜHISLIISINGU  AS 
Krundi pindala:    23365 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:     tootmishoonete maa 70 %, ärimaa 30% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   7 
Krundi täisehituse protsent:   40 % 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb läänest Aia 70 garaažidega, idast Pika tänavaga ning lõunast 
korruselamutega. Krunt on hoonestatud. Kõrghaljastusest kasvab Pika tänava ääres, 
krundi lääne poolse piiri ääres ning lõuna poolsesse osasse jääval haljasalal. 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Krundil olevaid hooneid kasutatakse tootmis- ja äritegevuseks.  
Olemasolev kütusetankla likvideeritakse, kuid sõltuvalt maa kasutamise funktsioonist 
säilitada tingimused kütuse hoidmiseks vastavates mahutites.  
Soovi korral on võimalik krundile ehitada arvestades ehituskeelualasid, ehitusjoont ja 
täisehituse protsenti. Projekteerimisloa saab peale eskiisprojekti kooskõlastamist 
Kuressaare Linnavalitsuses. 
 
Arhitektuursed nõuded:    
 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
Katusekalle lame 
Harjajoon: paralleelselt või risti Pika tänavaga  
Viimistlusmaterjalid. Soovituslikult kivi või plekk või teised 

tööstusrajooni ümbritsevate hoonetega sobivad 
materjalid 

       
 
Piirded 
 
Olemasolevad võrkpiirded säilitada ja korrastada. Pikk 62e krundiga ühisele piirile aia 
rajamise korral tuleb sinna teha vähemalt 4 m laiune värav tagamaks päästetehnika 
juurdepääsu Pikk 62e krundile, juhul kui Pikk 62e krundilt ei ole võimalik või on 
raskendatud  päästetööde korraldamine.  
 
Haljastus 
 
Osa kõrghaljastusest tuleb likvideerida või ümber istutada hoonestuse alla jäävalt alalt. 
Võimalusel projekteerida hoone nii, et säiliks võimalikult palju olemasolevatest puudest. 
1-2 puud tuleb likvideerida või võimalusel ümber istutada sõiduautode parkla 
juurdepääsu tee alalt. Ülejäänud osas peab kõrghaljastus säilitama.  
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Liikluskorraldus ja teed 
 
Krundile juurdepääs toimub Pikka ja Aia tänavat ühendavalt sõiduteelt ning Pikalt 
tänavalt. Sõiduautode parkla on planeeritud krundi lõunaossa.  
Krundi loode poolsesse nurka on soovituslikult määratud maa-ala suuregabariidilise 
tehnika parkimiseks. 
Vajadusel peab krundi omanik tagama päästetehnikal läbipääsu Pikk 62e ja Pikk 62f 
kruntidele. 
 
Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Tehnovõrgud 
 
Elekter saadakse Pikk 62 krundil paiknevast alajaamast maakaabli kaudu.  
Side Pika tänava ääres paiknevast sidekapist maakaabliga kuni lähima sidekaevuni, 
sealt sidekanalisatsiooniga kuni hooneni. 
Vee ühendus Pika tänava veetrassist.  
Kanalisatsiooni ühendus Pika tänava kanalisatsioonitorustikku. 
Sademevete ära juhtimine lahendada olemasolevate sademevete trasside baasil. 
Hoonestuse alla jäävad trassid tuleb ringi tõsta. Kütusemahutite platsilt ärajuhitav 
sademetevesi peab läbima nõuetekohase lokaalse puhastusprotsessi.  
Kaugküte – olemasolev, uusi ühendusi juurde ei ole planeeritud.  
 
Tuleohutusnõuded 
 
Lähimad tuletõrjehüdrandid asub Pikal ja Aia tänaval. 
 
Hoone tulepüsivusklass TP1.  
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest. 
 
Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Kitsendusi põhjustav objekt: Pikk 62e juurdepääs avalikule teele kuni juurdepääsu 
tee väljaehitamiseni üle Pikk 62f krundi. 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus § 156 Juurdepääs avalikult 
kasutatavale teele 
§ 156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele 
Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt 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.  



SIIM EHITUS AS                                                                      PIKK 62  
DETAILPLANEERING 

Klotoid OÜ 6 Oktoober 2003 

2. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad 
tehnovõrgud- ja rajatised. 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². 
Tehnovõrgu ja -rajatise talumine ja Ehitusseaduse § 14  
 
§ 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. 
 
§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised 
1) Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning 
õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, 
telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või 
surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei 
ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab 
ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal 
seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. 
Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.  
2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või -rajatis ei 
võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist. 
 
3. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 169; Kuressaare linna 
planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3; Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri 
p.3 lg 2 
§ 169 Muud kitsendused: 
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks võib 
seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi 
 
Kuressaare linna ehitusmäärus 19.07.2003 nr. 18 
 
“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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PIKK 62e     krundi nr. 3274 
Maa omanik: ÜHISLIISINGU AS 
Krundi pindala:    6400 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:     laohoonete maa 90 %, toomishoonete maa 
10% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   4 
Krundi täisehituse protsent:   40 % 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb läänest Aia 70 garaažidega, põhjast Saaremaa Tarbijate Ühistule kuuluva 
kinnistuga, idast Pikk 62d, Pikk 62b kruntidega ning lõunast Pikk 62 krundiga. Krundil on 
üks väike kuur, mis kuulub lammutamisele. Kõrghaljastus kasvab krundi lääne ja põhja 
poolse piiri ääres. 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Olemasolev kuur kuulub lammutamisele. Krundile on planeeritud viilhall valmismaterjali 
ladustamiseks, ehitised toormaterjali ladustamiseks ning hoone puidupinkide tarbeks. 
Perspektiivselt on planeeritud lisaks veel üks viilhall. 
Krundile ehitades peab arvestama ehituskeelualasid ja täisehituse protsenti. 
Projekteerimisloa saab peale eskiisprojekti kooskõlastamist Kuressaare Linnavalitsuses. 
 
Arhitektuursed nõuded:    
 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
Katusekalle lame v.a. viilhall, katusealused vastavalt viilihalli 

kaldele  
Harjajoon: paralleelselt või risti Pika ja Aia tänavaga  
Viimistlusmaterjalid. soovituslikult kivi, plekk või teised 

tööstusrajooni hoonetega sobivad materjalid 
 
 
Piirded 
 
Olemasolevad võrkpiirded säilitada ja korrastada, uute piiretena kasutada analoogseid 
olemasolevatega. 
 
Haljastus 
 
Kõrghaljastus säilitada.  
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Krundile juurdepääs hakkab toimub Pikalt tänavalt selleks otstarbeks moodustatud Pikk 
62f krundi kaudu. 
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Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Tehnovõrgud 
 
Elekter saadakse Pikk 62 krundil paiknevast alajaamast maakaabli kaudu.  
Vee ühendus Pika tänava veetrassist. Tuletõrje vee ja olmeveevee tarbeks paigaldada 
eraldi veetorud. Vajadusel võib veeühenduse rajada Aia tänava veetrassist. Selleks 
tuleb eelnevalt kokkuleppida ja kooskõlastada krundi valdajatega, kelle kinnistuid trass 
hakkab läbima. 
Kanalisatsiooni ühendus ei ole hetkel vajalik. 
Sademevete ära juhtimine lahendada olemasolevate sademeveetrasside baasil.  
Kaugkütte ühendust ei ole planeeritud. 
 
Tuleohutusnõuded 
 
Lähimad tuletõrjehüdrandid asub Pikal ja Aia tänaval. 
 
Hoonete tulepüsivusklass TP3.  
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest. Viilhallidesse on 
vajalik sisemine tulekustutus vesi, samuti peab vajadusel krundile paigaldama 
tuletõrjehüdrandi. Tuletõrje veevarustussüsteemi torustiku ja seadmete projekteerimine 
toimub eeskirjade ja juhendite järgi. Tulekustutus süsteemides tuleb tagada 
normidekohane veevajadus. 
Kui hoone laius ületab 12 m peab päästetehnika juurdepääsu tagama hoone igale 
küljele. 
 
Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud 
 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 169; Kuressaare linna 
planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3; Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri 
p.3 lg 2 
§ 169 Muud kitsendused: 
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks võib 
seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi 
 
Kuressaare linna ehitusmäärus 19.07.2003 nr. 18 
 
“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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PIKK 62d     kinnistu nr. 4429 
Maa omanik: GUIDO LINDMÄE 
Krundi pindala:    2182 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:     ärimaa 100% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   1 
Krundi täisehituse protsent:   40 % 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb põhjast, läänest Pikk 62b kinnistuga, idast Pika tänavaga ning lõunast Pikk 
62 kinnistuga. Krunt on hoonestatud. Kõrghaljastus kasvab Pika tänava ääres. 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Krunt on hoonestatud.  
Soovi korral on võimalik olemasolevale hoonele teha juurdeehitus arvestades 
ehituskeelualasid, ehitusjoont ja täisehituse protsenti. Projekteerimistingimused tellida 
Kuressaare Linnavalitsusest. 
 
Arhitektuursed nõuded:    
 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
Katusekalle olemasolev 
Harjajoon: olemasolev 
Viimistlusmaterjalid.    soovituslikult kivi või plekk 
       
 
Piirded 
 
Olemasolevad võrkpiirded säilitada ja korrastada. 
 
Haljastus 
 
Kõrghaljastus säilitada.  
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Krundile juurdepääs toimub Pikalt tänavalt ühiselt pikk 62b kinnistuga. 
Vajadusel peab krundi omanik tagama päästetehnikal läbipääsu Pikk 62e ja Pikk 62f 
kruntidele. 
 
Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Tehnovõrgud 
 
Uusi ühendusi juurde ei planeerita. 
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Tuleohutusnõuded 
 
Lähimad tuletõrjehüdrandid asub Pikal ja Aia tänaval. 
 
Hoone tulepüsivusklass TP3.  
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest. 
 
Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Kitsendusi põhjustav objekt: Pikk 62b juurdepääs avalikule teele 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 156 Juurdepääs avalikult 
kasutatavale teele 
§ 156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele 
Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt 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. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad 
tehnovõrgud- ja rajatised. 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse 
rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine 
§ 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. 
 
§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised 
1) Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning 
õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, 
telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või 
surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei 
ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab 
ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal 
seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. 
Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.  
2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või -rajatis ei 
võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist. 
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3. Kitsendusi põhjustav objekt: Pikk 62f krundile planeeritud hoone 

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus § 147 Naaberkinnisasja 
kasutamine, § 148 Ehitis üle naaberkinnisasja piiri 
§ 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 
 
§ 148. Ehitis üle naaberkinnisasja piiri  
Ehitis, mis ulatub üle kinnisasja piiri, on selle kinnisasja osa, mille piirest ta väljub, kui 
kinnistusraamatusse on kantud kinnisasja piiriülest ehitamist lubav asjaõigus või kui 
naaberkinnisasja omanik peab piiriülest ehitamist vastavalt käesoleva paragrahvi 2. 
lõikele lubama 
 
4. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud 
 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 169; Kuressaare linna 
planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3; Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri 
p.3 lg 2 
§ 169 Muud kitsendused: 
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks võib 
seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi 
 
Kuressaare linna ehitusmäärus 19.07.2003 nr. 18 
 
“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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PIKK 62f     krundi nr. 3281 
Maa omanik: GUIDO LINDMÄE 
Krundi pindala:    1076 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:  büroohoone maa 15 %, tee ja tänava maa 85% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   1 
Krundi täisehituse protsent:   15 % 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb põhjast Pikk 62d kinnistuga, idast Pika tänavaga ning lõunast Pikk 62 
krundiga. Krunt on hoonestamata. Kõrghaljastus kasvab Pika tänava ääres. 
 
Hoonestuse kirjeldus 
 
Krundile on planeeritud kontori hoone.  
Krundile ehitades peab arvestama ehituskeelualasid ja täisehituse protsenti.  
Hoonestuse alla jäävad trassid tuleb ümber tõsta.  
Projekteerimisloa saab peale eskiisprojekti kooskõlastamist Kuressaare Linnavalitsuses. 
Arhitektuursed nõuded:    
 
Ehitiste korruselisus    kuni 2 korrust 
Katusekalle lame või ühepoolse kaldega 17-25 kraadi 
Harjajoon: risti Pika tänavaga  
Viimistlusmaterjalid. soovituslikult kivi, plekk või teised 

tööstusrajooni ümbritsevate hoonetega sobivad 
materjalid 

       
Piirded 
 
Olemasolev metallvõrkaed, uute piiretena võib kasutada analoogseid olemas-olevatega. 
 
Haljastus 
 
Need puud, mis jäävad juurdepääsu tee peale võimalusel ümber istutada või langetada.  
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Krundile juurdepääs hakkab toimuma Pikalt tänavalt. Planeeritavat juurdepääsu teed 
läbiv maapealne soojustrass tuleb viia maa alla vähemalt tee laiuse ulatuses. Selleks 
tellida eraldi tööprojekt vastavat litsentsi omavalt firmalt, tööprojekti tehnilised 
tingimused väljastab AS Kuressaare Soojus. Tööprojekti realiseerimisel organiseerida 
trassiehitaja ja AS Kuressaare Soojuse vaheline koostöö. 
Soojustrassi ümber paigutamine toimub asjast huvitatud isiku või isikute 
finantseerimisel.  
 
Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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Tehnovõrgud 
 
Elekter saadakse Pikk 62 krundil paiknevast alajaamast maakaabli kaudu.  
Side 
Kaablikanalisatsiooni ehitamine – juurdesõiduteele lähimast Pikal tänaval asuvast 
sidevaatluskaevust  
Telekommunikatsiooni kaablite paigaldus – side kaabel paigaldada alates kaablikapist, 
mis paikneb Pikk 62 hoone ees mööda olemasolevat kanalisatsiooni ja planeeritud 
kanalisatsioonist hoonesse. 
Vee ühendus Aia tänava veetrassist.  
Kanalisatsiooni ühendus Pika tänava kanalisatsioonitorustikku. 
Sademevete ära juhtimine lahendada olemasolevate sademevete trasside baasil. 
Kaugkütte – liitumise võimalus on vajadusel Pikal tänaval paiknevast soojustrassist.  
 
Planeeritavat juurdepääsu teed läbiv maapealne soojustrass tuleb viia maa alla 
vähemalt tee laiuse ulatuses. Selleks tellida eraldi tööprojekt vastavat litsentsi omavalt 
firmalt, tööprojekti tehnilised tingimused väljastab AS Kuressaare Soojus. Tööprojekti 
realiseerimisel organiseerida trassiehitaja ja AS Kuressaare Soojuse vaheline koostöö. 
Soojustrassi ümber paigutamine toimub asjast huvitatud isiku või isikute finantseerimisel 
 
Tuleohutusnõuded 
 
Lähimad tuletõrjehüdrandid asub Pikal ja Aia tänaval. 
 
Hoone tulepüsivusklass TP3.  
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest.  
 
Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Kitsendusi põhjustav objekt: Pikk 62e juurdepääs avalikule teele 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 156 Juurdepääs avalikult 
kasutatavale teele 
§ 156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele 
Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt 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. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad 
tehnovõrgud- ja rajatised. 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse 
rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine 
 
§ 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) 
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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. 
 
§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised 
1) Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning 
õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, 
telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või 
surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei 
ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab 
ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal 
seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. 
Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.  
2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või -rajatis ei 
võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist. 
 
3. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 169; Kuressaare linna 
planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3; Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri 
p.3 lg 2 
§ 169 Muud kitsendused: 
Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks võib 
seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi 
 
Kuressaare linna ehitusmäärus 19.07.2003 nr. 18 
 
“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 


