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KURESSAARES, TALLINNA 81 DETAILPLANEERINGU 
 
S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I 
ÜLDOSA. 
 
 
Planeeritav ala:   Kuressaare, Tallinna tn. 81 
Detailplaneeringu algataja: OÜ HALDUSVARA taotlus 24.03.2003 
Planeeritava ala suurus:  9516 m² 
 
Planeeringu eesmärk 
 
Käesoleva planeeringu eesmärk on olemasolev kinnistu jagamine, maakasutuse 
sihtotstarve muutmine, hoonestustingimuste ja juurdepääsuteede määramine ning 
tehnovõrkude planeerimine. 
Alale on planeeritud kolm krunti – Tallinna 81 sihtotstarbega ärimaa, Tallinna 83 , kuhu 
on planeeritud korterelamu – sihtotstarbega korterelamu maa ning Kalevi põik 8 
sihtotstarbega transpordimaa.  
Planeeringus on ära märgitud varem planeeritud Kalevi põik tänava pikenduse punased 
jooned, mis tulenevad olemasolevate kinnistute piiridest, Tallinna tn. 79 kinnistule 
planeeritud 96 kohaline sõiduautode parkla ning uus linnatänav Tallinna ja Kalevi põik 
tänava vahel. 
 
Üldplaneeringu muutmine 
 
Kuressaare linna üldplaneeringu alusel on planeeritava maa kasutamise juhtfunktsioon 
ärimaa. Käesoleva planeeringuga on planeeritud Tallinna 83 krundile korterelamu ning 
seoses sellega määratakse maa kasutamise sihtotstarbeks korterelamu maa.   
 
Lähtematerjalid 
 
• Kuressaare Linnavalitsuse korraldus nr.186 25.03.2003 detailplaneeringu algatamise 

kohta koos lähteülesandega  
• Planeeritava ala skeem 
• OÜ Haldusvara taotlus detailplaneeringu algatamise kohta 24.03.2003 
• Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas OÜ Geodeesiabüroo) 
• Kuressaare linna üldplaneering 2010 
• Tallinna 67, 77, 79 ja Kalevi põik 6 detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 0601-039) 
• Tallinna 79 ja 81 kruntide detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1299-10) 
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Olemasolev olukord 
 
Planeeritav ala paikneb Kuressaare linna kirdeosas, linna suubuva Tallinna tänava 
ääres ja kuulub Sikassaare tööstusrajooni koosseisu. 
Alal asub endine veterinaarlaboratooriumi hoonekompleks. Hoone ümbrus on osaliselt 
haljastatud ja korrastatud, ülejäänud osa kinnistust on haljastamata ja korrastamata.  
Olemasoleval hoonel on olemas elektri, side, vee, kanalisatsiooni ja kaugkütte 
ühendused. Kinnistul paikneb drenaažitrass. 
Olemasoleva kinnistu peakaitsme suurus 160 A jääb Tallinna 83 krundile 
projekteeritavale elamule. Tallinna 81 ja Kalevi põik 8 liitumise suurused lahendatakse 
liitumismenetluse käigus vastavalt vajadusele.  
 
 
A N D M E D   K R U N T I D E    K O H T A 
 
TALLINNA 81    kinnistu nr. 9381 
Maa omanik: OÜ LEHE ELAMUD 
Krundi pindala:    5183 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:     Ärimaa 100% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   1-2 
Ehitiste korruselisus    1-2 korrust, vajadusel osaliselt kuni 3 
Katusekalle     olemasolev, uuel hoonel vastavalt projektile 
Harjajoon:     paralleelselt või risti Tallinna tänavaga 
Krundi täisehituse protsent:   35 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb loodest Kalevi põik tänavaga, kirdest ja idast uute planeeritavate 
kruntidega, kagust Tallinna tänavaga. Reljeef on tasane, Tallinna tänava ääres kasvab 
kõrghaljastust. Maa-alal paikneb 1 korruseline osa endise veterinaarlaboratooriumi 
hoonekompleksist. Krunt on heakorrastamata ning haljastamata. 
 
Hoonestus 
 
Krundi edasisel hoonestamisel tuleb arvestada ehituskeelualaga, trasside 
kaitsetsoonidega ja krundi lubatud täisehituse protsendiga. Krundile on lubatud 
projekteerida uus eraldi hoone. Uus ehitis peab arhitektuurselt sobima olemasoleva 
hoonega ja võimalusel projekteerida olemasoleva hoone autori poolt või kooskõlastatult 
autoriga. Koos hoonega projekteerida krundile haljastus, eriti Kalevi põik tänava ja edela 
piiri äärde ning hoone arhitektuuriga sobiv piire. Tallinna 81 jaTallinna 83 kinnistute 
vahele ei ole soovitav rajada piiret. 
Kuressaare Linnavalitsuse soovil kehtib kinnistule vaate ja valguse kitsendus Tallinna 
83 hoonest 20 m. (AÕS § 169) 
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Krundile sisse- ja väljasõit hakkab  toimuma Kalevi põik tänava ja Tallinna tänava 
vahele planeeritud perspektiivse tänava kaudu. 
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Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Tehnovõrgud 
 
Elektriühendus Olemasolevale hoonele on planeeritud elektriühendus Tallinna 83 
krundile planeeritavast sisendkapist. Krundi edasisel hoonestamisel lahendada uue 
hoone elektritoide projekteerimise käigus.  
Sideühenduse võimalus Tallinna tänava ääres paiknevast sidekaevust. 
Veeühendus Kalevi põik tänaval kulgevast veetrassist.  
Kanalisatsiooniühendus Kalevi põik tänaval kulgevast kanalisatsioonitrassist.  
Konkreetsete liitumiste korral vee- ja kanalisatsioonitrassiga taotleda liitumistingimused 
AS–lt Kuressaare Veevärk. 
Kinnistu sisene vee- ja kanalisatsioonivõrk lahendada eraldi tööprojektiga. 
Sademeveed juhtida kinnistu Kalevi põik tänava poolse piiri ääres kulgevasse 
sademeveetrassi. Parkla sademeveed juhtida sademeveetrassi läbi õlipüüduri. 
Kaugküttega on võimalik liituda krundi loode osas kulgeva soojatrassi kaudu. 
Lähim tuletõrjehüdrant asub kinnistust läänes Kalevi põik tänaval, planeeritud 
tuletõrjehüdrant kinnistust kirdes Kalevi põik tänaval. 
 
Tuleohutusnõuded 
 
Krundile projekteeritavate ärihoonete tulepüsivusklass peaks olema TP1. 
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekuja Tallinna 83 hoonetest ehituskeelualaga. 
 
Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima planeeritavad 
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. 
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§ 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. 
 
2. Kitsendusi põhjustav objekt: Vaate ja valguse kitsendus Tallinna 83 elamust 20m 
ning 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 planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond  ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalveinsener 
linnavalitsuse korralduse alusel. 
 
“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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TALLINNA 83    krunt nr. 3251 
Maa omanik: OÜ LEHE ELAMUD 
Krundi pindala:    3182 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:     Korterelamu maa 100% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   1-2 
Ehitiste korruselisus    1-2 korrust 
Katusekalle     vastavalt projektile 
Harjajoon:     olemasolev 
Krundi täisehituse protsent:   25 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb kirdest ja idast Sikassaare Tööstusrajooni reservmaaga, läänest Tallinna 
81 krundiga, kagust Tallinna tänavaga ja loodest Kalevi põik 8 krundiga. Reljeef on 
tasane, Tallinna tänava ääres kasvab kõrghaljastust. Maa-alal paikneb 2 korruseline osa 
endise veterinaarlaboratooriumi hoonekompleksist. Krunt on osaliselt korrastatud ning 
haljastatud. 
 
Hoonestus 
 
Krundil asuv hoone rekonstrueeritakse ja sinna rajatakse korterelamu. Hoone 
rekonstrueerimise projekt tellida olemasoleva hoone autorilt või kooskõlastada autoriga. 
Koos hoonega projekteerida krundile haljastus ning hoone arhitektuuriga sobiv piire. 
Olemasolev Tallinna tänava äärne kivimüür säilub. Tallinna 81 jaTallinna 83 kinnistute 
vahele ei ole soovitav rajada piiret. 
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Krundile sisse- ja väljasõit toimub Tallinna tänava kaudu.  
Kuni Kalevi põik tänava pikenduse väljaehitamiseni peab Tallinna 83 kinnistu omanik 
tagama juurdepääsu Kalevi põik 8 kinnistule.  
 
Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Tehnovõrgud 
 
Elektriühendus Hoone lääne poolsele küljele on planeeritud sisendkapp, kuhu 
ühendatakse olemasolevad maakaablid. Olemasolev liitumissuurus 160A jääb Tallinna 
83 kinnistule. 
Sideühendus on Tallinna tänaval kulgevast sidekanalisatsioonist.. 
Veeühendus Kalevi põik tänaval kulgevast veetrassist.  
Kanalisatsiooniühendus Kalevi põik tänaval kulgevast kanalisatsioonitrassist.  
Hoone sisene vee- ja kanalisatsioonivõrk lahendatakse eraldi tööprojektiga. 
Sademeveed juhtida kinnistu Kalevi põik tänava poolse piiri ääres kulgevasse 
sademeveetrassi. Parkla sademeveed juhtida sademeveetrassi läbi õlipüüduri. 
Kaugkütte ühendus krundi loode osas kulgeva soojatrassi kaudu. 
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Lähim tuletõrjehüdrant asub kinnistust läänes Kalevi põik tänaval, planeeritud 
tuletõrjehüdrant kinnistust kirdes Kalevi põik tänaval. 
 
Tuleohutusnõuded 
 
Hoone tulepüsivusklass TP1. 
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekuja Tallinna 81 hoonetest ehituskeelualaga 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 

 
1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima planeeritavad 
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 
Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja 
omanikuga eelnevalt kokku leppimata. 
 
2. Kitsendusi põhjustav objekt: Kalevi põik 8 kinnistu juurdepääs avalikult teelt kuni 
Kalevi põik tänava pikenduse väljaehitamiseni. 
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 156 “Ajutine tee 
 
§ 156 “Ajutine tee” 
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.  
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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 planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond  ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalveinsener 
linnavalitsuse korralduse alusel. 
 
“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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KALEVI PÕIK 8    krunt nr. 3263 
Maa omanik: OÜ LEHE ELAMUD 
Krundi pindala:    1152 m² 
Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve:     Transpordimaa 100% 
Lubatud ehitiste arv krundil:   - 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krunt piirneb kirdest Sikassaare Tööstusrajooni reservmaaga, kagust Tallinna 83 
krundiga, edelast Tallinna 81 krundiga, loodest Kalevi põik tänavaga. Reljeef on tasane, 
Maa-alal paikneb kanalisatsiooni ülepumpla. Krunt on korrastamata ning haljastamata. 
 
Kuna krunti läbivad maa-alused trassid ja kaablid, siis hetkel puudub seal hoonestamise 
võimalus. Soovi korral on võimalik maa-alale rajada parkla. 
Kalevi põik tänava ääres paikneb kanalisatsiooni ülepumpla, mis hetkel kuulub kinnistu 
valdajale. 
 
Liikluskorraldus ja teed 
 
Kuni Kalevi põik tänava pikenduse väljaehitamiseni on juurdepääs krundile 
kitsendusega üle Tallinna 83 kinnistu. Hiljem hakkab juurdepääs krundile toimuma 
Kalevi põik tänava kaudu. 
 
Keskkonnakaitse 
 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama oma krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
Tehnovõrgud 
 
Krunti läbivad vee-, kanalisatsiooni-, sademevee-, soojus- ja drenaažitrassid. 
Krundil paikneval ülepumplal elektriühendus olemasoleva maakaabli kaudu. Konkreetne 
elektrivõrkudega liitumise suurus lahendada liitumismenetluse käigus. 
Läbi krundi on planeeritud perspektiivne soojustrass. 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 

 
1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima planeeritavad 
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 
Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja 
omanikuga eelnevalt kokku leppimata. 
 
2. 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 planeerimis- ja ehitusmäärus §72, §30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond  ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalveinsener 
linnavalitsuse korralduse alusel. 
 
“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 
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