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(Tallinna- Karja- Uus tänavate ja linnavalitsuse hoone vahelise ala 
detailplaneeringu muudatus) 

 
SISUKORD 

 
 
A   SELETUSKIRI 
 

1. ÜLDOSA 
2. KRUNDIJAOTUS JA SERVITUUDID 
3. PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED KRUNTIDEL  

 
Lisad:  

Konkursi parandatud võidutöö asendiplaan ja Tallinna tänava poolne fassaad 
AS Kuressaare Soojus poolt 19.07.2004.a. väljastatud tehnilised tingimused nr.8/2004 
AS Kuressaare Veevärk poolt 13.05.2004. a väljastatud tehnilised tingimused nr.621 

 
 
B   JOONISED 

 
��Maakasutuse joonis     M 1: 500   DP-1 
��Projekteerimispõhimõtete joonis   M 1: 500   DP-2 
��Trassideplaan      M 1: 500   DP-3 

 
 
C   LÄHTEMATERJALID 
 
�� Linnavalitsuse korraldus algatamise kohta. 
�� Linnavalitsuse lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks koos lisadega. 
�� OÜ Klotoid poolt koostatud Tallinna-Karja-Uus tänavate ja linnavalitsuse hoone 

vahelise ala detailplaneerimisprojekt. 
�� Tallinna tn. 16 ja 16a krundile korraldatud arhitektuurivõistluse võidutöö. 
�� Linnaarhitekti seisukoht DP algatamise taotluse kohta 26.01.04 ja üldiste põhimõtete 

skeem Tallinna 10, 12, 14, 16/16a, 18, 20 kinnistute piirkonna edasiseks planeerimiseks 
(märts 2004). 

�� Tallinna tn.10 parkla projekt. 
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  SELETUSKIRI 
 

I   ÜLDOSA 
 
Planeeringu muudatuse ala asub Kuressaares, Tallinna tn.16 ja 16a kruntide alal. 
Detailplaneeringu algatajaks on Kuressaare Linnavalitsus, algatamise aluseks on OÜ Ösel 
Plan taotlus 07.01.2004. Detailplaneering on algatatud 4.05.2004.a Kuressaare 
Linnavalitsuse korraldusega nr 255.  
 
Planeeritava ala suuruseks on ca 1,07 ha. Planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks 
on kehtestatud linna üldplaneeringu alusel segahoonestusala. Käesolev töö on koostatud 
vastavalt Kuressaare Linnavalitsuse poolt esitatud lähteseisukohtadele. Koostatav 
detailplaneering on vastavuses üldplaneeringuga.  
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on Tallinna tn.16 ja 16a hoonestustingimuste 
ja sihtotstarbe muutmine võrreldes kehtiva Tallinna-Karja-Uus tänavate ja linnavalitsuse 
hoone vahelise ala planeeringuga, ning arhitektuurivõistluse võitnud  hoonele 
kommunikatsioonide  planeerimine. 
 
Olemasolevalt on Tallinna 16 krunt hoonestatud ühekordse keldrikorrusega ärihoonega, 
mis lammutatakse. Tallinna tn.16a krunt on hoonestamata. Planeeringus on määratud 
ehitusala vastavalt arhitektuuri võistluse võitnud ja muinsuskaitses kooskõlastatud büroo- ja 
ärihoone mahule.  Järgitud on linnaarhitekti poolt väljastatud  üldiste põhimõtete skeemi 
Tallinna tn.10, 12, 14, 16, 18 ja 20 piirkonna detailplaneeringute koostamiseks. 
 
Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid: 

��Detailplaneeringu lähteseisukohad koos lisadega 
��Linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta 
��Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas OÜ Maamõõdubüroo Nuki 1999.a) 
��Tallinna-Karja-Uus tänavate ja linnavalitsuse hoone vahelise ala kehtiv planeering 
��Tallinna tn.10 parkla projekt 

 
Olemasolev olukord: 
Planeeritav ala asub Kuressaare kesklinnas, muinsuskaitsealas piirnedes Kuressaare 
linnateatri, veetornelamu ja neljakordsete korterelamutega.  
 
Alal on praegu hoone, mis vastavalt perspektiivsetele plaanidele lammutatakse. 
Olemasoleval hoonel on olemas vee-kanalisatsiooni-, side- ja elektriühendused. Soojatrass 
on ühendatud läbi veetornelamu soojussõlme.  
 
Planeeritav ala on valdavalt tasane. Keskmisteks maapinna kõrgusteks on 6,80-7,20. Ala on 
vähese haljastusega ja suure täisehitusprotsendiga.  
 
Tallinna tn.16 on sihtotstarbelt ärimaa. Tallinna tn.16a on momendi seisuga sihtotstarbelt 
transpordimaa. 
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II   KRUNDIJAOTUS JA SERVITUUDID 
 
2.1 Planeeritava maa-ala krundijaotus 
Antud planeeringu käigus liidetakse planeeritavad krundid Tallinna tn.16 ja 16a vastavalt 
järgmisele tabelile ja maaksutuse joonisele (DP-1). 
 
ANDMED KRUNTIDE MOODUSTAMISEKS: 

Planeeringueelne Planeeringujärgne 
Krunt Pindala Sihtotstarve Krunt Pindala, m2 Sihtotstarve 

Tallinna 
tn.16 

1238.8m² Ärimaa 

Tallinna 
tn.16a 

368.9m² Transpordi-
maa 

Tallinna 
tn.16  

1607.7 Ärimaa 
 

 
 
2.2 Servituutide vajadus 
Vastavalt planeeringulahendusele eksisteerib vajadus järgmiste servituutide või 
maakasutuskitsenduste järele.  
 
Servituudi/kitsenduse 
tüüp 

Teeniv 
kinnisasi  

Valitsev 
kinnisasi 
või isik 

Tingimus Ruumiline 
ulatus 

Reaalservituut 
 

Tallinna 
20 

Tallinna 
16 

Tallinna 20 omanik 
võimaldab autode, 
jalakäijate ja 
jalgratturite  
ööpäevaringse 
juurdepääsu üle oma 
kinnisasja Tallinna 16 
kinnistule planeeritava   
hoone sissepääsudele ja  
soklikorruse parklale 

Tallinna 
tänavalt 
parkla 
sissepääsuni 
kahesuunalise 
sõidutee 
laiuselt. 
Ca 270m² 

Kasutusvaldus, isiklik 
kasutusõigus või 
kinnistusraamatusse 
kantav kitsendus. 
(Enne kinnistus-
raamatusse kandmist 
käsitletakse avalikult 
kasutatava teena 
vastavalt   
Teeseaduse §4 lg 4 ja 
Asjaõigusseaduse 
§155 lg 1 ja 2.) 

Tallinna 
16 

Kuressaare 
linn 

Tallinna tn.16 omanik 
võimaldab jalakäijate ja 
jalgratturite 
ööpäevaringselt avatud 
läbipääsu üle oma 
kinnisasja. 

Ala, mis jääb 
Tallinna 16 
hoone ja 
kinnistu piiri 
vahele. 
Ca 300m²  
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III PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED KRUNTIDEL 
 
TALLINNA TN. 16    
 
Krundi pindala   1607.7 m2 
Olemasolev olukord Krundil asub ärihoone, mis planeeringu järgi 

lammutatakse. Krundil on üksikud puud. Enamik 
krundist on kaetud teede või hoonestusega.  

Krundi ehitusõigus 
Krundi sihtotstarve   ärimaa (Ä) 100% 
Lubatud ehitiste arv   1 ärihoone + 1 jäätmemaja 
Suurim lubatud ehitusalune pindala 1285 m2  / 80% 
Ehitiste suurim lubatud kõrgus põhimaht 3 korrust.  
 Lubatud 1 kõrgem lisakorrus pindalaga kuni 300m² ja 

1 parkimiskorrus maapinnast allpool.  (Kokku 4 
maapealset ja 1 maa-alune korrus). 

 
Maapinna kõrgus   7.20m 
1. korruse põrandapinna kõrgus  ±0.00 = 8.20m 
maksimaalne kõrgus   +14.00m 
Hoonestuse kirjeldus 
Arhitektuur: Üldine mahuline lahendus ja Tallinna tänava poolne 

fassaad vastavalt  arhitektuurikonkursi  võidutöö 
põhimõtetele (DP lisa). Kõiki hoone külgi tuleb 
käsitleda kui linnaruumis olulisi fassaade. (soovitavalt 
konkursi võidutööga võrreldes täiendavalt läbi 
töötada).   

Piirded Hoonet ümbritsevat maa-ala ei ole lubatud piirata 
Tulepüsivusaste   TP1 
 
Liikluskorraldus ja teed 
Tallinna tn.16 juurdepääs kavandatakse Tallinna tänavalt Tallinna 20 krundil asuva 
olemasoleva parkla kaudu. Tallinna 16 hoone soklikorrusele planeeritakse parkla 40 autole. 
Praegune Tallinna 18 veetornelamu teenindav juurdepääs Tallinna 16a kinnistu kaudu jääb 
funktsioneerima jalakäiguteede baasil (vastavad teed projekteerida arvestades prügiauto 
koormusega).  
Hoone projektiga tuleb täpsustada järgmised küsimused 
�� Tallinna 16 taguse kõnnitee ja Tallinna 18 teenindusjuurdepääsu lahendus.  
�� Projekteerida kaldtee pääsuks Tallinna 14 esisele kõrgendusele Tallinna 16 hoone 

kõrvalt. 
�� Tallinna 16 hoone Tallinna 20 poolne külg projekteerida nii, et oleks tagatud jalakäijate 

turvaline ülepääs soklikorruse parkla juurdepääsust (kõnniteel liikuvad jalakäijad ja 
parklast väljuvad autod peavad piisavalt kauguselt teineteist nägema). 

�� Jäätmeveo jaoks vajalik juurdepääs Tallinna 14 kinnistult. 
 
Haljastus ja heakord 
Säilitada joonisel DP-2 näidatud puu. Kompensatsiooniks ehituse alla jäävatele puudele 
istutada 6 uut puud vastavalt joonisele DP-2. Rajada valgustatud kõnnitee Tallinna tn.16 ja 
18 kruntide piirile vastavalt joonisele. Uus 34 ja Tallinna 16 piirile rajada hekk või 
eraldusmüür. Ülejäänud vaba ala katta muruga. 
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Jäätmekäitlus 
Jäätmekäitlus lahendada ühtse jäätmemajana, mis teenindab Tallinna 14,16,18 ja Uus 34 
kinnistuid ja muudetava detailplaneeringuga planeeritud Tallinna tn.14akinnistut. 
Jäätmemaja projekteerida Tallinna 14 kinnistule selle piirkonna kehtiva detailplaneeringuga 
planeeritud jäätmekäitlusrajatise asukohale või leida projekteerimise käigus 
alternatiivlahendus.   
 
Tehnovõrgud 
Krundil on olemas kõik kommunikatsioonid. Ühendused olemasolevate trassidega teostada 
vastavalt AS Kuressaare Veevärk poolt 13.05.2004 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 
621, AS Kuressaare Soojus poolt 19.07.2004 väljastatud tehnilistele tingimustele nr.8/2004, 
OÜ Elion liitumislepingule ja Eesti Energia AS liitumislepingule. 
Tallinna 16 hoone projekteerimisel peab ette nägema uued asukohad kõigile kinnistut 
läbivatele trassidele, mis on reaalselt toimivad ja tagada trassikasutajate teenindamine. 
Nende väljaehitamise on Tallinna 16 omaniku kohustuseks.  
 
Krundi omanikel arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
1. Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p 3 lg 2. 
Vastavalt linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud paigaldama krundile 
prügikonteineri(d) ja korraldama jäätmeveo.      
2. “Tehnovõrgud ja rajatised” – asjaõigusseaduse § 158. 
Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, veevarustus- või 
kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või 
elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja 
oluline osa. 
3. „Avalikult kasutatav tee ja eratee“ –  teeseadus §4 lg 4. 
Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või linnavalitsuse ja omaniku vahel 
sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu 
korraldamise eest vastutava isiku valla- või linnavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest 
lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule 
ning teehoiukulude kandjad. 
4. Kuressaare ehitusmäärus § 16 lg 3 ja § 21 lg 3: 
Hoonete ja rajatiste ehitusprojekti koosseisus tuleb lahendada seda teenindav struktuur ja 
ümbritsev maastik, sealhulgas:  

1) piirded ja muud jalakäijate või sõidukite liikumist takistavad elemendid; 
2) teede, jalgteede, parklate, haljasalade ja kogu maapinna lahendus (kattematerjal  ja 
vertikaalplaneerimine); 
3) säilitatav, rajatav ja likvideeritav haljastus (liigid ja asukohad); 
4) väikevormid, valgustus, reklaamid; 
5) värvilahendused. 

Juhul kui ehitusprojekti koosseisus esitatud § 16 lõikes 3 nimetatud ehitist ümbritsev 
maastik ja teenindav struktuur on välja ehitamata, on linnavalitsusel õigus ehitisele 
kasutusloa väljastamisest keelduda.    
 
 
Koostas: Raivo Kaseorg 


