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SELETUSKIRJA ÜLDOSA 
 

� DP ala asukoht ja suurus:  
Planeeritav maa-ala paikneb Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealas, aadressiga 
Põik tn 1a, suurusega 652m². Piirnedes põhjast Anton Lutsu tänava ääres 
paikneva haljasalaga, läänest Lossi tn 8 ja10 kinnistutega, lõunast Põik tn 3 
kinnistuga ja idast Põik tn 1 kinnistuga. 

� Planeeringu eesmärgid. 
Määrata hoonestustingimused olemasoleva endise raadiojaama hoone 
ümberehitamiseks korterelamuks. Planeerida tehnovõrgud, haljastus, heakord, 
parkimine ja määrata servituutide vajadus. 

�

LÄHTESITUATSIOON 
 

� Lähtematerjali loetelu 
� LV korraldus nr 288, 03. mai 2005,  lähteseisukohad 
detailplaneeringu koostamiseks koos lisadega  
� Kuressaare linna üldplaneering 2010 
� Kuressaare vanalinna detailplaneering 
� Kuressaare linnatlas 1999  
� Geodeetiline alusplaan, koostaja: OÜ Geodeesiabüroo, töö nr 
G-81-05, 1:500 
 

� Olemasoleva ruumi kirjeldus (hooned, teed, haljastus, maastik, trassid) 
Olemasolevalt paikneb Põik 1a kinnistu Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal. 
Krundil asuv kapitaalne tellistest ja betoonist ühekorruseline hoone on 
arhitektuurselt ja miljööliselt väheväärtuslik. Hoone seintel ja sillustel on üksikud 
vajumispraod. Krunt on piiratud idast ja põhjast paekivist piirdeaedadega. 
Idapoolne piirdeaed on Kuressaare Nikolai kirikuaed-arhitektuurimälestis reg. Nr 
20865. mujal naaberkruntide vahel piirdeaiad puuduvad. Sissesõit krundile on 
Põik tänava poolt üle Põik tn 1 kinnistu. 

� Olemasoleva maaüksuste struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste 
kirjeldus: 
Olemasolevalt (seisuga juuli 2005) on OÜ Primus PR kuuluv kinnistu 
sihtotstarbega Ärimaa-100%.  
Krunt paikneb Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal, reg. Nr 27011. Vastavalt 
Kuressaare Linnavalitsuse korraldusele 22.12.1998 nr 1055 võib ilma 
arhitektuurivõistluse korraldamise nõudeta ehitada kuni 100m² ehitusaluse 
pindalaga uusehitisi. Vanalinna kaitsealal ja kaitsetsoonis olevate ehitiste 
lammutamine ei ole lubatud ilma Muinsuskaitseameti loata.  
Kinnistu põhja osa läbib Eesti Energiale kuuluv madalpingekaabel, 
kaablikaitsevööndiga 1m mõlemale poole kaablit, ja lõuna osa Kuressaare 
Veevärgile kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud, kaitsevööndiga 1m 
mõlemale poole torusid.                                                                                      
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� Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus: 
Vastavalt Kuressaare linna üldplaneeringule 2010 on ala kasutamise juht-
funktsiooniks kesklinna segahoonestusala.  
 

PLANEERINGUÜLDLAHENDUS 
 

Käesoleva planeeringuga planeeritakse olemasolevalt ärimaa sihtotstarbega kinnistule, 
Põik tn 1a, vähe väärtusliku tellistest ja betoonist hoone asemele, korterelamu. Kinnistu 
planeeritav sihtotstarve on Elamumaa. Kavandatava korterelamu korterite arv sõltub 
tagatavate parkimiskohtade arvust. Krundil olevad puud säilitatakse. Hoonele tuleb 
arhitektuurivõistluse korras koostada originaalprojekt.  

 

TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS 
 

� Elektrivarustus  
Planeeritaval Põik tn 1a kinnistul on olemasolev elektriühendus. Planeeringuga 
nähakse uue elamu tarbeks jaotus-mõõtekapp krundi piirile kiviaia taha (vt. 
planeeringu joonist DP-4). Planeeritava hoone alla jäävad kaablid naaberkinnistu 
tarbeks tõstetakse ümber arendaja kulul. Krundisisesed trassid lahendatakse elamu 
elektrivarustuse projektiga. 
� Sidevarustus  
Planeeritaval alal on olemasolev kaasaegne sidekaabliühendus Elioni sidevõrkudega. 
� Veevarustus ja kanalisatsioon 
Vastavalt AS Kuressaare Veevärk poolt väljastatud esialgsetele tingimustele Põik tn 
1a detailplaneeringu juurde, Nr.690, 04. juuli 2005.a., toimub kinnistul asuva 
olemasoleva hoone varustamine majandus-joogiveega ja reovete ärajuhtimine 
naaberkinnistuid läbivaid (Põik tn 1 ja Põik tn 3) vee- ja kanalisatsioonitorustike 
baasil. Ka planeeritava korterelamu rajamisel peaksid säilima samad võimalused, 
kuna kinnistu Põik tn 1a ei piirne tänavaga ega üldkasutatava alaga. Liitumispunktid 
ja ühendustorude paigalduskohad tuleb vajaduse korral kooskõlastada 
naaberkinnistute omanikega, kui need satuvad naaberkinnistule. 
Projektlahendus esitada kooskõlastamiseks Kuressaare Veevärgile. Tehnilise projekti 
staadiumis taotleda Kuressaare Veevärgilt konkreetsed tehnilised tingimused. Lähim 
tuletõrjehüdrant asub Põik tänaval. 
� Sadeveekanalisatsiooni ja drenaaz 

Krundil olev vesi juhitakse Põik tänaval olevasse sadevetekanalisatsiooni. 
� Soojavarustus 
Vastavalt Kuressaare Soojuse poolt väljastatud tehnilistele tingimustele Nr.17 2005        
Põik tn 1a ühendamiseks Kuressaare Soojuse soojusvõrku, tuleb AS Kuressaare 
Soojus’e perspektiivne soojustorustik hoone soojussõlme ruumi. Soojussõlme ruum 
planeerida elamu Põik tn 3 poolsesse nurka nii, et välissoojustorustiku pikkus oleks 
minimaalne. Täpne asukoht määratakse liitumislepinguga. Soojussõlme projekt 
kooskõlastada Kuressaare Soojusega. 
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KRUNDI ANDMETE TABEL 
 
Planeeritav  
krunt 

Krundi 
number 

Pindala  
m² 

Sihtotstarve Katastriüksuse 
number 

Kinnistu 
number 

Põik tn 1a 2585 652 Elamumaa 34901:007: 
0363 

8646 

�

Linnavalitsus võib nõuda planeeringuga ettenähtud kitsenduse kandmist 
kinnistusraamatusse maaüksuse moodustamisel. 

Maaüksuse moodustamisel määratakse sellele planeeringujärgne sihtotstarve. Linna-
valitsus võib hilisemal ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel kaalutleda sihtotstarbe 
muutmist, kui see pole vastuolus planeeringu üldise lahendusega ega kahjusta avalikke 
või erahuve. 
 

SERVITUUTIDE VAJADUS 
 
Servituudi/ 
kitsenduse 
tüüp 

Teeniv 
kinnisasi 

Valitsev 
kinnisasi 
või isik 

Tingimus Ruumiline ulatus 

teeservituut Põik tn 1 ja 
Põik tn 3* 

Põik tn 1a 
 

Autoga 
juurdepääs Põik 
tn 1a kinnistule 

Põik tn 1 ja Põik tn 3 
ühine juurdepääsutee, 
~100m² 
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PLANEERINGUJÄRGSED KRUNDID  
 
ÜLDINFO 
Aadress:  

Põik tn 1a  
Maa omanik (juuli 2005.a. seisuga): 
OÜ Primus PR 
Krundi pindala:  
652m² 
Üldine ruumitüüp:  
Privaatne (maaüksuse ala võib omanik piirata või tähistada viisil, mis toob kaasa �
maatükil viibimise keelu). 
 
EHITUSÕIGUS 
Krundi kasutamise sihtotstarve 
Elamumaa 
Hoonete suurim lubatud arv krundil 
1 
Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 
270m² (täisehitusprotsendiga 41%), koos terasside ja garaaži allasõiduga 390m². 
Hoonete suurim lubatud kõrgus 
1 korrus + katusekorrus, maksimaalse harjakõrgusega 9,0m. 
Lubatud katusekalle 
30º kuni 45º. 
 
PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED 
Arhitektuursed põhimõtted hoonetele 

Käesoleva planeeringuga planeeritakse olemasoleva väheväärtusliku hoone asemele 
korterelamu (korterite arv tuleb siduda parkimiskohtade arvuga). Vastavalt Kuressaare 
Linnavalitsuse korraldusele 22.12.1998 nr 1055 tuleb Kuressaare vanalinnas üle 100m² 
hoone projekteerimiseks korraldada arhitektuurivõistlus.  

Käesolevale planeeringule on lisatud arhitektuurivõistluse võitnud ASUM arhitektide 8- 
korteriga korterelamu eskiisi vaated. Hoone projekteerida detailplaneeringule lisatud 
arhitektuurivõistluse võitnud eskiisprojekti põhimõtete järgi ja vastavalt muinsuskaitse 
eritingimustele. 

Planeeringuga antakse Põik tn 1a krundile maksimaalselt 1 hoone ehitusõigus. 
Vanalinna kaitsealal ja kaitsetsoonis olevate ehitiste lammutamine ei ole lubatud ilma 

Muinsuskaitseameti loata. 
Piirded 

Hoovi ja krundipiirete kujundamisel kasutada paekivi, munakivi ja puitu. Olemasolevad 
paekiviaiad säilitada. Idapoolse piirdeaia (arhitektuurimälestis reg. nr 20865) remont 
lahendada eraldi projektiga. Põik tn 3 põhja piirile rajada aed, nii et oleks tagatud ühine 
juurdepääsu võimalus Põik 1, 1a ja 3 kinnistutele, olemasolevast värava august. 
Vältimaks võõraste parkimist eelpool nimetatud kinnistutele, paigaldada Põik tänava 
värava augu ette puldiga värav või tõkkepuu, vastavalt muinsuskaitse nõudmistele. 
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Krundile pääsu asukoht  
Krundile juurdepääsu avalikult kasutatavalt tänavalt ei ole. Olemasolevalt on juurdepääs 

üle Põik tn 1 ja Põik tn 3 kinnistute. Juurdepääsu tagamiseks tuleb seada servituut Põik tn 
1 ja Põik tn 3 kinnistutele, vastavalt omanike omavahelisele kokkuleppele.  
Parkimiskohtade arv krundil vastavalt normidele 

Parkimine lahendada oma kinnistul, igale projekteeritavale korterile üks parkimiskoht 
(planeeringule lisatud arhitektuurivõistluse võitnud hoone eskiislahenduses on 8 auto 
parkimine viidud soklikorrusele). 
Haljastus 

Maa-ala hoonestamise käigus olemasolev kõrghaljastus säilitatakse. 
Väikevormid 

Välisvalgustus jm. lahendatakse hoonestuse arhitektuurse projekteerimise käigus 
komplektselt. 
Prügimajandus 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg 2. on iga maa kasutaja 
kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
Prügikonteinerite asukoht määratakse hoone arhitektuurse lahenduse käigus. 
Tuleohutusnõuded 

Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete projekteerimise käigus 
lähtuda Eesti  projekteerimisnormidest EPN  10 nõuetest ja Vabariigi Valitsuse 
27. oktoobri 2004. a määrusest nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded”.  Hoone tulepüsivusklass TP-3. 
 
KITSENDUSED 
Kitsenduse 
alus 
 

Kitsenduse 
ruumiline 
ulatus 

Isik või asutus, 
kelle pädevuses 
on hinnata 
ehitusprojekti 
vastavust 
kitsendusele. 

Kitsenduse sisu 

Ehitusseaduse 
§14, 2002 
„Tehnovõrgud 
ja rajatised“ 
 

1m mõlemale 
poole 
elektrikaablit  
 

OÜ Jaotusvõrk maa kasutajal pidada kinni krunti 
läbivate tehnovõrkude ja rajatiste 
kaitseeeskirjadest ja võimaldada 
tehnovõrkude omanikele 
juurdepääs tehnovõrkude 
hooldamiseks ja remondiks�

Ehitusseaduse 
§14, 2002 
„Tehnovõrgud 
ja rajatised“ 
 

1m mõlemale 
poole vee- ja 
kanalisatsiooni-
torusid 
 

AS Kuressaare 
Veevärk 

maa kasutajal pidada kinni krunti 
läbivate tehnovõrkude ja rajatiste 
kaitseeeskirjadest ja võimaldada 
tehnovõrkude omanikele 
juurdepääs tehnovõrkude 
hooldamiseks ja remondiks 

 


