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1. ÜLDOSA  

1.1. LÄHTESITUATSIOON 

Käesoleva töö koostamise aluseks on Kuressaare Linnavalitsuse korraldus 10. jaanuar 
2006 nr 10 „Kuressaare lennujaama lennuraja pikenduse detailplaneeringu algatamine 
ja finantseerimise õiguse andmine” ja  lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks. 

Detailplaneeringus on arvestatud kinnisasja omaniku AS Tallinna Lennujaama 
ettepanekuid, planeerimisseaduse sätteid ning tingimusi, millised lähtuvad Kuressaare 
linna ehitusmäärusest ja lennuväljade projekteerimisstandarditest. 

Detailplaneeringu alusplaanina on kasutatud GB Geodeesiabüroo poolt 2006. a. jaanuaris 
tehtud mõõdistamistöö andmetel 2006.a. veebruaris koostatud digitaalset alusplaani ja 
geodeetiliste uurimistööde tehnilist aruannet. Geodeetiline alusplaan on koostatud L.EST 
97 koordinaatsüsteemis ja kõrgused Balti (BK77) süsteemis. 

Planeeritav 125 ha suurune maa-ala paikneb Kuressaare linnas ja asub kolmel kinnistul: 

1) Roomassaare tee 1/ Kuressaare Lennujaam, kü:34901:015:0016, 
sihtotstarbega –transpordimaa; 

2) Sepamaa, kü:34901:015:0090, sihtotstarbeta maa; 

3) Marientali tee 4/ Roomassaare karjamaa, kü:34901:015:0055, sihtotstarbeta maa. 

Planeeritav maa-ala jääb Sepamaa lahe ja Roomassaare tee vahelisele alale. 

Maa-alal asuvad olemasoleva lennujaama lennurajad: lõuna–põhja suunaline, 
deklareeritud pikkusega 1518m ja edela–kirde suunaline, deklareeritud pikkusega 
799m. 

Lennuriba (STRIP) mõõdud on vastavalt 1638x150m ja 889x80m.  

Olemasoleval Lennujaama kinnistul paiknevad lisaks lennuradadele veel ka järgmised 
hooned ja rajatised:  

1) Lennujaama reisiterminal koos lennujuhtimistorniga; 

2) Lennuvälja ja lennuvahendite teenindamismehhanismide garaaþid ja 

materjalide laohooned; 

3) Puurkaev; 

4) Alajaam. 
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Lennujaama kinnistu maapinda jääv OÜ Jaotusvõrgu Saarte Piirkonnale kuuluv 
kõrgepingekaabel kaitsevööndiga 2m ning Lennujaamale kuuluvad 0.4 kV maakaablid, 
sidekaablid, soojatrass, veetorustik, drenaaþisüsteemid ja kanalisatsioonitorustik koos 
kogumismahutiga. 

 

Lennuradadelt sademevee ärajuhtimiseks on olemas sademevee drenaaþsüsteem, mille 
kaudu suunatakse sademeveed lennuradadelt ja perroonilt eelvoolu kraavidesse, mis 
suubuvad Sepamaa lahte. 

 

1.2.  PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM 

Käesoleva töö eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride laiendamine lennuliikluse 
ohutuse tagamiseks seoses lõuna–põhja suunalise õhusõidukite maandumis- ja tõusuraja 
pikendamisega kuni 2000 m ja laiendamisega kuni 45 meetrini. Sellele vastava lennuriba 
(STRIP) mõõtudeks kujuneb 2240 x 300 m. Kavandatud lennuriba ja nõetekohane 
turvapiirde ei mahu olemasolevale kinnistule. 

Olemasoleva knnistu laiendamist taotletakse järgmiste kinnistute arvelt: 

1) Sepamaa, kü:34901:015:0090, sihtotstarbeta maast lahutatakse 89793 m², 
moodustatakse ajutise kinnistuna sihtotstarbega transpordimaa ja liidetakse seejärel  
kinnistule Roomassaare tee 1/ Kuressaare Lennujaam; 

2) Marientali tee 4/ Roomassaare karjamaa, kü:34901:015:0055, sihtotstarbeta maast 
lahutatakse 105568 m², moodustatakse ajutise kinnistuna sihtotstarbega 
transpordimaa ja liidetakse seejärel  kinnistule Roomassaare tee 1/ Kuressaare 
Lennujaam; 

3) Olemasoleva kinnistu ja ajutiste kinnistute liitmise tulemusel saadakse aadressil 
Roomassaare tee 1/ Kuressaare Lennujaam uus kinnistu suurusega 1281683 m². 

 

Käesoleva tööga on planeeritud moodustatavale kinnistule anda üldised 
hoonestustingimused lennuliikluse ja reisijate teenindamiseks vajalike ehitiste 
püstitamiseks. 

 

Detailplaneeringuga määratletud hoonestustingimused on järgmised: 

1) krundile on planeeritud 36000 m² suuruse hoonestusala piirides 10 ehitist; 

2) lubatud täisehituse % planeeritud hoonestusalas on kuni 17%; 

3) ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind on kokku 6000 m2; 

4) ehitiste lubatud kõrgus on kuni 2 korrust või 10m; 

5) ehitiste tulepüsivusklass peab olema vähemalt TP2. 
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Hoonestusala on planeeritud tänavaäärsest piirist vähemalt 10m kaugusele ja 
naaberkinnistu piirist vähemalt 4m kaugusele. 

 
Detailplaneeringuga on antud võimalus rajada planeeritud hoonestusalasse kuni 10 
hoonet, arvestades omavaheliseks kauguseks tulekaitse eeskirjadest lähtuvad nõudeid ja 
võimalusel ka olemasoleva haljastuse säilitamiseks vajalikke alasid. 

 

Lubatud hoonestusalal on hoonestajal õigus kavandada juba konkreetset hoonestust.  

 

Ehitiste vahelist ala võib kasutada tehniliste vahendite väliparkimiseks, liiklemiseks ja 
ka täiendava haljastuse rajamiseks. 

Hooned tuleb projekteerida lubatud ehitusalasse kagu–loode suunaliselt, võimalikud 
kõrvalekalded on lubatud seoses krundi otstarbekama kasutamise vajadusega vastavalt 
ehitustehnilistele ja -tehnoloogilistele nõuetele. Hoonestus on valdavalt tehniliste 
vahendite hooldamiseks ja parkimiseks. 

Reisijate terminaal peab logistiliselt vastama reisijate teenendamiseks ja lennuohutuse 
nõudeid tagavate turvameetmete kindlustamiseks otstarbeka teenendamise vajadustele ja 
väliselt linnaehituslikele nõuetele. 

 

Lennujaama reisijate terminali esisel avaliku kasutusega alal on parkimisvõimalus 73-le 
sõiduautole ja 2-le autobussile.  

Olemasolev kõrghaljastus tuleb säilitada maksimaalsel võimalikul määral. Kõik 
ehituskeelualas kasvavad elujõulised puud säilitatakse ja korrastatakse, haiged ja 
madalaväärtuslikud isendid asendatakse uutega. Uue hoonestuse alla jääva kõrghaljastuse 
likvideerimine toimub vastavalt Kuressaare Linnavalitsuse ettekirjutusele. 

Lennuohutuse tagamiseks on planeeringuga määratud vastavalt „Lennuvälja 
lähiümbruse määratlemise ja kasutamise korra” eeskirjadele lennuriba (STRIP) 
möötudega 2120 x 300 m, milles ei ole lubatud rajada kõrghaljastust ega muid 
maapinnal asuvaid rajatisi. Lubatud on vaid kergesti murduvad objektid. 

Krundi hoonestusalasse ja ka avalikuks kasutamiseks planeeritud alasse on lubatud 
rajada hekke ja kõrghaljastust. Lubatav hekkide kõrgus krundil on kuni 2 m. Lubatud 
on okaspuudest (kuusk) hekid, igihaljad lehtpuuhekid (elupuud jms). 

Krundi välispiirile tuleb lennujaama turvamise vajaduseks rajada ühtne 2.44 m kõrgune 
piirdeaed. Sepamaa lahe ääres on piirdeaed õgvendatud kinnistu piirides. Planeeritud 
STRIP’i alasse ja sellest külgalas ligemal kui 15 m, peab piirdeaed olema konstrueeritud 
kergesti murduvana. 

 

Lennuraja pikenduselt tulevad sademeveed suunatakse analoogselt senise 
drenaaþisüsteemiga STRIP-i idapoolse piiri äärde rajatavasse sademevee äravoolukraavi 
ja sealt edasi Sepamaa lahte.  
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1.3.  INSENERVÕRGUD JA TEHNORAJATISED  

1.3.1. Vee- ja kanalisatsioonivõrgud 

Insenervõrgud ja tehnorajatised projekteeritakse vastavalt väljastatud tehnilistele 
tingimustele. Lennujaama veevajadus on toodud alljärgnevas tabelis. 

 

Jrk. Nimetus 
Vee vajadused  

Reovee kogused 

    

Külm vesi   Soe vesi

       

nr   m3/d m3/h m3/d m3/h m3/d m3/h 
1 Teenindav personaal             

  

joogivesi  (20 inimest) 0,50 0,19 0,22 0,09 0,50 0,19 

    

duðð (4 tk) 2,00 2,00 1,08 1,08 2,00 2,00 
2 Külastajad (50 inimest) 0,50 0,05 0,25 0,02 0,50 0,05 
3 Pindade kastmine 2,50           
4 Masinate pesuvesi 2,00       2,00   

  

Kõik kokku

 

7,50 2,23 1,55 1,18 5,00 2,24 

                          

Veevarustus         

Tarbevesi saadakse projekteeritavast linnaveevõrgust.     
Asfalt-, betoon -ja murupindade kastmiseks võib kasutada olemasoleva puurkaevu vett.          

Kustutusvee normvooluhulgad               

Tööstus- ja laohooned:       kubatuuriga 5 000 kuni 20 000 m3    

(Hooldetehnika hooned) tulepüsivuse klass TP2      
normvooluhulk 15 l/s             

Kogunemis- ja 
büroohooned: kubatuuriga kuni 5 000 m3     

(Terminal  2 korrust) tulepüsivuse klass TP2      
normvooluhulk 10 l/s             

Tuletõrjevesi hoitakse kolmes projekteeritavas 50 m3 klaasplastis 
mahutis.    
Lisaks rajatakse üks tuletõrje-veevõtu  kaev mahuga 3 m3.     
Mahutite täitmine toimub projekteeritavast veevõrgust.               
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Kanalisatsioon         

Reoveed pumbatakse kogumismahutist linnavõrku.      
Selleks tuleb rajada ühekambriline plastist pumpla.              

Tehnoloogilised reoveed puhastada lokaalses puhastusseadmes    
ja suunata linna kanalisatsioonivõrku.

               

1.3.2. Soojavarustus  

Planeeritud alal asuvate hoonete kütmine toimub elektrienergiaga.  

1.3.3.  Elektrivarustus  

Vastavalt OÜ Jaotusvõrgu Saarte Piirkonna poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr. 
104568, 04.12.2006, võetakse elektritoide uuest paigaldatava alajaama trafost 
võimsusega 250 kVA. Liitumispunktiks on alajaama 0,4 kV jaotusseadmes toitekaabli 
kaablikingad. Peakaitse on 400 A. 
Alajaama paigaldamine ja uuele toitele üleminek toimub järkude kaupa nii, et ei häirita 
olemasolevate tehniliste süsteemide tööd.   

Kaablite paigaldamisel tuleb jälgida ka teisi tehnovõrkude trasse; kaablite vahekaugused 
teistest tehnovõrkudest peavad vastama tehnilistele nõuetele. Kaablite ristumised teiste 
maa-aluste kommunikatsioonidega, samuti sõidetavate aladega, teostatakse A-klassi 
plasttorus.  

1.3.4. Sidevarustus 

Sidevarustuse muudatusi käesoleva tööga ette ei ole nähtud, seega säilib olemasolev 
sidelahendus.  

1.3.5. Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustus on tagatud tuletõrjeveehoidlate ja veevõtukaevuga. Kolm maa-alust 
mahutit a 50 m³ asuvad lennuvälja esisel avalikul maa-alal. Kaks mahutit a 50 m3 asuvad 
lennuraja pikenduse põhjapoolsest otsast  300 m lõuna poole. Mahutid täidetakse 
olemasolevast puurkaevust vähemalt 2 ööpäeva jooksul. Kirde-edelasuunalise raja 
kirdepoolse otsa juurde on planeeritud soojustatud luugiga veevõtukaev, mis saab vee 
300 mm toruga merest. Lisaks teenindab lennujaama spetsiaalne tulekustutusmasin. 
Lennujaama territooriumile on planeeritud lisaks olemasolevatele 5 teenindushoonet 
pinnaga a 1250 m2, mille otstarve täpsustatakse projekteerimise käigus. Hooned on 
paigutatud kinnistu piirist 4 meetri kaugusele. 
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1.4. KRUNDIJAOTUS  

Planeeringueelne maaüksus Planeeringujärgne maaüksus 
Aadress/ 
nimetus 

Pindala 
m² 

Sihtotstar- 
bed 

Aadress/ 
nimetus 

Pindala 
m² 

Sihtotstar- 
bed 

Sepamaa 1120601 Sihtotstar- 
beta 

Sepamaa 1030808 Sihtotstar- 
beta 

Marientali tee 4 
/Roomassaare 
karjamaa II 

416117 Sihtotstar-
beta 

Marientali tee 4 
/Roomassaare 
karjamaa II 

310549 Sihtotstar- 
beta 

Roomassaare tee 
1 /Kuressaare 
Lennujaam 

1085332

 

Transpordi-
maa 

Roomassaare 
tee 1 
/Kuressaare 
Lennujaam 

1281693 Transpordi- 
maa 

 

Linnavalitsus võib maaüksuse moodustamisel nõuda planeeringuga ette nähtud 
kitsenduste kandmist kinnistusraamatusse. 
Maaüksuse moodustamisel määratakse sellele planeeringujärgne sihtotstarve. 
Linnavalitsus võib hilisemal ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel kaalutleda sihtotstarbe 
muutmist, kui see pole vastuolus planeeringu üldise lahendusega ega kahjusta avalikke 
või erahuve.   

1.5. SERVITUUTIDE JA ISIKLIKE KÄSUTUSÕIGUSTE VAJADUS 

Servituutide vajadus on seotud põhiliselt tehnovõrkudega. 

Antud detailplaneeringuga on ettenähtud isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus vaid 
OÜ Jaotusvõrgu Saarte Piirkond kõrgepinge kaablitele ja kinnistul paiknevale 
alajaamale. 

Muud kommunikatsioonid on planeeritud transpordimaa kinnistutele.         
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2. PLANEERINGUJÄRGNE KRUNT  

2.1. ÜLDINFO  

Aadress: Roomassaare tee 1/ Kuressaare Lennujaam 
Maa omanik: AS Tallinna Lennujaam 
Krundi pindala: 1281693 m² 
Planeeringujärgne krundi sihtotstarve (Vabariigi Valitsuse 24.01.95 määruse nr. 36 
alusel): Transpordimaa.  

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

Üldine ruumitüüp:   
Poolavalik maaüksus (maa-ala piiramise või tähistamise üle otsustamisel on linnal 
ja omanikul võrdsed õigused).  

2.2. PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED 

  

Krundi üldised hoonestustingimused lennuliikluse ja reisijate teenindamiseks 
vajalike ehituste püstitamiseks. 

  

Detailplaneeringuga määratletud hoonestustingimused on järgmised: 
1) krundile on planeeritud 36000 m² suuruse hoonestusala piirides 10 ehitist; 
2) lubatud täisehituse % planeeritud hoonestusalas on kuni 17%; 
3) ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind kokku on seega 6000 m2; 
4) ehitiste lubatud kõrgus on kuni 2 korrust või 10m; 
5) ehituste tulepüsivusklass peab olema vähemalt TP2.  

2.3. KITSENDUSED 

Kitsenduse alus Kitsenduse 
ruumiline 
ulatus 

Isik või asutus, kelle 
pädevuses on 
hinnata 
ehitusprojekti 
vastavust 
kitsendusele 

Kitsenduse sisu  

Looduskaitseseadus §34-37 
Looduskaitseseadus §34-36, 38  

Veeseadus §29  

Asjaõigusseadus §161, 
Veeseadus §10 
Käsutusvaldusleping 

200m 
50m 
20m  

10m  

Riba 2m 

Keskkonnateenistus 
Keskkonnateenistus 
Keskkonnateenistus  

Keskkonnateenistus 
OÜ Jaotusvõrgu 
Saarte Piirkond 

Kaldaulatus 
Ranna või kalda ehituskeeluvöönd 
Ranna või kalda veekaitsevöönd  

Veekogu kallasrada 
Kõrgepingekabli kaitsevöönd 
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