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SELETUSKIRJA ÜLDOSA 

 
• DP ala asukoht ja suurus:  

Planeeritav maa-ala, aadressiga Merikotka tn 1, suurusega 8234m², paikneb 
Kuressaare Tuulte Roosi korterelamute kvartalis, piirnedes põhjast Ranna tn 42 
korterelamu kinnistuga, läänest Ranna tn 40 korterelamu kinnistuga ja Ranna 
tänavaga, lõunast Ranna tänavaga ja idast Merikotka tänavaga. Planeeringusse on 
kaasatud osaliselt ka Ranna tn 40 ja Ranna tn 42 korterelamute kinnistud, 
määratledes nende kinnistutele juurdepääsuteed ja autode parkimise. 

• Planeeringu eesmärgid. 
Selgitada võimalused hoonestuse rajamiseks Merikotka tn 1 kinnistule. 

Planeerida hoonete asukoht ja ehitusmahud, arvestades ümbritsevate elamutega. 
Planeerida juurdepääsude, parklate, haljastuse, avaliku ruumi ja tehnovõrkude 
üldine lahendus. 

. 

LÄHTESITUATSIOON 

 
• Lähtematerjali loetelu 

• LV korraldus nr  551, 22. august 2006,  lähteseisukohad 
detailplaneeringu koostamiseks koos lisadega  
• Kuressaare linna üldplaneering 2010 
• Geodeetiline alusplaan, koostaja: Kuressaare Linnavalitsus 
plaanimaterjali alusel, G-4-06, M1:500 

• Olemasoleva ruumi kirjeldus (hooned, teed, haljastus, maastik, trassid) 
Maa-ala on hoonestamata, haljastamata ühtlase kõrgusega krunt, mis külgneb 
vahetult Tuulte Roosi elamurajooniga. Osaliselt kasutavad korterelamud 
Merikotka 1 krunti juurdepääsuna elamuteni ja parklana.  

• Olemasoleva maaüksuste struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste 
kirjeldus: 
Olemasolevalt (seisuga 22. august 2006) on Kuressaare linnale kuuluva kinnistu 
sihtotstarbeks Elamumaa-E ja Ärimaa-Ä.   
Kinnistut läbib põhja serval OÜ Jaotusvõrgu madalpingekaabel ja edela nurgas 
kõrgepingekaabel, kaablikatsevööndiga 1m mõlemale poole kaablit, kinnistu 
lääne nurgas paikneb AS Elionile kuuluv sidetrass, kaitsevööndiga 2m trassist. 
Kinnistule pääseb nii Ranna kui ka Merikotka tänavatelt.  

• Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus: 
Vastavalt Kuressaare linna üldplaneeringule 2010 on maa kasutamise 

juhtfunktsioon korruselamumaa, kuhu saab ka rajada elamurajooni teenindavaid 
äriobjekte. Kuna Tuulte Roosi kvartalis puudub seda rajooni teenindav kauplus, 
võib alale selle kavandada. Koostatav detailplaneering on eeldatavalt 
üldplaneeringuga kooskõlas. 
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PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS 

 
Käesoleva planeeringulahenduseni on jõutud kaalutledes majanduslikke, sotsiaalseid, 
funktsionaalseid, esteetilisi, liikluskorralduslikke, looduslikke jmt aspekte. 
Analüüsitud on kogu piirkonna olemasolevat olukorda ja eeldatavaid edasisi arenguid. 
 
Tuulte Roosi kvartal on jäänud välja ehitamata algse hoonestuskava kohaselt, mistõttu on 
detailplaneeringu koostamisel lähtutud eeskätt linnaplaneerimise headest tavadest ehitada 
välja terviklik elamukvartal ja viia lõpuni seni seiskunud kvartali edasiarendus.  Nii 
Tuulte Roosi elamukvartali varasemate planeeringute kui ka kehtiva üldplaneeringu 
alusel on Ranna ja Merikotka tänavatega piirnev tühi ala algselt planeeritud 
korruselamualana. 
Analüüsides piirkonna arenguid üldiselt, saab öelda, et Merikotka tänava ja Põduste jõe 
vahelisel, seni veel hoonestamata alal jätkub põhiliselt korruselamute arendus, lisaks 
tuleb alale reserveerida krunt võimalikule, põhiliselt Golfiväljaku külastajatele suunatud 
hotellile. 
Kaaludes planeeritavale alale korruselamute rajamist selgub, et maa-ala otstarbekal 
kasutamisel on vältimatu krundi sulgemine hoonemahtudega nii Merikotka kui ka Ranna 
tn poolt, mis põhjustab olemasolevate elamute elanikele tugevama harjumuspärase 
olukorra muutuse. Sama on eeldatav ka hotelli planeerimisel alale, sest hotelli kõrgus ja 
kogumaht ei saa olla väiksem kui kavandataval kaubandushoonel. Ka on hotellile 
sobivamaks, orgaaniliselt loodusesse sulanduvaks ning mitmekesisemaid 
tegevusvõimalusi pakkuvaks asukohaks Põduste jõe äärne ala.  
Perspektiivselt hoonestatavast alast võtab enda alla suure osa Põduste jõe 50m laiune 
ehituskeeluvöönd, mis ühest küljest seab ehituslikud piirangud, teisest küljest tagab suure 
loodusliku tsooni luues võimalusi puhke- ja mängualadele. Seega jaguneb Merikotka 
tänavast ida poole jääv ala korruselamute alaks, hotelli alaks ning Põduste jõe äärseks 
puhkealaks. 
 
 Kaaludes erinevaid lahendusvariante ja võttes üldinimlikest põhimõtetest lähtudes 
arvesse olemasolevate elamute elanike väljakujunenud harjumusi, on  planeeringuga 
teadlikult välditud korruselamute planeerimist Ranna ja Merikotka tänavate äärde, et 
mitte tekitada suletud hoonefrondiga kvartalit ja täielikult kaotada olemasolevate elamute 
harjumuspärast avarust. Korruselamud on asendatud kaubandushoonega, mis jätab 
kvartali ühest küljest avatuks säilitades elamutele vaated Põduste jõe ja linnuse suunas. 
Järgides tiheasustuse tingimustes ka säästva maakasutuse nõuet võib Merikotka 1 üle 
8000m² suurust krunti pidada mõnevõrra suureks kaubanduskeskuse rajamiseks. Kuid 
kuna krundile on lisaks kaubandushoonele planeeritud omaette juurdesõidutee elamutele, 
krundi maa on osaliselt kasutuses elanike parkimisalana ning lisaks on planeeritud laiad 
eraldushaljastuse ribad, siis võib ülejäänud krundi pinda lugeda kaubandushoonele 
optimaalseks. 
Analüüsides muid võimalikke krundi kasutusotstarbeid võib arutleda laste 
mänguväljakute ja haljasalade üle. Tuulte Roosi elamurajooni tuleb pidada väga soodsa 
asukohaga ja suurusega elurajooniks, mille laialivalgumine ei ole võimalik tänu 
ümbritsevast keskkonnast tulenevatele piirangutele. Elurajoonile seavad neljast küljest 
piiri Linnulaht, Golfiväljak, Põduste jõgi ja Ranna tänav. 
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Perspektiivselt on tegemist kompaktse hoonestusgrupiga, mida ümbritsevad sisuliselt 
ainult looduslikud alad – naabruses on meri, jõgi, mets oma olemasolevate ja rajatavate 
terviseradade ning muude puhkevõimalustega. Varasema planeeringuga on ette nähtud 
laste mänguväljak kvartali sisse, Kotkapoja tn ja Golfiväljaku vahelisele alale,  
planeerimisel on  mänguväljak Merikotka tänavast ida poole jäävale alale, lisaks saab 
perspektiivselt kasutada Põduste jõe äärset ala puhke- ja mängualana. Eelnevat silmas 
pidades ei saa kuidagi lugeda õigustatud valikuks ja maaressursi otstarbekaks 
kasutamiseks laste mänguväljaku või haljasala planeerimist tiheda liiklusega magistraali 
äärsele Merikotka tn 1 krundile. 
 
Kõike eelnevat arvesse võttes on jõutud käesoleva planeeringulahenduseni ja alale ette 
nähtud optimaalse suurusega kaubandushoone rajamine. Optimaalseks suuruseks on 
erinevate kaubanduskettide hooneid võrreldes ja tänapäeva kaubanduse turustrateegiatest 
lähtudes arvestatud 2000-2500m2, mille hulka kuuluvad kaubandussaali pinnad, töötajate 
olme- ja kontoriruumid, laopinnad ning mõned väiksemad rendipinnad (apteek jmt).  
Kaasaegseid nõudeid arvestav  kaubanduskeskus  puudub seni kogu linna läänepoolses 
osas ja on vajalik nii piirkonna tarbijatele kui ka kogu linna logistilise liiklusskeemi 
ühtlustamiseks ja koormuse vähendamiseks linna teistes kaubanduskeskustes. Arvestades 
piirkonna arengut, nii  korruselamute kui ka väikeelamute lisandumist ning kasvavaid 
nõudmisi, samuti turul valitsevate kaubanduskettide nõudeid, ei ole õigustatud ja 
otstarbekas väiksemamahulise kaupluse planeerimine. Turusituatsiooni muutudes võib 
küll hoone maht ka väheneda, kuid planeeringuga on õigustatud optimaalse mahu 
määramine. 
 
Käesoleva planeeringuga kavandatud kaubandushoone lubatud maksimaalne ehitusalune 
pind on 2250m², hoone paikneb Ranna ja Merikotka tänavate nurgal. Arhitektuurselt 
kõigist külgedest võrdselt esindusliku hoone kõrguseks kavandatakse 2 korrust. 
Kaasaegsed kaubandushooned ehitatakse suurte kaubandussaalidena, mille kandeavade 
katmiseks on vajalikud piisavalt kõrged fermid, nii et saali kõrgus moodustab ühtlasi 
kahe tavakorruse kõrguse. Eelnevale ehitusloogikale tuginedes on määratud planeeritava 
hoone lubatud maksimaalseks kõrguseks 7m, millele võib lisanduda 1m tehniliste 
seadmete paigaldamiseks. 
Planeeringu eesmärgiks on liikluse hajutamine ja läbisõitude vältimine elamutega 
piirnevalt alalt. Ärihoone parklale on kavandatud kaks juurdepääsu Merikotka tänavalt ja 
üks Ranna tänavalt, kinnistu lääne küljest. Juurdepääsud töötavad omaette – sõltumatult  
elamute esisest alast. Elamutele on planeeritud üle Merikotka tn 1 kinnistu omaette 
juurdesõidutee, mida elanikel on võimalik kasutada erineval viisil: teed võib kasutada 
läbiva teena,  kahe või ühe tupikharuna. Nimetatud tee on ette nähtud toimivana ainult 
elanike tarbeks ja kitsendab avaliku kasutusõigusega Merikotka 1 kinnistut. 
Kaubandushoone parima orienteerituse ja asendi saamiseks on eelnevalt läbi lahendatud 
mitu erinevat varianti. Kõigi ülejäänud variantide puhul ei olnud võimalik maksimaalselt 
eraldada elanike ja kaubandushoone külastajate liiklustrajektoore, antud lahenduses on 
elanikele planeeritud tee omaette toimiv, sellelt läbisõit ei ole võõrale otstarbekas ja 
lisaks on võimalik kaaluda inimeste soovil ka tee sulgemist keelava liiklusmärgiga või 
tõkkepuuga. 
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Planeeringu põhilahendus on antud tinglikuna, eeldades, et seda võib hiljem 
ehitusprojektiga täpsustada, kui see ei riiva võrreldes planeeringu lahendusega avalikke 
või erahuve. 
Ärihoonet teenindav 94 kohaga parkla on planeeritud lähtudes Eesti standardist EVS 
843:2003 Linnatänavad. Parkla jääb ärihoone ja olemasolevate korruselamute vahele, 
Merikotka tn 1 kinnistu põhjapoolsesse tsooni. Parkla kavandatakse kõnniteedega ja 
haljastusega liigendatult, eraldades selle kortermajadest tiheda põõsas- ja 
kõrghaljastusega. Ette kasvatatud ja istutamise hetkeks oma täiskõrguse saavutanud 3-4m 
kõrgused heistrid koos tiheda ja laia põõsashaljastusribaga kaitsevad elamuid parklast 
tingitud müra ja heitgaaside eest. Heitgaaside mõju vähendamisele aitab kaasa ka kvartali 
avatus. Arvestades valdavate tuulte suunda edela ja lääne poolt, kanduvad häiringud 
olemasolevatest elamutest eemale. 
 
Hoone projekteerimisel tuleb arvestada, et ärihoone teeninduspääs ja majandusosa 
(kaubatoomine, jäätmete kogumine jne.) ei tohi jääda hoonet ümbritsevas ruumis 
domineerima.  Planeeritud hoone on sedavõrd nähtaval asukohal, et kõik hoone vaated 
peavad olema arhitektuurselt kõrgetasemelised. Logistiliselt võib pidada siiski põhiliseks 
lähenemissuunaks linnapoolset suunda ja hoone põhifassaadideks Merikotka tänava ja 
merepoolset fassaadi. Selle alusel on eeldatud, et nendes fassaadides paikneb hoone 
atraktiivsem osa - kaupluse põhisaal, ja selle kaudu on tuletatud kauba laadimisruumi 
asukoht kinnistu lääneküljel. Kauba laadimisruum tuleb projekteerida omaette kinnise 
ruumina, varustatuna väravatega, mis tagaks eraldatuse ümbritsevast avalikust ruumist, 
parklatest ja kortermajadest, nii et peale kaubaveoki saabumist laadimisruumi ei tekiks 
mingeid häirivaid mõjutusi ümbruskonnale. Kauba laadimisruum jääb piisavasse 
kaugusesse elamutest, on nendest eraldatud tänavamaaga ja haljasribadega ning korrektse 
töökorralduse puhul ei tohiks tekitada negatiivset mõju. Laadimisruumiga koos tuleb 
lahendada kinnise ruumina ka jäätme- ja taarakogumise ruum.  
Kaubandushoone mahus tuleb lahendada ka avalik bussiootepaviljon. 
Käesoleva detailplaneeringuga antakse planeeritavale kinnistule Ärimaa Ä-90% ja 
Transpordimaa L-10% ja sihtotstarve.  
Linnavalitsus võib hilisemal ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel kaalutleda sihtotstarbe 
muutmist, kui see ei ole vastuolus planeeringu üldise lahendusega ega kahjusta avalikke 
või erahuve. 
 
Iga planeering loob eelduse uue linnaehitusliku situatsiooni tekkeks, kus on paratamatult 
nii kaotusi kui võite. Vahepealse perioodi linnaruumi suhteline stabiilsus on kinnistanud 
arusaama harjumuspärase elukeskkonna muutumatusest.  Eelpool nimetatud n .ö. kaotusi  
– negatiivseid subjektiivseid ja objektiivseid mõjutusi olemasolevatele elamutele, on 
planeeringuga maksimaalselt vähendatud ja neid võib lugeda inimeste subjektiivse 
tunnetuspiiri väljunditeks. Mingeid lisapiiranguid olemasolevatele elamutele ei tekitata, 
kehtivaid standardeid ja norme ei ole rikutud. 
Planeeringu võiduks selle realiseerimisel on inimestele esmaste tarbimisvajaduste 
võimaluse loomine, uue heakorrastatud ja haljastatud ala lisandumine linna üldise arengu 
edendamiseks.
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TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS 

 
• Elektrivarustus  

OÜ Jaotusvõrgu Saarte piirkond, tehniliste tingimuste Nr. 102647, 16. november 
2006.a. järgi madalpinge liitumiseks tuleb Kuressaare linnale kuuluvale Ranna 
tänavale, rajada uus 10/0,4kV alajaam (vt. planeeringu joonist DP-5 „Tehnovõrkude 
plaan”, alajaam ühendatud Golfi-Loode või Loode-Kala vahelise 10kV kaabliga 
läbijooksvana). Planeeringuga on näidatud tinglikult uue alajaama asukoht 
(täpsustatakse tööprojekti käigus) koos vajalike kaabliühendustega. Uue alajaama 
kaudu tagada Merikotka tn 8 elektrivarustus. OÜ Jaotusvõrgule kuuluvatele kaablitele 
kehtib kaablikaitsevöönd, 1m mõlemale poole kaablit. (vt. planeeringu joonist DP-5 
„Tehnovõrkude plaan“). Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja 
tasuda liitumistasu. 
• Sidevarustus  

Merikotka tn 1 kinnistul paiknevad AS Elionile kuuluvad sidetrassid koos kaevuga. 
Planeeringuga kavandatakse perspektiivne sideühendus kinnistul paiknevast 
sidekaevust. AS Elionile kuuluvatele sidetrassidele kehtib kaitsevöönd 2m mõlemale 
poole trasse. 
• Veevarustus ja kanalisatsioon 

Vastavalt AS Kuressaare Veevärk tehnilistele tingimustele Merikotka tn 1 ärihoone 
detailplaneeringu juurde, 25 noktoober 2006.a. on kavandatava ärihoone liitumine 
linna ühisveevõrguga võimalik lahendada Merikotka tänaval asuva olemasoleva 
ringveetorustiku De200mm kaudu, selleks sobivas kohas sadulühendusega 
hargnemise tegemisega. Hargnemisel on vajalik sulgemise võimalus. Kinnistu piires 
tarbitav vesi peab läbima ühe veemõõtesõlme. 

Reoveed planeeritavast ärihoonest on otstarbekas juhtida Ranna tn 42 korterelamu 
juures asuvasse kanalisatsioonikollektorisse De300mm, kas uu(t)e liitumiskaevu(de) 
paigaldamisega või sobivuse korral olemasoleva(te)sse juhtimisega. Kui planeeritavas 
ärihoones on tegemist toidukäitlemisega, tuleb reovee väljaviigule ette näha 
lokaalpuhasti. 

Lähim tuletõrjehüdrant H87 asub Merikotka tänaval. 
Enne põhiprojekti kavandamist tellida konkreetsed liitumistingimused täpsustatud 

veetarbimise kogustega. 
• Sadeveekanalisatsiooni ja drenaaž 

Kinnistult sadevete ärajuhtimine lahendada lahusolevana reovete ärajuhtimisest. 
Tööprojekti koostamisel kaaluda võimalusena sademevete ärajuhtimist Ranna tänava 
läheduses asuvasse kraavistikku. 
• Soojavarustus 

Vastavalt Kuressaare Soojuse tehnilistele tingimustele NR.22/2006 saab liituda 
Kuressaare Soojuse soojustorustikuga, liitumislepingu alusel, Merikotka tänavalt, 
Ranna 44 ja Ranna 42 vahel tänaval paiknevast soojuskaevust T6. Soojussõlm 
projekteerida Merikotka tänava poolsesse külge. Soojussõlm kuulub soojusenergia 
tarbijale. Soojusvõrku ühendamise kohaks on soojussõlme ruum. Perspektiivsele 
Kuressaare Soojusele kuuluvale soojustorustikule kehtib kaitsevöönd 1m mõlemale 
poole soojustorustikku. Soojussõlme projekt, ventilatsiooni projekt kooskõlastada 
AS Kuressaare Soojusega. 
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SERVITUUTIDE VAJADUS 

 
Servituudi/ 
kitsenduse 
tüüp 

Teeniv 
kinnisasi 

Valitsev 
kinnisasi või 
isik 

Tingimus Ruumiline 
ulatus 

Tehno-
võrkude 
servituut 

Merikotka  
tn 1 
 

AS Jaotusvõrk; 
AS Elion; 
 
 
 

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

1m mõlemale 
poole 
elektrikaablit,  
2m mõlemale 
poole sidetrassi,  

Isiklik 
kasutusõigus 

Merikotka  
tn 1 
 

Kuressaare 
linn  

autoga juurdepääs 
Ranna tn 40 ja Ranna 
tn  42 kinnistutele 

Avalikult 
kasutatav tee 
üle eramaa,  
ca 685m² 
Merikotka tn 1 
kinnistul. 

 
Linnavalitsusel taotleda volikogu nõusolekut detailplaneeringuga ettenähtud kitsenduste 

kandmiseks kinnistusraamatutesse. Kitsendused kanda kinnistusraamatusse enne kinnistu 
võõrandamist. 
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PLANEERINGUJÄRGSED KRUNDID  
 

ÜLDINFO 
Aadress:  

Merikotka tn 1 
Maa omanik: 
Kuressaare linn 
Krundi pindala:  
8234m² 
Üldine ruumitüüp:  
Avalik maaüksus (maa-ala on igaühele kasutamiseks, seda ei või piirata ega tähistata 
viisil, mis toob kaasa maa-alal viibimise keelu) 
 
EHITUSÕIGUS 
Krundi kasutamise sihtotstarve 
Ärimaa 90% 
Transpordimaa 10% 
Hoonete suurim lubatud arv krundil 
1 
Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 
ca 2250m² (täisehitusprotsendiga kuni 27%) 
Hoonete suurim lubatud kõrgus 
Max 2 korrust. 
Maksimaalne lubatud kõrgus planeeritud maapinnast valdavalt 7.0m, millele vajadusel 
lisandub 1.0m tehnilistele seadmetele. 
 
PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED 
Arhitektuursed põhimõtted hoonetele 
Krunt on vaadeldav mitmest küljest, sealhulgas ka merelt ja seetõttu seab asukoht 
kõrgendatud nõudmised hoone arhitektuurile ning kogu krundi ruumilisele korrastatusele 
– haljastusele, heakorrale, väikevormidele, reklaamile. Hoone arhitektuurne lahendus 
peab olema kõigist külgedest võrdselt esinduslik. 
Nõutav on kõrge arhitektuurse tasemega individuaallahendusega projekti kasutamine. 
Vältimaks traditsioonilise kasthoone ilmetust, kasutada hoone arhitektuuri stilistikas 
vertikaalset ja horisontaalset liigendust ning sobivat värvilahendust. 
Hoone maht on kavandatud Ranna tänava ja Merikotka tänava nurgale (planeeringu 
joonisel DP-4, “Põhijoonis” lahendatud tinglikuna), maksimaalse kõrgusega kuni 2 
korrust. Maksimaalne lubatud valdav hoone kõrgus 7.0m, millele lisandub 1.0m 
tehnilisteks vajadusteks.  
Ärihoone  teenindav juurdepääs (kaubatoomine, jäätmete ladustamine, jäätmete vedu 
jne.) lahendada eraldi juurdepääsuna (et ei jääks hoonet ümbritsevas ruumis 
domineerima) kinnistu lääne küljelt, Ranna tänavalt. Kaubatoomise boks ja jäätmete 
kogumise ruum eraldada seinaga ja väravatega ümbritsevast avalikust ruumist, parklatest 
ja kortermajadest.  
Olemasolev bussiootepaviljon Ranna tänava ääres likvideerida ja ärihoone edela nurka 
kavandada avatud või suletud bussiooteruum. 
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Piirded 
Krunti ei või piirata piirdega. 

Krundile pääs  
Ärihoone jaoks kavandatud parklasse pääseb Merikotka tänavalt kahest kohast ning 

Ranna tänavalt, ühiselt Ranna tn 40 ja Ranna tn 42 korterelamutega. Ranna tn 40 ja 
Ranna tn 42 korterelamute on kavandatud kitsendusega juurdepääs Merikotka tn 1 
kinnistu põhja servast Merikotka tänavalt. Ärihoone teenindav juurdepääs on eraldi 
Ranna tänavalt. Jalakäijate juurdepääs on tagatud ärihoone igasse külge planeeritud 
kõnniteid pidi. 
Parkimiskohtade arv krundil vastavalt normidele 

Merikotka tn 1 kinnistule on detailplaneeringuga kavandatud parkla (parkla skeem on 
tinglik, kavandatud kinnistu põhja külge, eraldatuna kõrghaljastusega Merikotka tänavast 
ja korterelamute parklatest) maksimaalselt 94-le autole, mis vastab Eesti linnade ehitiste 
parkimisnormatiivile. Samuti kavandada ärihoone juurde jalgrataste parkimine. 
Haljastus 

Olemasolevalt maa-alal puudub haljastus. Planeeringuga on kavandatud maa-ala 
haljastamise põhiprintsiibid:  

• Kõrghaljastus planeeritava ärihoone kinnistu ida servas oleva Merikotka tänava 
ruumiliseks eraldamiseks. 

• Kõrghaljastus koos tiheda põõsastikuga Ranna tn 40 ja Ranna tn 42 korterelamute 
parkimise ja juurdepääsutee eraldamiseks ärihoone parklast.  

• Kõrghaljastus Merikotka tn 1 kinnistu lääne servas oleva Ranna tänava äärde, 
jätkates korterelamute vahel väljakujunenud haljastuse skeemi. 

• Ärihoone parkimise alale kavandada samuti haljastust kas puude või põõsastega. 
• Olemasoleva bussipeatuse ees olev haljasala korrastada, lisades soovitavalt rohkelt 

põõsaid, ning säilitades seal olemasolev puu. 
• Uue kõrghaljastuse all on mõeldud heistreid, millede kõrgus on 3-4m ja millede tüve 

läbimõõt alt on 150mm. Autoteede ääres ja parklas on lehtpuud okaspuudest 
vastupidavamad. 

Prügimajandus 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg 2. on iga maa kasutaja 

kohustatud paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo.  
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 on tulepüsivusega TP-2.  

Lähim tuletõrjehüdrant H87 asub Merikotka tänaval. 
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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,  
2m mõlemale poole 
sidetrassi,  

AS Jaotusvõrk; 
AS Elion; 
 

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

Isiklik 
kasutusõigus 

autoga juurdepääs 
Ranna tn 40 ja Ranna 
tn  42 kinnistutele, 
685m² Merikotka tn 1 
kinnistul. 

Kuressaare linn Avlikult kasutatav tee 
üle eramaaa, autoga 
juurdepääs Ranna tn 40 
ja Ranna tn 42 
kinnistutele 

 
  


