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Väljaku tn 5, Garnisoni tn 16, 16a ja 16b  
kinnistute detailplaneering 
 

Olete edastanud Maa-ametile 22.05.2013 e-kirjaga tutvumiseks ja kooskõlastamiseks Väljaku 
tn 5, Garnisoni tn 16, 16a ja 16b kinnistute detailplaneeringu. Kuressaare Linnavalitsus on 
algatanud nimetatud detailplaneeringu 23.10.2012 korraldusega nr 560 eesmärgiga määrata 
ehitusõigus Garnisoni tn 16b ning Väljaku tn 5 kinnistule staabihoone kavandamiseks, 
olemasoleva hoonestuse ja lasketiiru rekonstrueerimiseks, kinnistute piiride korrigeerimiseks. 
 
Maa-amet, tutvunud edastatud detailplaneeringu dokumentidega, märgib järgmist. 
 
Planeeringualasse on hõlmatud kinnistud Väljaku tn 5 (katastritunnus 34901:008:0237), 
Garnisoni tn 16 (katastritunnus 34901:008:0028), Garnisoni tn 16a (katastritunnus 
34901:008:0250), Garnisoni tn 16b (katastritunnus 34901:008:0042) ja kinnistust 
Komandandi tn 14 põhjas asuv reformimata maa. Planeeringuala piirneb läänes kinnistuga 
Rootsi tn 6a (katastritunnus 34901:008:0049), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja 
volitatud asutuseks Maa-amet. Keskkonnaminister on oma 01.02.2013 käskkirjaga nr 84 
andnud Maa-ametile volituse esindada Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omanikku 
planeerimismenetluses, kus planeeringu mõju ulatub maareformi seaduse § 31 lõike 2 
tähenduses jätkuvalt riigi omandis olevale maale või Eesti Vabariigi omandis 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatele maaüksustele, mille volitatud asutuseks on 
Maa-amet. 
 
Planeeringuga moodustatakse kinnistust Komandandi tn 14 põhjas asuvale reformimata maale 
547 m² suurune riigikaitsemaa sihtotstarbega krunt Garnisoni tn 15a, mis kavandatakse 
Kaisteliidu hoonete teenindamiseks vajaliku parklana. Kuna Te olete selgitanud (23.05.2013 
telefonivestlus), et Garnisoni tn 15a kavandatavaks sihtotstarbeks soovitakse määrata 
riigikaitsemaa, siis tulenevalt sellest palume asendada planeeringujoonisel DP-4 hoonestuse 
joonis krundi Garnisoni tn 15a sihtotstarve L100% sihtotstarbega R100% nagu on see 
märgitud teistel joonistel.  
 
Kõnealusel reformimata maal asub planeeringu jooniste ja Maa-ameti kaardirakenduse 
andmetel ehitis (kuur), mis nähakse planeeringuga likvideeritavana. Teie selgituste kohaselt 
on tegemist lagunenud kuuriga, mida varasemalt on kasutanud Garnisoni tn 15 elanikud. 
Lisasite, et käesoleval ajal antud korterelamus elanikke pole. Palume edaspidi esitada Maa-
ametile informatsioon, kas antud hoonestatud reformimata maa osas on esitatud kohalikule 
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omavalitsusele erastamise ja/või tagastamise taotlusi. Samuti palume esitada info hoone 
omandiõiguse kohta. 
 
Käesolevaga teatame, et anname oma seisukoha eeldusel, et planeeringualasse hõlmatud 
reformimata maa volitatud asutuseks on Maa-amet. Maaüksuse ja/või ehitise õigustatud 
subjekti(de) olemasolul palume nad kaasata planeeringumenetlusse ning küsida seisukoht. 
Maa-amet ei esita vastuväiteid Väljaku tn 5, Garnisoni tn 16, 16a ja 16b detailplaneeringu 
lahenduse suhtes tingimusel, et arvestatakse eelpool toodud märkustega. Palume hoida meid 
kursis detailplaneeringu edasise menetlemisega.  Lisaks palume võimaluse korral edastada 
detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud 
detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis .pdf, .dwg või .jpg vormingus järgnevale 
e-mailile: maaamet@maaamet.ee. Juhime tähelepanu PlanS § 25 lõikele 5, mille kohaselt 
peab kohalik omavalitsus saatma kehtestatud detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu 
kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri pidajale. 
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