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                                    SELETUSKIRI 
 
 

1. ÜLDOSA 

 
 

1.1. PLANEERITAV ALA 

 
  Planeeritav ala haarab enda alla neli maaüksust aadressidega: Pihtla tee 20, Kaare tn.2, Kaare 
tn.4 (endine Talve tn.88a) ja uus krunt nr.2854 (planeeringu ettepanekuna  Vuti tn.1). 
 

 

1.2. ALGATAJA 

 
  Planeeringu algatas AS Neomobile (avaldus Kuressaare Linnavalitsusele 01.04.1999.a.) 
 
 

1.3. LÄHTEMATERJALID 

 
  Lähtematerjalideks on Kuressaare Linnavalitsuse korraldus nr.370, 11.mai 1999.a. ja 
Kuressaare Linnavalitsuse planeerimise ja ehitusosakonna detailplaneeringu lähteülesanne (lisa 
Kuressaare Linnavalitsuse korraldusele nr.370). 
 
 

1.4. OLEMASOLEV OLUKORD 

 
  Planeeritav maa-ala on Nõukogude Liidu aegne Autobaasi territoorium, külgnedes läänest Talve 
tänavaga; põhjast Pihtla tee, Talve tänava ja Kaare tänava ristmikuga; idast endise Nõukogude 
Liidu sõjaväeosa territooriumil paiknevate Nelipühi Kiriku ja korterelamukruntidega ning lõunast 
individuaalelamukruntide ja Kuressaare Gümnaasiumi territooriumiga. 
  Hetkel asuvad Pihtla tee 20 krundil NM Kinnivara Osaühing valduses olevad: 2-kordne kivist 
kontorihoone (osaliselt välja renditud), töökojad, laohooned (osaliselt renditud), lammutatav vana 
Autobaasi värava hoone ning olmehoone (renditud Harri Spordiklubile 1.septembrini 2009.a-ni), 
samuti asuvad territooriumil AS Neomobile vastavalt varustatud busside ja töötajate autode 
parklad, Sareta AS-le aastani 2003 renditud parkla ja Harri Spordiklubile rendile antud jalgpalli 
harjutusväljak (rendileping 1.septembrini 2009.a-ni). Krundi idapoolsel küljel paikneb sadevete 
kanalisatsiooni settekaev. Detailplaneeringu algatamise hetkel on maa-ala aiaga piiratud. 
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  Krundil Kaare tn.2 paikneb endise Autobaasi kütuseladu (ehitusluba lammutamiseks olemas) ja 
kütusetankla. Krundil on tuvastatud keskkonna reostus. 
  Krunt Kaare tn.4 (planeeringu algatamise ajal oli aadressiks Talve tn.88a) paiknevad AS Saare 
Kommunaalile kuuluvad kahekordne kivihoone (töökoda-kontor), kaks kaarhalli ja raudbetoonist 
estakaad. Krunt on aiaga piiratud. Krundi põhja poolses aia nurgas on mahajäetud kunagise 
Nõukogude piirivalvele kuulunud kivist väravahoone ja Kaare tänava ääres paiknev 
lammutamisele kuuluv vana Autobaasi kivist hoone. 
 
 

1.5. EESMÄRGID. 

 
  Planeeringu eesmärgiks on eelpool mainitud piirkonna maaüksuste moodustamine, maakasutuse 
sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse täpsustamine ja haljastuse määramine. 
 
 

2. PLANEERIMISLAHENDUS. 

 
 

2.1. PLANEERITAVA MAA-ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE. 

 
 Kruntide jaotuse käigus järgitakse nii detailplaneerimise lähteülesande kui tellija poolt 

soovitud maajaotusi, arvestatakse väljakujunenud maakasutust ning looduslikku omapära.  
Planeeringu käigus moodustatakse uus munitsipaalomandisse kuuluv maa-ala krunt nr.2854 

(praegu NM Kinnisvara Osaühingu teenindusmaa, planeeringu ettepanekuna: aadressiga Vuti 
tn.1) suurusega:20441m² ja uus tänav (planeeringu ettepanekuna Vuti tänav). 

 Uue tänavaga tagatakse juurdepääs Talve tänavalt jalgpalli staadionile ja Sirge tänav 8 
krundile.  

Kaare tn.4 (planeeringu käigus on muudetud aadressi), krunt nr.2475 AS Saare Kommunaal-i 
teenindusmaal on raskendatud ligipääs töökoda-kontori tagumisele küljele oma krundi kaudu. 
Vastavalt kokkuleppele NM Kinnisvara Osaühinguga nihutatakse kruntide Kaare tn.4  ja Kaare 
tn.2 ning Pihtla tee 20  vahelist piiri nii et, Saare Kommunaal-i tehnika pääseb oma krundi kaudu 
töökoja tagumisele poolele. AS Saare Kommunaal-i teenindusmaale lisandub sealt maa-ala 
pindalaga ≈319m², vähendades Kaare tn.2 krunti 122m² ja Pihtla tee 20 krunti 197m² võrra.  
Seoses sellega kaasneb AS Saare Kommunaalile kohustus likvideerida oma teenindusmaa kõrval 
(Kaare tänava ääres) olev kivihoone. Pihtla tee 20 asuva töökoja lõuna poolne hoonealune 
maaosa (suurusega 124m²) on hetkel lülitatud Pihtla tn.20 krundi koosseisu. Kuna hoonealune 
maa kuulub krundi piiridesse, suureneb Kaare tn.4 krunt veel 124m² võrra. Nihkuvad ka 
kaarhalliga külgnevad piirid (vt. DP-4), vastavalt 4m Pihtla tee 20 (vähendab krunti 138m²) ja 
1,5m võrra Kaare tn.4 krundil (vähendab krunti 33m²). Ülejäänud  kruntide piirid säiluvad 
olemasoleval kujul. Seega on detailplaneeringu järgselt Kaare tn.4 krundi suuruseks 10098m².  

Pihtla tee 20 , krunt nr.2853 vähendatud suuruseks jääb 35350m² .  
Kaare tn.2 , krunt nr.2543  vähendatud suuruseks jääb 1487m². 
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2.2. KRUNDI EHITUSÕIGUS: 

 
  Kruntide kasutamise sihtotstarbed on järgmised:  
• uus moodustatud krunt nr.2854 (planeeringu ettepanekuna aadressiga Vuti tn. 1) on 92% 

üldmaa (Üm,  0051-staadionite maa), ja 8%  transpordimaa (L, 007- planeeritud üldkasutatav 
parkla);  

• krunt nr.2853 aadressiga: Pihtla tee 20 on tootmishoonete maa (Th, 0030- autobaaside ja 
automajandite alune ja nende teenindamiseks vajalik maa); 

• krunt nr.2543 aadressiga: Kaare tn. 2 on sihtotstarbelt ärimaa (Ä, 002);  
• krunt nr.2475 aadressiga: Kaare tn.4 on tootmishoonete maa (Th, 0030- autobaaside ja 

automajandite alune ja nende teenindamiseks vajalik maa); 
 

Detailplaneeringuga on ehitustegevust ettenähtud perspektiivselt kõigil eelpool nimetatud 
kruntidel. Krunti Kaare tn.4 kasutab AS Saare Kommunaal perspektiivis kommunaalteenuste 
teostamiseks vajalike mehhanismide (≈15 ühikut) parkimiseks ja tehniliseks hooldamiseks, 
kasutades selleks olemasolevat hoonestust. Perspektiivne katusealune 45m × 10m  (450m²) on 
tehnilise pargi parkimiseks, perspektiivselt on võimalik ehitada ka väravahoone (24m²). 
Likvideerimisele kuuluvad Kaare tänava ääres paiknev kivihoone ja endine Nõukogude Piirivalve 
kivist väravahoone (aia taga) .  

Kaare tn.2 krundil ei ole võimalik mingisugust ehitustegevust arendada enne seda, kui on 
likvideeritud olemasolev keskkonnareostus (vt. seletuskirja lisa “Kuressaare,       Pihtla tee 20 
põhjavee reostuse uuring. Programm.). See eeldab täiendavaid keskkonna uuringuid ja 
konkreetsete abinõude kasutusele võttu. Eeldusel, et keskkonnareostus on likvideeritud, on 
detailplaneeringu järgi võimalik olemasolevale krundile teha ärimaana vastavaid ehituslikke 
investeeringuid (ehitusalune  lubatud pind 492m², mis kooskõlastatakse ehitusprojekteerimise 
käigus). 

Pihtla tee 20 asuval NM Kinnisvara Osaühingule kuuluval teenindusmaal ei või põhjapoolses 
otsas (Kaare tn.2 krundiga piirnev ala) mingit ehitustegevust teostada, kuna ka seal on eelpool 
kirjeldatud keskkonnareostus (eeldatavalt asub seal pinnases õlipadi). Antud krundi osas uut 
hoonestust ka pinnase reostuse likvideerimise järgi ei planeerita. Ümber võib ehitada vastavalt 
ristmiku perspektiivsele projektile kõnniteid, parkimist ja haljastuse paiknemist. 
Detailplaneeringu järgi on krundi keskele võimalik välja ehitada AS Neomobile-l oma busside 
tarbeks bensiinitankla, mis kooskõlastatakse ehitusprojekteerimise käigus ka keskkonnaametiga. 
Samuti on perspektiivselt võimalik ehitada väravahoone (24m²).  Hetkel on krundil 
lammutamisel vana väravahoone.  

Vastavalt tuletõrje nõuetele peab hoonet läbiv kruntide vaheline piir olema tulemüür. Sellest 
lähtudes peab Kaare tn.4 ja Pihtla tee 20 hoonete vahele ehitama vastastikusel kokkuleppel 
tulemüüri. 

Krundile nr.2854, mis on sihtotstarbelt staadionite maa, on planeeritud tulevikus võimalus välja 
ehitada vastavalt 2 staadionit (mõõtudega 45m×80m- loodusmuru väljak ja mõõtudega 
64m×104m- kunstkattega jalgpalliväljak) ning antud krundi lõunapoolsesse külge oma 
spordimaja (staadioni kasutamiseks vajalikud garderoobid, duširuumid ja inventari hoidmise 
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ruumid, vajadusel ka tribüün). Antud hetkel kasutatakse 10 aastase rendilepinguga (aastani 2009, 
september) NM Kinnisvara Osaühingule kuuluvat olmehoonet. 

Kõik uued perspektiivsed juurdeehitused paiknevad olemasolevatest hoonetest vähemalt 10m 
kaugusel, mis rahuldab kõiki tuletõrje poolt kehtestatud ehitiste vaheliste kujade norme. 

  Planeeritavat maa-ala piirab valdavalt individuaalelamu krundid lõuna ja ida poolt ning 
korterelamud ja äripinnad lääne ja põhja poolt, milledega peab ehitusprojekteerimise käigus 
arvestama. Seetõttu peaks planeeritavad juurdeehitused olema maksimaalselt kahekordsed ja 
mitte kõrgemad kui 10m. Katusekalded, -kate ja harjajoon määratakse iga konkreetse 
perspektiivse juurdeehituse projekteerimise käigus, arvestades olemasolevate hoonetega ja  
kehtivaid ehitusnorme. 
 
 
 

2.3. HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE. 

 
Kaare tn.4 ja Pihtla tee 20 krundid piiratakse piiretega, mis kooskõlastatakse vastavalt kehtivale 

ehitusseadusele. Samuti piiratakse piirdega planeeritud staadioni maa-ala.  
Planeeritav uus tänav (planeeringu ettepanekuna Vuti tänav) piiratakse lõuna poolt 1,5m 

haljasribaga ja staadioni poolsesse külge planeeritakse jalgratta- ja kõnnitee, mis eraldatakse 
omavahel haljasribaga. Uue planeeritud tänava tsoonis on noored kasvavad puud, need tuleb 
teepeenral võimaluse piires säilitada, mis jäävad teeehitusele ette tuleks istutada ringi staadioneid 
piiravale maa-alale. Uuel planeeritaval tänaval paiknev parkla on soovitav piirata muust 
keskkonnast põõsaste või puude ribaga.  

Samuti tuleks NM Kinnisvara Osaühingu krundil (Pihtla tee 20) samamoodi piirata busside 
parkimise tsoon staadioni poolses küljes põõsaste ja puude ribaga. Krundi lääne poolsesse serva 
ehitatakse  kõnnitee. 

Krundil nr.2854 asetseva parkla osas paikneb antud maa-ala jäätmete kogumispunkt. 
Ülejäänud kruntidel tuleb olemasolevad puud säilitada . 
Talve ja Kaare tänava ristmiku ümbruse haljastus säilub esialgselt olemasoleval kujul. 

Muutused seoses ristmiku lõpliku väljaehitamisega kooskõlastatakse ristmiku projekti 
kooskõlastamise käigus. Loomulikult eeldab see seda, et olemasolev reostus, krundil Kaare tn. 2 
ja selle ümbruses, on likvideeritud.  Planeeringu järgselt moodustub Kaare tänavale sõidutee 
keskele kaskede allee koos nende vahele jääva kõnniteega.  

 
 

2.4.TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED. 
 

  Planeeritava ala liiklusskeem teeb läbi rea muudatusi. Seoses uue Vuti tänava planeerimisega, 
hakkab Talve tänavalt pääsema tulevikus kruntidele nr.2854 (planeeritud staadionid , parkla ja 
piirkonna jäätmete kogumis- ja sorteerimispunkt) ja Sirge tn.8. Uue tänava ehitusjoonte vaheline 
kaugus on detailplaneeringu järgi 14,5m. Staadioni poolsesse külge on planeeritud ratta- ja 
jalakäijate teed (omavahel eraldatud 1m haljasribaga), olemasolevate individuaalelamukruntide ja 
sõidutee vahele tuleb 1,5m teepeenar, kus püütakse säilitada olemasolevad noored kasvavad 
puud. Vuti tänaval paiknev parkla on planeeritud avalikuna, kus paikneb ka piirkonna jäätmete 
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ladustamise keskus. Pihtla tee 20 hooneni ja jalgpalli harjutusväljatele pääseb mööda kõnniteed. 
Talve tänava ääres AS Neomobile töötajatel on parkimine keelatud. Seda saavad kasutada ainult 
Pihtla tee 20 peahoones asuvate ettevõtete külastajad. Kuni krundil nr.2854 asuvat parklat ei ole 
veel väljaehitatud, on AS Neomobile-l võimalik oma busse parkida veel parkla alla jääval maa-
osal. AS Neomobile-l on oma töötajate parkla, mis ei jää busside parkimisalale ja on aiaga 
piiratud. Võimalik on parkida krundi põhja poolses osas paikneval parkimisalal. 

Saare Kommunaal AS töötajad pargivad oma autod enda territooriumil Kaare tn.4. 
Kaare tn. 2 asuvale krundile on perspektiivselt ettenähtud 492m² äripind, mille juurde peaks 

projekteerimise käigus olema ettenähtud 10-kohaline parkimisvõimalus.  
Pihtla tee, Talve tänava ja Kaare tänava ristmik on perspektiivselt (kooskõlastamisel) välja 

töötatud ja seda aluseks võttes tuleb Kaare tänaval liikluse projekteerimisel lähtuda 
olemasolevast kaskede alleest Kaare tänaval. Vastavalt sellele peab Kaare tänav kujunema 
tänavaks, mille kahe sõidusuuna vahele jääb kaskedega ääristatud kõnnitee. Kuna ristmiku 
kujundamisel tuleb arvestada Kaare tänava vastasküljel asetseva “Makrose” hulgilaoga, peab 
Kaare tn. 2 ja Kaare tn.4 krundilt olema üks ühine väljapääs Kaare tänavale (eeldatava 
“Makrose” hulgilao väljasõidu vastas). Kaare tn.4  krundil on ka tagavara väljapääs, samuti 
Kaare tänavale.  

Pihtla tee 20 krundile pääseb Talve tänaval paikneva värava kaudu ja varu väljapääsuks jääb 
krundi idapoolses küljes asuv värav, mis avaneb endise Nõukogude Liidu sõjaväeosa 
territooriumile. Krundil on ettenähtud parkimiskohad 72 bussile, parkimise planeeringul on 
arvestatud pärisuunalise liikumisega. Viimast võimaldab ka krundile paigutatud perspektiivne 
busside tankla. 

Krundile nr.2854 pääseb planeeritud uuelt tänavalt ja Talve tänavalt, juurdepääs on nii parklale 
(sisse- ja väljasõit eraldi) kui ka staadionialale. Parkla on soovitav eraldada muust keskkonnast 
vähemalt 3m põõsaste- või puuderibaga. Parkla projekteerimisel on soovitav selline 
parkimiskorraldus, kus sõiduk sõidab parklasse ja sealt välja pärisuunas liikudes. Staadioni 
sissepääsu juures paikneb jalgrataste parkla vastavalt kehtivatele normidele. 

 
 

2.5. TEHNOVÕRGUD. 

 
Planeeritaval maa-alal on olemas kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon, elekter ja 

sidekaabel).  
Kaare tn.4  krundil toimub elektriga varustamine olemasolevalt läbi Pihtla tee 20 krundi 

hoonestuse.  Kaare tn.4 krundi elektriga varustamiseks paigaldatakse läbi Pihtla tee 20 krundi 
elektrikaabel Kaare tn.4 asuva töökojani (vt. joonist DP-4). 

Sadevete ja reovete kanalisatsioon kruntidel Kaare tn.4, Pihtla tee 20 ja Kaare tn.2 säilub 
olemasoleval kujul, kontrollides vastavust kehtivatele ehitusnormidele (liiva- ja õlipüüdurid 
vajalikes paikades) ja arvestades “Kuressaare Linna vihmavete kanalisatsiooni arengukava ja 
finantsplaani.” Pihtla tee 20 krundil planeeritud kütuse hoidla perspektiivne reo- ja 
sadevetekanalisatsioon ühendatakse koos vastavate normidega ettenähtud õli- ja liivapüüduritega 
olemasolevasse kanalisatsioonivõrku. Krundil nr.2854 asetsev perspektiivne hoone ühendatakse 
Nooruse tänava kanalisatsiooni võrku. Tuleb kontrollida Pihtla tee 20 asuva sadevete 
settebasseini vastavust normidele ja vajadusel settebassein rekonstrueerida. 
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Olemasolevat  veevõrku piki Talve tänavat kasutavad ühiselt Pihtla tee 20 ja Kaare tn.4 krundi 
tarbijad. Kaare tn.4 saab perspektiivselt ühendada endise Nõukogude sõjaväe maa-alal oleva 
veetrassiga (vt. DP-4). Kaare tn.2 hoone ühendatakse veetrassiga Pihtla tänavalt (arvestades uue 
ristmiku projekti) ja krundi nr.2854 hoone ühendatakse Nooruse tänava trassiga. Kõikidel 
kruntidel tuleb lahendada vastavalt ehitusseadusele tuletõrje veevõtukohad. 

Pihtla tee 20 krundil on oma lokaalne katlamaja. Kaare tn.4 krundi hooned on võimalik 
ühendada endise Nõukogude sõjaväe territooriumil olemasoleva (vt. DP-4) linna soojatrassiga, 
või alternatiivselt saab paigaldada oma küttesüsteemi vastavalt kehtivatele seadustele.  

Pihtla tee 20 on olemas sidevõrkudega ühendus, Kaare tn.2 ja Kaare tn.4 krundid saavad 
ühendada oma sidekaablid Kaare tänaval olemasolevate sidetrassi kaevudega (vt. DP-4).  

 
 

2.6. KESKKONNAKAITSE. 

 
  Antud maa-alal (aadressiga: Kaare tn.2 ja selle lähiümbrus- endine Saaremaa Autobaasi maa-
aluste mahutitega bensiinitankla ala) on eelnev krundi omanik tekitanud põhjavee reostuse,  mille 
ulatus ja  iseloom  on esialgselt  uuritud  hüdroloog-keskkonnaeksperdi  T. Kupitsa poolt 
teostatud tööga “Kuressaare, Pihtla tee 20 põhjavee reostuse uuring.”(vt. seletuskirja lisa), mille 
tulemusena on avastatud antud maa-alal õlireostus. Põhjavee puhastamise vajaduse üle saab 
otsustada alles peale detailseid täiendavaid põhjaveeuuringuid. Antud andmete baasil tuleb 
koostada vastav reostuse likvideerimise kava, mis kooskõlastatakse Saare Maavalitsuse 
keskkonnaosakonnaga. (alus: jäätmeseadus §11(1), §44(1)). 

Sadevete-ja reovetekanalisatsioonid viiakse vastavusse “Kuressaare Linna vihmavete 
kanalisatsiooni arengukava ja finantsplaanile.” Vastavalt 1999.a. mais AS Kuressaare Veevärk 
poolt sooritatud inspektsioonile, on Talve tänava ja Marienthali tee vahel paiknevate EREK-i 
tootmisbaasi, endise Saaremaa Autobaasi ja bensiinitankla sadeveed suunatud 
reoveekanalisatsiooni, viimased tuleb teineteisest eraldada. Selleks tuleb Marienthali reovee ÜPJ 
(ülepumpamisjaama) juures torustikud koos kaevudega lahti kaevata, teha kaevudes vajalikud 
ümberühendused ja rajada puuduvad torustikulõigud. Korrastatud ühisvoolse kanalisatsiooni 
kaevud tuleb varustada uue hüdroisolatsiooniga, tundmatud toruotsad kaevudes tuleb sulgeda. On 
teada, et sademevee torustik DN400/500, mis suundub pumpla juurest Sepamaa lahe suunas on 
kuskil ummistunud ega võimalda sademeveel ära voolata. Tuleb kõrvaldada ummistused 
torustikus (surveveega läbi pesta). Eelpool kirjeldatud projekt teostatakse vastavalt Kuressaare 
linna vihmavete kanalisatsiooni arengukava ja finantsplaanile juba aastal 2000.  Sadevete 
kanalisatsioonitrassi ette tuleb paigaldada kruntidele Kaare tn.4 ja Pihtla tee 20 liiva- ja 
õlipüüdurid. Kanalisatsioonitrassi ette tuleb liiva- ja õlipüüdurid paigaldada sel juhul, kui 
krundile tuleb koos tootmistegevusega masinate ja mootorite pesu. 
  Jäätmekäsitlus jaotub planeeritavas piirkonnas vastavalt inimtegevuse aktiivsusele ja 
kontsentreeritusele avalikuks: Talve tänava ja uue planeeritava tänava äärne piirkonna jäätmete 
kogumiskeskus (prügiurnid, -konteinerid) või koondatuks konkreetse hoonestuse tsoonis. 
Mõlemais luuakse tingimused prügi teadlikuks sorteerimiseks-ladustamiseks (üldprügi, klaas, 
orgaanilised või ohtlikud jäätmed). Keskkonnaohtlike jäätmete hulka kuuluvad patareid, akud, 
keemilised ained ja aerosoolid. 
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Elamu ja tööstusalal on müra piirnormiks maksimaalselt päeval kella 6-18 lubatud 85dB ja  
veoautod  valmistusaastast 1988.a. kuni 1999.a. võimsusega rohkem kui 150kW on mürataseme 
piirväärtusega 84dB.  
  Liikluse põhjustatud õhusaaste ei tohi ületada lubatuid piirnorme: CO 5,0 mg/m² ühekordse 
piirkontsentratsioonina ja 3,0 mg/m² ööpäeva keskmise lubatud piirkontsentratsioonina. 
Etüleeritud bensiinil töötavate veoautode heitgaasi CO sisaldus ei või olla suurem kui 3,95 g/km. 
  Vibratsiooni lubatav väärtus elamu- ja tööstusalal on 75-80dB.  
  Saare Kommunaali AS ja AS Neomobile poolt kasutatav autopark tuleb viia vastavusse antud 
normidega.  
  Detailplaneeringus esitatud teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada hooldus- ja 
avariitegevust. Üldine keskkonnakaitse (prügivedu, koristustööd jms.) korraldatakse vastavalt 
Kuressaare Linnavalitsuse nõuetele ja kokkulepetele. 

Detailplaneeringu ettepanekud aitavad tunduvalt parandada piirkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

 
 

2.7. SERVITUUTIDE VAJADUS. 

 
  Planeeritaval maa-alal tingivad olemasolevad kommunikatsioonid rea servituute. 

Krunti Pihtla tee 20 läbivad erinevad sadevee- ja reoveekanalisatsioonitrassid, mis teenindavad 
ka AS Saare Kommunaali tarbijaid. Viimaste kaitsevöönd  on 1m trassi teljest mõlemale poolele, 
samuti läbib krunti tulevikus AS Saare Kommunaali madalpingekaabel, mille kaitsevöönd on 
samuti 1m kaabli teljest mõlemale poole. 

Krunte Kaare tn.4 ja Kaare tn.2 läbivad samuti AS Kuressaare Veevärgile kuuluvad reovee- ja 
sadeveekanalisatsioonitrassid, kaitsevööndiga: 1m trassi teljest mõlemale poolele. 

 
 

2.8. SEADUSEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED. 

 
Kruntidel Kaare tn.2 ja Kaare tn.4 on ühine väljapääs Kaare tänavale, mida tuleb ühiselt 

vastavalt kokkulepetele hooldada. (”Ajutine tee” - Asjaõigusseadus §156 (ühiselt kasutatavad 
teed). 

Kruntide Pihtla tee 20 ja Kaare tn.4 vaheline piir kulgeb ka mööda hoonet, see eeldab 
remonttööde tegemist naaberkinnistult (“Naaberkinnisasja kasutamine” - Asjaõigusseadus §147) 

Krundile nr.2854 on planeeritud üldkasutatav parkla ja avalik piirkonna jäätmete ladustamise ja 
sorteerimise keskus. (“Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäsitluse eeskiri p.3 lg2). 
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KAARE TN. 4, krunt nr. 2475 

 
KINNISTU OMANIK:        SAARE KOMMUNAAL AS 
 
MAA SIHTOTSTARVE:     0030 Tootmishoonete maa (Th) 
  
KINNISTU PINDALA:        umbes 10203m²  
 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
            1. “Tehnovõrgud ja rajatised” - Asjaõigusseadus § 158 

Maaomanikel pidada kinni tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada                           
tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks. 
 

            2. “Ajutine tee” - Asjaõigusseaduse §156 
Kaare tn. 4 krundil on ühine väljapääs  Kaare tänavale. AS NEOMOBILE-l ja SAARE 
KOMMUNAAL AS-l leppida kokku tee ühiseks kasutamiseks ja hooldamiseks. 
 
3. “Jäätmete kogumine” - Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg2. 
majavalduse omanik paigaldab oma prügikonteineri krundile, prügiveoautole 
juurdepääsetavasse kohta. 

 
4. “Naaberkinnisasja kasutamine” - Asjaõigusseaduse §147.            (remonttööde 
tegemine naaberkinnistutelt kui hoone asub krundi piiril) 
 

5. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusmäärus. 
 
6. Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus. 
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Krunt nr.2854, (planeeringu ettepanekuna VUTI TN.1) 

 
 
MAAVALDAJA:                  KURESSAARE LINN 
 
 
MAA SIHTOTSTARVE:      92% -0051 Üldmaa (staadionide maa) (Üm) 
                8% -007  Transpordimaa (L) 
 
KINNISTU PINDALA:          ca`20441m²  
 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:  

 
1. “Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg2. 

majavalduse omanik paigaldab oma prügikonteineri krundile, prügiveoautole 
juurdepääsetavasse kohta. 

 
            2. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusmäärus. 
  
            3.  Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus. 
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KAARE TN.2, krunt nr. 2543 

 
 
MAJAVALDUSE OMANIK:       AS NEOMOBILE 
 
MAA SIHTOTSTARVE:               002 Ärimaa (Ä) 
 
KINNISTU PINDALA:                 ca´   1487m²  
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
            1. “Tehnovõrgud ja rajatised” – Asjaõigusseaduse § 158 

Maaomanikel pidada kinni tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada                           
tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks. 

  
 2. “Ajutine tee” – Asjaõigusseaduse §156 

Kaare tn. 4 krundil on õigus kasutada krundil asuvat teed väljapääsuks Kaare       tänavale. 
AS Neomobilel ja Saare Kommunaal AS leppida kokku teeservituudi (AÕS §186) 
seadmises Kaare tn. 2 kinnistul asuva tee ühiseks kasutamiseks ja hooldamiseks. 
 
3. “Jäätmete kogumine” – Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg2. 
majavalduse omanik paigaldab oma prügikonteineri krundile, prügiveoautole 
juurdepääsetavasse kohta. 

 
4. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusmäärus. 
 
5. Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus. 
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PIHTLA TEE 20, krunt nr. 2853 

 
KINNISTU OMANIK:        NM Kinnisvara Osaühing 
 
MAA SIHTOTSTARVE:     0030 Tootmishoonete maa (Th) 
  
KINNISTU PINDALA:        umbes 35350m²  
 
 
Maa omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
            1. “Tehnovõrgud ja rajatised” – Asjaõigusseaduse  § 158 

Maaomanikel pidada kinni tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada               
tehnovõrkude omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks.  
 
2. “Jäätmete kogumine” - Kuressaare linna jäätmekäitluse eeskiri p.3 lg2.  

            majavalduse omanik paigaldab oma prügikonteineri krundile, prügiveoautole 
            juurdepääsetavasse kohta. 
 

3. “Naaberkinnisasja kasutamine” - Asjaõigusseaduse §147.            (remonttööde 
tegemine naaberkinnistutelt kui hoone asub krundi piiril) 
 

4. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusmäärus. 
 
5. Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus. 
 

 
 

  
 
 


