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KURESSAARES, PÕDUSTE JÕE JA HEINA, LUHA TÄNAVATE PIIRKONNA 

     DETAILPLANEERINGU 

 

          S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I  

 
 
 

1. ÜLDOSA. 
 

 

1.1. Planeeritav ala : Põduste jõe ja Heina, Luha tänavate piirkond. 
 

1.2. Detailplaneeringu algataja : TÕNIS PALTS 
 

1.3. Lähtematerjalid : 
 

-Kuressaare Linnavalitsuse Korraldus nr.104 15.02.2000  detailplaneeringu 
algatamise kohta koos detailplaneeringu lähteülesandega. 
-Luha tänava ja Põduste jõe vahelise ala det.planeering, 1997.a. 

      -Digitaalne geodeetiline alusplaan  (koostaja OÜ Maamõõdubüroo Nuki) 
 
 
 
 

1.4.Olemasolev olukord 
 

 

Planeeritav ala asub Kuressaare linna lääneosas, Põduste jõe ääres. 
Alal asuvad individuaalelamukrundid Heina 13,15,18 ja 20 , mineraalvee veehaarde 
kinnistu ning riigi vaba maa eelnimetatute vahel. 

Olemasolevate individuaalelamute kinnistute piirid ulatuvad jõe ehituskeeluvööndi 
piirini, mis on 50m vee piirist, mineraalvee veehaarde kinnistu piir aga ca 25 m sellest 
jõe poole. 
Planeeritav ala jääb osaliselt jõe üleujutusala piiridesse, osaliselt on ala täidetud, 
mistõttu üleujutusvõimalus on väike, osaliselt vajab ala veel täitmist. 
Põduste jõe ääres kulgeb Heina tänavast mineraalvee kinnistuni maapealne 
soojatrass, mis moodustab omalaadse kaldarinnatise ja võiks olla piiriks jõe  
loodusliku ning kalda heakorrastatud ilme vahel. Jõe kaldal, kulgevad vee- ja 
kanalisatsioonitrassid, millede peal on välja kujunenud trasside teenindustee. Heina 
tänava pikenduse suunas kulgevad üle jõe sooja-, vee-, kanalisatsiooni- ja sidetrassid 
ning kõrgepingekaabel. Kogu jõeäärne ala on võsastunud, heakorrastus puudub. 
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1.5. Planeeringu eesmärk 
 

 

 Käesoleva planeeringu eesmärk on planeeritaval alal uue väikeelamumaa  
kinnistu määramine ja  eramukinnistutele ehitus- ning rajatiste võimaluste  
planeerimine. Lisaks on ette nähtud Aia tn. ja Põduste jõe vahelisel alal asuvatele  
ettevõtetele kruntide piiride määramine. 
  
 
 
 
2. PLANEERIMISLAHENDUS 

 
 
 
 
 
 

2.1.Kruntide planeerimine 
 
 
Alale on planeeritud kaks uut krunti vabale riigi maale: 
 individuaalelamukrunt aadressiga Heina tn.20a ja ärikrunt aadressiga Luha tn.2d. 
 
Ülejäänud territooriumil on määratud krundid: AS Kuressaare Soojus aadressiga Luha 
tn.2a, Kuressaare Haiglale krunt aadressiga Aia tn.25, Kuressaare Haigla  krunt 
haigla hallata olevale keldrile, jõujaamale, garaazidele ja desinfektsioonihoonele 
aadressiga Luha tn.2c ning Kuressaare haigla poolt Metrale renditud 
hoonekompleksile aadressiga Luha 2b. 
 
 

  Seoses omandisuhete muutumisega tekib alal paratamatult palju ühiseid  

transpordipääse üle võõra kinnistu, mis tingib ka mitmeid kitsendusi, millede kohta 
võivad kinnistute omanikud edaspidi leppida kokku reaalservituutide seadmises. 
 
Planeeringus on markeeritud võimalik perspektiivne Heina tänava pikendus üle jõe 
koos sillaga. Üle jõe kulgevate trasside kohale on planeeritud jalakäijate sild. 
 
Varemplaneeritud  Roo tänava ääres kulgev jalgrattatee on planeeritud jätkuvana piki 
jõe kallast kirde suunas. 
 
Jõe ääres kulgevate trasside peal on trassi teenindustee, mille võib perspektiivselt 
ehitada vajadusel välja Roo tänava pikendusena. 
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A N D M E D   K R U N T I D E    M O O D U S T A M I S E K S: 
 
 

Krundi nr Aadress Planeeritud 
sihtotstarve 

Planeeritud 
suurus m² 

Moodustatakse 
kinnistust 

 

1986 
 

 

Heina 13 
 

Veekogude maa 
V 

 

Ol.ol. 1105 
 

 

Ol.ol. kinnistu nr. 
4525 

 

1987 
 

Heina 15 
  

Veekogude maa 
V 

 

Ol.ol. 1105 
      

Ol.ol.kinnistu nr. 
                        4526 

 

1713 
 

Heina 18 
 

Väikeelamumaa 
EE 

 

Ol.ol. 1913 
Ol.ol.kinnistu nr. 

7526 

 

2372 
 

Heina 20 
 

Väikeelamumaa 
EE 

 

Ol.ol. 1693 
Ol.ol.kinnistu nr. 

7332 

 

3038 
 

Heina 20a 
 

Väikeelamumaa  
EE 

 

5380 
Riigi vaba maa 

Jur.kasutusõigus 
Kuressaare linn 

 

1350 
 

Aia 25 
 

Ühiskondl. hoon.maa 
Üh 

 
 

 

30 021 
 

Riigi maa 
Jur.kasutusõigus: 
Kuressaare linn 

 

1695 
 

Luha 2a 
 

Tootmishoonete maa 
Th 

 

5750 
 

Riigi maa 
Jur.kasutusõigus: 

AS Kuressaare Soojus 
 

3039 
 

Luha 2b 
 

Ärimaa 
Ä 

 

3748 
 

Riigi vaba maa 
Jur.kasutusõigus: 

AS kuressaare Soojus 
 

3040 
 

Luha 2c 
 

Tootmishoonete maa 
Ühisk.hoonete maa 

 

 

2448 
 

Riigi maa 
Jur.kasutusõigus: 
Kuressaare linn 

 

3041 
 

Luha 2d 
 

Ärimaa 
Ä 

 

3320 
 

Riigi maa 
Jur.kasutusõigus: 
Kuressaare linn 

 
 

2559 
 

 
Kastani 20a 

 
Kaitsealune maa 

H 
 

 
1347 

 
Ol.ol.kinnistu nr.9364 
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K R U N T I D E   N Ä I T A J A D  : 
 
 

Krundi 
Nr. 

Krundi aadress Plan. 
suurus 

m² 

Ol.olev 
ehit. alune 

pind m² 

Planeeritud 
täisehituse 

% 

Planeeritud 
korruselisus 

Planeeritud 
hoonete arv 

krundil 

Siht- 
otstarbe 

tähis 

Siht- 
otstarbe 

osakaal % 
 

1986 
 

Heina 13 
  

1105 
 

 
- 

 

rajatis 
45 

    
Rajatis- 

tiik 

 

Rajatis- 
tiik 

 
006 V 

 
100 

 
1987 

 
Heina 15 

 
1105 

 
- 

 

rajatis 
55 

 

Rajatis- 
tiik 

 

Rajatis- 
tiik 

 
006 V 

 
100 

 
 

1713 
 

Heina 18 
 

1913 
 

118.3 
 

15 
 

1-2 
 

1-2 
 

0010 EE 
 

100 
 

 
2372 

 
Heina 20 

 
1693 

 
- 

 

rajatis 
15 

 
Rajatis 

tiik 

 
Rajatis 

tiik 

 
0010 EE 

 
100 

 
 

3038 
 

Heina 20a 
 

5380 
 
- 

 
Hoonestus 6 

Rajatis 22 

 
1-2 

 
1 

 

0010 EE 
 

100 
 

 
1350 

 
Aia 25 

 
30 021 

 
9200 

 
Ol.olev 

31 

 
Ol.olev 

3 
 

 
Ol.olev 

 
0050 Üh 

 

 
100 

 
 

 
1695 

 
Luha 2a 

 
5750 

 
1200 

 
Ol.olev 

22 

 
Ol.olev 

 

 
Ol.olev 

 
 

 
0030 Th 

 
100 

 

3039 
 

Luha 2b 
 

3748 
 

630 
 

Ol.olev 
17 

 

 
Ol.olev 

 
OL.olev 

 
002 Ä 

 
100 

 
3040 

 
Luha 2c 

 
2448 

 
990 

 

Ol.ol. 
40 

 

Ol.ol. 
 

 

Ol.ol. 
 

 
0030 Th 
0050 Üh 

 
60 
40 

 
3041 

 
Luha 2d 

 
3320 

 
- 

 
17 

 

 
1-2 

 

 
1 
 

 
002 Ä 

 
100 

 
 

2559 
 

 
Kastani 20a 

 
1347 

 
45.7 

 
OL.olev 

3.5 
 

 
Ol.olev 1 

 
Ol.olev 1 

 
010 H 

 
100 

 
 
 
2.2. Hoonestus ja rajatised 
 

Olemasolevatele kinnistutele Heina 13 ja Heina 15 on planeeritud paatide 
randumistiik, mis ühendatakse Põduste jõega. Uuele planeeritud krundile aadressiga 
Heina 20a on planeeritud eramu ja tenniseväljak. Osa krundist jääb mineraalvee 
sanitaarkaitsetsooni – sellele alale ei ole lubatud ehitisi, võib aga rajada 
heakorrastatud haljasala. 
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 Uuele planeeritud krundile aadressiga Luha tn. 2d on planeeritud äriotstarbeline 
hoone. 
Ülejäänud kruntidel on planeering vähendatud mahus - määratud on krundi piirid, 
kitsendused, servituutide vajadus. Hoonestus jääb olemasolevaks, juurdeehitusi ei ole 
planeeritud. 
 
Hoonestuse ja rajatiste planeerimisel on arvestatud mineraalvee veehaarde 
sanitaarkaitsealaga 50m raadiuses allikast ning Põduste jõe ehituskeeluvööndiga 
50m vee piirist. 
 
2.3. Heakord ja haljastus 
 

Individuaalelamute kruntide osas kujuneb haljastus omanike initsiatiivi ja maitse 
kohaselt. Põduste jõe ja kinnistute vaheline ala kuulub korrastamisele: võsa on ette 
nähtud harvendada, ala täidetakse ja haljastatakse niidetava muruga.  Kruntidel, kus 
on planeeritud uut hoonestust, tuleb haljastus projekteerida koos hoone projektiga 
arvestades hoone arhitektuurset lahendust. 
Planeeritaval alal  kehtib ehituskeeluala, mis tuleneb Põduste jõe ehituskeeluvööndist 
(50m vee piirist) ja mineraalvee veehaarde sanitaarkaitseala ( Raadius 50.0m 
puurkaevust). Ehituskeeld ei laiene detailplaneeringu alusel tehtavatele töödele: 
kallaste kindlustamiseks ja heakorrastamiseks, avaliku tee või kallasraja tegemiseks. 
 

Käesoleva planeeringuga on ette nähtud  planeeritavas lõigus (ka väljaspool 
planeeritud kinnistuid)  Põduste jõe kallaste korrastamine: 
 -kaldakindlustuse rajamine soojatrassist jõe poole 
 -võsastunud aladel on ette nähtud harvendusraie 
 -üle jõe kulgevate trasside kohale on planeeritud jalakäijate sild 
 -kalda-äärse valgustuse rajamine 
 -madalate alade  täitmine ja katmine niidetava muruga  
 
2.4. Liikluskorraldus 
 
Planeeringuga on ette nähtud võimalik perspektiivne Heina tänava pikendus üle 
Põduste jõe. Uute kruntide planeerimisel on arvestatud varemplaneeritud 
perspektiivse Roo tänavaga. Põduste jõe äärde on planeeritud jalgrattatee. 
 
2.5. Tehnovõrgud 
 
Kruntide piires kulgevatele trassidele kehtib Asjaõigusseaduse §158 kitsendus 
Tehnovõrgud ja rajatised. 
 

2.6. Keskkonnakaitse 
 
Planeeritaval alal kehtib Põduste jõe ehituskeeluvöönd – 50m vee piirist ning 
mineraalvee veehaarde sanitaarkaitseala  raadiusega 50m puurkaevust. 

 

Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
   
   A N D M E D   K R U N T I D E   K O H T A 
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HEINA TN.13     krunt nr.1986, kinnistu nr.4525 
Maa omanik:    KARMEN  PALTS 
Krundi pindala:    1105 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Veekogude maa V -100% 
Lubatud rajatis krundil             Paatide randumistiik, parkla 
Krundi täisehituse protsent:             45% 
 
Krundi kirjeldus 
Krunt piirneb individuaalelamu kruntidega Heina 11, 15, Roo1 ja Heina tänavaga. 
Krunt on hoonestamata ja haljastuseta.  Reljeef on tasane. 
 
Rajatise kirjeldus 
 
Kruntidele Heina 13 ja 15 on planeeritud paatide randumistiik. Tiiki ühendab Põduste 
jõega vee sissevoolutoru (läbimõõduga ca 1.0m) ning ca 4.0m laiune kanal, millega 
oleks tagatud paatide ühendus jõega. Talvel on tiik kasutatav uisutamisväljakuna.  
Jõe vee suunamine ringvooluna läbi tiigi toimub pumbaga ja lahendatakse eraldi 
projektiga. 
 
 Krundile on ette nähtud ka väike sõiduautode parkimisplats isiklikuks otstarbeks. 
 
Heakord ja haljastus 
Projekteerida krundile ümbrusega sobivad piirded. 
 
Tehnovõrgud 
 
Krundile on planeeritud paadisadama veevahetuseks ülepumpetrass (pumbatakse 
Põduste jõe vesi paadisadamani vee aereerimise ja vahetuse eesmärgil). 
 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 

 
1.  Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
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 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
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Heina 15                                  krunt nr.1987, kinnistu nr.4526 
 
Maa omanik:     TÕNIS PALTS 
Krundi pindala:     1105 m² 
 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve     Veekogude maa  - 100% 
Lubatud rajatis krundil   Paatide randumistiik 
Krundi max täisehituse protsent     55 % 
 
 
Krundi kirjeldus 
Krunt piirneb individuaalelamu kruntidega Heina 13, 15a, Roo1 ja Heina tänavaga. 
Krunt on hoonestamata ja haljastuseta.  Reljeef on tasane. 
 
 
Rajatise kirjeldus 
 
Kruntidele Heina 13 ja 15  on planeeritud paatide randumistiik. Tiiki ühendab Põduste 
jõega vee sissevoolutoru (läbimõõduga ca 1.0m) ning ca 4.0m laiuse kanaliga, millega 
oleks tagatud paatide ühendus jõega. Talvel on tiik kasutatav uisutamisväljakuna. 
Jõe vee suunamine ringvooluna läbi tiigi toimub pumbaga ja lahendatakse eraldi 
projektiga. 
 
 
 

Heakord ja haljastus 
 
Projekteerida krundile  ümbrusega sobivad piirded. 
 
 
 

Tehnovõrgud 

 
Krundile on planeeritud paadisadama veevahetuseks ülepumpetrass (pumbatakse 
Põduste jõe vesi paadisadamani vee aereerimise ja vahetuse eesmärgil). 
Krundile on planeeritud sademevetekollektor 
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Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
 
 
 
 

1.Ranna ja kalda kaitse seadus – RT I 1995, 31, 382 
 

Põduste jõe ehituskeeluvööndis, laiusega tavalisest veepiirist 50m – on ehitamine 
keelatud. 
 
 
 

2. Asjaõigusseadus, paragrahv 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
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HEINA TN.18     krunt nr.1713, kinnistu nr.7526 
Maa omanik:     TÕNIS PALTS 
Krundi pindala:      1913 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Väikeelamumaa, EE -100% 
Lubatud hoonete arv krundil   1-2           
Krundi täisehituse protsent:             15% 
 
Krundi kirjeldus 
Krunt piirneb individuaalelamu kruntidega Heina 16, 20, 20a Luha 2 ja Heina 
tänavaga. Krundil asub ind.elamu, krunt on heakorrastatud ja haljastatud.  Reljeef on 
tasane. 
 
Hoonestuse kirjeldus 
Krundil säilub olemasolev olukord. Soovi korral on võimalik krundile ehitada lisaks 
abihoone arvestades Heina tn. väljakujunenud ehitusjoont, tuletõrjekujasid – 
naaberkruntidest pool kuja 5.0m ning lubatud krundi täisehituse protsenti  - 15%. 
(Olemasolev krundi täisehituse protsent on 7%). 
 
Vastavalt planeerimis-ja ehitusseadusele võib väikehoonet (kuni 12m²) ehitada 
kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul ilma ehitusprojekti, ehitusloa, kasutusloa ja 
järelvalveta. 
 
Trassilahendus 
 
Krundile on planeeritud veetrass ja madalpingekaabel. Krunti läbiv soojatrass 
rekonstrueerida. 
 
 
 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.  
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     (3) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei 
võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
 
2. Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi.  
 
 Jäätmeseadus. 
 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
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HEINA TN.20     krunt nr.2372, kinnistu nr. 7332 
Maa omanik:    KARMEN  PALTS 
Krundi pindala:    1693 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Väikeelamumaa -100% 
Lubatud rajatis krundil             haljasala-iluaed  tiigiga 
 
 
Krundi kirjeldus 
Krunt piirneb individuaalelamu kruntidega Heina 18, 20a,  ja Heina tänavaga. Krunt on 
hoonestamata ja haljastuseta. Pinnas on osaliselt täidetud, reljeef on suhteliselt 
tasane. Krundi Heina tn. poolsele küljele on istutatud hekk. 
 
Rajatise kirjeldus 
 
Krundile on ette nähtud maastikulise erikujundusega iluaia rajamine vastavalt krundi 
omaniku soovile ja maitsele. Haljasala täiendab vabakujuline tiik, mille rajamiseks 
kasutatakse ol.olevat madalamat krundiosa. 
Krundi Heina tn. poolsele küljele, olemasoleva heki ja Heina tn. vahelisele alale on 
planeeritud väike sõiduautode parkla isiklikuks otstarbeks. 
 
Tehnovõrgud 
 
Krunti läbib sademevetekollektor 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
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2. Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
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HEINA TN.20a     krunt nr.3038 
Maa omanik:    Riigi vaba maa 
Krundi pindala:    5380 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Väikeelamumaa EE -100% 
Lubatud hoonete arv krundil   1           
Krundi täisehituse protsent:             10% -  hoone 
      22% - rajatised 
Ehitise lubatud kõrgus   1-2 korrust 
 
Krundi kirjeldus 
Krunt piirneb individuaalelamu kruntidega Heina 18, 20, Luha 2, AS Kuressaare 
Soojus krundiga Luha 2a, AS Kuressaare Sanatoorium kinnistuga Kastani 20a, uue 
planeeritud krundiga Luha 2d ja Põduste jõe kaldapealse trasside teenindusteega.  
Krunt on hoonestamata, heakorrastuseta, üksikute  juhuslike puudega. Ala on 
osaliselt vesine, kaetud jõeäärse roostikuga, vajab täitmist. 
 
Hoonestuse ja rajatiste kirjeldus 
 
Krundile on planeeritud  eramu basseiniga, tenniseväljak  ja väike parkimisplats 
isiklike ja külaliste sõiduautode tarbeks. Parkimisplats kaetakse tänavakattekiviga. 
 

Krundile pääs toimub Luha tänavalt AS Kuressaare Soojus krundi kõrvalt, 
sissesõidutee on arvestatud krundi koosseisu. Sissesõiduteele kehtib kitsendusena 
nõue tagada vajadusel tuletõrjemasinatele juurdepääs AS Kuressaare Soojus 
krundile. 

Sissesõidutee algab Luha tänavalt ja kulgeb esmalt üle Luha 2a krundi, millele kehtib 
Asjaõigusseaduse kitsendus Ajutine tee §156. Kinistute omanikud võivad teele seada 
teesrvituudi AÕS §186. 
 

Osale  krundist  kehtib ehituskeeluala, mis tuleneb Põduste jõe ehituskeeluvööndist 
(50m vee piirist) ja mineraalvee veehaarde sanitaarkaitsealast ( Raadius 50.0m 
allikast). Ehituskeeld ei laiene detailplaneeringu alusel tehtavatele töödele: 
kallaste kindlustamiseks ja heakorrastamiseks, avaliku tee või kallasraja tegemiseks. 
 

Käesoleva planeeringuga on ette nähtud  planeeritavas lõigus (ka väljaspool 
planeeritud kinnistuid)  Põduste jõe kallaste korrastamine: 
 -kaldakindlustuse rajamine soojatrassist jõe poole 
 -võsastunud aladel on ette nähtud harvendusraie 
 -üle jõe kulgevate trasside kohale on planeeritud jalakäijate sild 
 -kaldaäärse valgustuse rajamine 
 -madalate alade ja täitmine ja katmine niidetava muruga  
 
Krundi kirde- ja edelapiiri ääres kulgeb jalgrattatee, mis on ühendatud jõe kaldal 
kulgeva jalgrattateega ja Luha tänavaga. 
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Hoone arhitektuursel projekteerimisel soovitav lähtuda Heina 18 hoone 
arhitektuursest välisilmest 
 

TULEPÜSIVUSKLASS – soovitav TP2, minimaalselt TP3 
 

 Heakord ja haljastus 
Haljastus rajatakse vastavalt omaniku soovile ja maitsele. Kirde- ja kagupiirile on 
planeeritud kõrge hekk varjamaks tööstusliku ilmega naaberkrunte. Põduste jõe 
poolse piiri ääres kasvav puuderida on ette nähtud harvendada.  Harvendamise 
ulatus kooskõlastada enne tööde alustamist keskkonnaametiga. 
Projekteerida krundile hoone arhitektuuriga ja ümbrusega sobivad piirded. Soovitav 
on piirete asemel kasutada hekki. 
 

Tehnovõrgud 
Krundile on planeeritud kanalisatsioonitrass AS Kuressaare Soojus krundilt. 
Krundile on planeeritud veetrass Heina tn. 18 krundilt. 
Krundile on planeeritud madalpingekaabel Heina tn. 18 krundilt. 
Krundile on planeeritud soojatrass 
Krunti läbib sademevetekollektor.  
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1 .Veeseadus – RT I 1996,13, 241. 
Krunti osaliselt hõlmaval mineraalvee veehaarde san.kaitsealal on keelatud 
majandustegevus , lubatud on ala hooldamine , heintaimede niitmine. 
 

2 .Ranna ja kalda kaitse seadus – RT I 1995, 31, 382 
 

Põduste jõe ehituskeeluvööndis –50m tavalisest veepiirist – on ehitamine keelatud. 
 
3. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
 
 
 



TÕNIS PALTS                                                PÕDUSTE JÕE JA HEINA, LUHA TÄNAVATE PIIRKONNA DETAILPLANEERING 

                                                                                                                                                                                                                                   

Detsember, 2000  17                                                                                                OÜ Klotoid

                                                        

 

 
 

4. Asjaõigusseaduse § 156. Ajutine tee  
 
     (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 
Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 
Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.  
     (2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
     (3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus 
avaliku teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel.  
 
 
 

Luha 2a ja Heina 20a  krundid kasutavad ja hooldavad sissesõiduteed ühiselt. 
Kinnistute omanikud võivad kokku leppida teeservituudi seadmises – AÕS § 186. 
Heina 20a krundi piires asuval teelõigul peab võimaldama vajadusel tuletõrjemasinate 
pääsu Luha 2a krundi tagaosale.  
 

5. Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
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AIA 25      krunt nr.1350 
Maa omanik:    Eesti Vabariik  
      (Juriidiline maakasutaja Kuressaare linn) 
Krundi pindala:    30 021m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Ühiskondlike hoonete  maa  Üh -100% 
       
Lubatud hoonete arv krundil   Olemasolev           
Krundi täisehituse protsent:             31% olemasolev 
       
Ehitise lubatud kõrgus   Olemasolev 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krundil asuvad  Kuressaare haiglakompleksi hooned, millele on määratud krundipiirid. 
Olemasolev olukord säilub nii hoonestuse kui ka haljastuse osas. 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
 
 
 
2. Asjaõigusseaduse § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
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Jäätmeseadus. 

 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
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LUHA 2a      krunt nr.1695 
 
Maa omanik:   Eesti Vabariik 
     (Juriidiline maakasutaja Kuressaare Soojus) 
Krundi pindala:   5750m² 
 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Tootmishoonete maa  Th -100% 
Lubatud hoonete arv krundil   Olemasolev           
Krundi täisehituse protsent:             22%- olemasolev 
Ehitise lubatud kõrgus   Olemasolev 
 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krundil asuvad AS Kuressaare soojus  hooned ja rajatised, millele on määratud 
krundipiirid. 
Olemasolev olukord säilub nii hoonestuse kui ka haljastuse osas. 
 
Sissesõit krundile toimub Luha tänavalt. Sissesõidutee kuulub krundi koosseisu. 
Suuregabariidilised kütusemasinad sõidavad välja üle Luha 2b krundi, tee 
planeerimisel on arvestatud pööramisraadiustega.  
 
Tuleohutusnõuded – hooned viia vastavusse kehtivate tuleohutusnõuetega vastavalt 
projekteerimisnormidele EPN 10.1. , 10.2 ja 10.8. 
Kui kinnistu piir läbib hoonet, ehitada piiri markeeriv sein välja tulemüürina. 
 
 
 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
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     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
 
 
 
2. Asjaõigusseaduse § 156. Ajutine tee  
 
     (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 
Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 
Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.  
     (2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
     (3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus 
avaliku teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel.  
 
 
 

Luha 2a, Luha 2b ja  Heina 20a  krundid kasutavad ja hooldavad sissesõiduteid 
ühiselt. Kinnistute omanikud võivad kokku leppida teeservituudi seadmises – AÕS § 
186. 
 

3. Asjaõigusseadus, § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
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Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
 
 
 

4. Asjaõigusseaduse  § 147 –“Naaberkinnisasja kasutamine” 
Luha 2a hoone ehitus – ja remont-töid on lubatud teha Luha 2b ja Luha 2c krundilt. 
 
 

5.  Asjaõigusseaduse §152 – “Ühine sein” 
Luha 2a ja Luha 2b ning Luha 2a ja Luha 2c piiril asuvad hooneosi eraldavad  seinad 
on kaasomand. Ühise seina ehitus- ja remondikulud kannavad omanikud vastavalt 
nende osa suurusele. 
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LUHA 2b      krunt nr.3039 
 
Maa omanik:   Riigi vaba maa 
     (Juriidiline maakasutaja Kuressaare Soojus) 
Krundi pindala:   3748 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Ärimaa -100% 
Lubatud hoonete arv krundil   Olemasolev           
Krundi täisehituse protsent:             olemasolev –17% 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krundil asuvad Kuressaare Haigla hallatavad hooned, mis on rendile antud  Metra AP 
OÜ-le. Hoonekompleksile on määratud krundipiir. 
Olemasolev olukord säilub nii hoonestuse kui ka haljastuse osas. 
 
Sissesõit krundile toimub Luha tänavalt . Sissesõitu kasutab ka Luha 2a  krunt. 
 
Tuleohutusnõuded – hooned viia vastavusse kehtivate tuleohutusnõuetega vastavalt 
projekteerimisnormidele EPN 10.1. ja 10.2.  
Kui kinnistu piir läbib hoonet, ehitada piiri markeeriv sein välja tulemüürina. 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
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2. Asjaõigusseaduse § 156. Ajutine tee  
 
     (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 
Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 
Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.  
     (2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
     (3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus 
avaliku teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel.  
 

Luha 2a ja Luha 2b   krundid kasutavad ja hooldavad sissesõiduteed ühiselt. 
Kinnistute omanikud võivad kokku leppida teeservituudi seadmises – AÕS § 186. 
 
 

3. Asjaõigusseadus, § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
 

4. Asjaõigusseaduse  § 147 –“Naaberkinnisasja kasutamine” 
Luha 2a hoone ehitus – ja remont-töid on lubatud teha Luha 2b ja Luha 2c krundilt. 
Luha 2b hoone ehitus- ja remonttöid on lubatud teha Luha 2a krundilt. 
 
 

5.  Asjaõigusseaduse §152 – “Ühine sein” 
Luha 2a ja Luha 2b ning Luha 2a ja Luha 2c piiril asuvad hooneosi eraldavad  seinad 
on kaasomand. Ühise seina ehitus- ja remondikulud kannavad omanikud vastavalt 
nende osa suurusele. 
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LUHA 2c      krunt nr.3040 
 
Maa omanik:    Eesti Vabariik 
      (Juriidiline maakasutaja Kuressaare linn) 
Krundi pindala:    2448 m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Tootmishoonete maa Th -   60% 
      Ühiskondlike hoonete maa- 40% 
Lubatud hoonete arv krundil   Olemasolev           
Krundi täisehituse protsent:             40%- olemasolev 
Ehitise lubatud kõrgus   Olemasolev 
 
 
Krundi kirjeldus 
 
Krundil asuvad Kuressaare Haigla hallatavad hooned- kelder, elektrijõujaam, garaazid 
ning desinfektsioonihoone. Hoonekompleksile on määratud krundipiir. 
Olemasolev olukord säilub nii hoonestuse kui ka haljastuse osas. 
 
Juurdesõit garaazidele toimub omaette sissesõidutee kaudu Luha tänavalt. 
 
Tuleohutusnõuded – hooned viia vastavusse kehtivate tuleohutusnõuetega vastavalt 
projekteerimisnormidele EPN 10.1. ja EPN 10.2.  
Kui kinnistu piir läbib hoonet, ehitada piiri markeeriv sein välja tulemüürina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
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     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist. 
 
 
2. Asjaõigusseaduse § 156. Ajutine tee  
 
     (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 
Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 
Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.  
     (2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
     (3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus 
avaliku teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel. 
 
 Luha 2c, Luha 2a,  Luha 2d  ja Kastani 20 krundid kasutavad ja hooldavad 
sissesõiduteed ühiselt. Kinnistute omanikud võivad kokku leppida teeservituudi 
seadmises – AÕS § 186. 
 
 
 

3. Asjaõigusseadus, § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
 
    Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 
 Jäätmeseadus. 
 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
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 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
 
 

4. Asjaõigusseaduse  § 147 –“Naaberkinnisasja kasutamine” 
 

Luha 2a ja Luha 2b hoone ehitus – ja remont-töid on lubatud teha Luha 2c krundilt. 
 
 

5.Asjaõigusseaduse §152 – “Ühine sein 
Luha 2c ja Luha 2b ning Luha 2c ja Luha 2a  piiril asuv hooneosi eraldav sein on 
kaasomand. Ühise seina ehitus- ja remondikulud kannavad omanikud vastavalt nende 
osa suurusele. 
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LUHA 2d      krunt nr.3041 
 
Maa omanik:    Eesti Vabariik 
Krundi pindala:    3320  m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
Krundi sihtotstarve       Ärimaa Ä -100% 
Lubatud hoonete arv krundil   1           
Krundi täisehituse protsent:             17% 
Ehitise lubatud kõrgus   1-2 korrust 
 
Krundi kirjeldus 

Krunt kujutab endast vaba ala Kastani 20 ja Kastani 20a kinnistute ning AS 
Kuressaare Soojus krundi ja Põduste jõe vahel. Osa krundist hõlmab mineraalvee 
veehaarde sanitaarkaitseala. Osaliselt ka Põduste jõe ehituskeeluala. 
Üle krundi kulgeb juurdepääsutee Kastani 20a krundini, kuni ei ole välja ehitatud 
jõeäärne jalgrattatee, mis tagab tulevikus ka juurdesõidu mineraalvee krundini. 
 
Ehituskeelualast vabale alale on planeeritud 1-2 korruseline äriotstarbeline hoone. 
Hoone arhitektuursel projekteerimisel on soovitav  arvestada ümbritsevate hoonete 
kujunduslikku ilmet ja kasutada funktsionalismist tulenevaid võtteid, s.h. 0-kaldega 
katuslage. 
 
Tulepüsivusklass:   TP2 
   
Sissesõit krundile toimub Luha tänavalt . Sissesõitu kasutavad  Luha 2a, 2c, 2d ja 
Kastani 20  krundid. 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
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2. Asjaõigusseaduse § 156. Ajutine tee  
 
 
     (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 
Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 
Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.  
 
     (2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
    
  (3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus avaliku 
teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel. 
 
Luha 2a, 2c, 2d,  ja Kastani 20 krundid kasutavad ja hooldavad sissesõiduteed 
ühiselt. Kinnistute omanikud võivad kokku leppida teeservituudi seadmises – AÕS § 
186. 
 Kuni ei ole välja ehitatud jõeäärne jalgrattatee tugevdatud (sõidetaval) alusel 
mineraalvee pumpla kinnistule, võib AS Kuressaare Sanatoorium kasutada teed, mis 
kulgeb üle Luha 2d krundi Kastani 20a kinnistule. 

 
 
 

3. Asjaõigusseadus, § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
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 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
 
 

4. Veeseadus – RT I 1996,13, 241. 
 
Krunti osaliselt hõlmaval mineraalvee veehaarde san.kaitsealal on keelatud 
majandustegevus . 
 
 
 

5. Ranna ja kalda kaitse seadus – RT I 1995, 31, 382 
 
 

Põduste jõe ehituskeeluvööndis –50m veepiirist – on ehitamine keelatud. 
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Kastani 20a     krunt nr.2559, kinnistu nr.9364 
Maa omanik:    AS Kuressaare Sanatoorium 
Krundi pindala:    1347  m² 
 
Krundi ehitusõigus: 
 
Krundi sihtotstarve       Kaitsealune maa - H -100% 
Lubatud hoonete arv krundil   Olemasolev           
Krundi täisehituse protsent:             3.5%- olemasolev 
Ehitise lubatud kõrgus   Olemasolev 
 
Krundi kirjeldus 
 
Kinnistul asub mineraalvee puurkaevu hoone. Olemasolev olukord säilub. 
Mineraalvee veehaarde sanitaarkaitseala raadius on 50.0m puurkaevust. Veehaardes 
on keelatud majandustegevus v.a. veehaarderajatise teenindamine, heintaimede 
niitmine ja veeseire. Krunt asub suures osas ka Põduste jõe ehituskeeluvööndis. 
Sissesõit krundile toimub Kastani 20 kinnistu ja Luha tn.2d kinnistu kaudu. 
 
Krundi omanikul arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega: 
 
1. Veeseadus – RT I 1996,13, 241. 
Mineraalvee veehaarde san.kaitsealal on keelatud majandustegevus . 
 

2. Ranna ja kalda kaitse seadus – RT I 1995, 31, 382 
 

Põduste jõe ehituskeeluvööndis –50m veepiirist – on ehitamine keelatud. 
 

3. Asjaõigusseaduse § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised.  
 
     (1) Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja –rajatisi, kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata 
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti 
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva 
tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt 
kokku leppimata.[11.06.1997]  
     (2) Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole vastavalt 
käesoleva seaduse §16 2 1 lõikele kinnisasja olulised osad.     (3) Käesoleva 
paragrahvi 1.lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tehnorajatised ei võimalda kinnisasja 
otstarbekohast kasutamist.  
     (4) Tehnorajatise ehitamise ja kasutamisega tekkiv kahju tuleb omanikule eelnevalt 
täielikult hüvitada.  
     (5) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks 
võib seaduses sätestatud juhtudel kohaldada sundvõõrandamist.  
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4. Asjaõigusseaduse § 156. Ajutine tee  
 
  (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. 
Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 
Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.  
     (2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa 
kaotab ühenduse avaliku teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu 
käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud tingimustel.  
     (3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus 
avaliku teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel. 
 
Kuni ei ole välja ehitatud jõeäärne jalgrattatee tugevdatud (sõidetaval) alusel 
mineraalvee pumpla kinnistule, võib AS Kuressaare Sanatoorium kasutada teed, mis 
kulgeb üle Luha 2d krundi Kastani 20a kinnistule. 

 
 
 

5. Asjaõigusseadus, § 169. Muud kinnisomandi kitsendused  
   
     Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks 
võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi: 
 
 Jäätmeseadus. 
“Jäätmete kogumine” –Kuressaare linna jäätmekäitluseeskiri p. 3 lg 2 
Vastavalt Kuressaare linna jäätmekäitluseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud 
paigaldama krundile prügikonteineri ja korraldama jäätmeveo. 
 
 Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 lg 1, § 53 ja § 58 lg 4. 
Kohalik omavalitsus võib välja anda kehtestatud detailplaneeringu nõudeid 
täpsustavaid projekteerimistingimusi. 
 
Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel. 
Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt. 
 
 Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmäärus § 72, § 30 lg 3 
Projekteerimistingimused koostab linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond ja 
väljastab linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel. 
Ehitusalased load (ehitusluba, kasutusluba jm.) väljastab linna ehitusjärelevalve-  
insener linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsus võib välja anda kehtestatud 
detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi 
 
 
Koostas:  arh.T.Org 
 


