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1.Seletuskiri 

Lähtesituatsioon 

Detailplaneeringu nimetus:  Talli tn 14 

Huvitatud isik:    Tauno Rehtla 

P aneeritava  aaüksuse o anik:       Tauno Reht a 

Planeeringuala suurus:   1122 m2 

Planeeringu koostamise alused 

1. Planeerimisseadus (RT I, 26.02.2015, 3); 

2. Detailplaneeringu algatamise taotlus (23.07.2021); 

3. Saaremaa Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldus nr 2-3/1356 „Kuressaare linnas Talli tn 

14 detailplaneeringu algatamine“; 

4. Lisa 1 „Kuressaare linnas Talli tn 14 detailplaneeringu planeeringuala“; 

5. Lisa   „Saaremaa Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldusele nr 2-3/1356 

 etai   aneeringu  ähteseisukoha “ 

P aneeringu koosta ise  ähte oku en i  

1. Geo eeti ine a us  aan: Osaühing DP Projektbüroo  töö nr 57-21-G (01.12.2021); 

2. Tallinna 61 detailplaneering (kehtestatud 12.05.2003); 

3. Kuressaare  inna ja Kaar a va  a kontaktvöön i ühis  aneering  kehtestatu  

26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1; 

4. Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); 

5. Keskkonna õju hin a ise ja keskkonnajuhti issüstee i sea us (RT I  005   5  87); 

6. Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258); 

7. Veeseadus (RT I 1994, 40, 655); 

8. Maakatastriseadus (RT I 1994, 74, 1324); 

9. Maakorraldusseadus (RT I 1995, 14, 169); 

10. Keskkonnaseadustiku ü  osa sea us (RT I   8.0 . 0     ); 

11. Asjaõigussea us (RT I  993  39  590); 

12. Seadme ohutuse seadus (RT I, 23.03.2015,4); 

13. Metsaseadus (RT I 2006, 30, 232); 

14. Siseministri 01.03.2021 äärus nr  7 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“; 

15. Majandus- ja taristu inistri 05.08. 0 5  äärus nr  06 „Tee projekteerimise normid“; 

16. Riigiha  use  inistri  7. 0. 0 9  äärus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja 

ülesehitusele esitatavad nõuded“; 

17. Keskkonnaministri  08.11.2019  äärus nr 6  „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 

vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/1044018
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18. Saare aa Va  avo ikogu  3.03. 0 8  äärus nr  3 “Saaremaa valla 

jäätmehoolduseeskiri”; 

19. Saare aa Va  ava itsuse 04.06. 0 9  äärus nr 9 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo 

eeskiri Saaremaa vallas“;  

20. Saare aa Va  ava itsuse 09.05. 0 8  äärus nr  4 „Detailplaneeringu algatamise 

taotluse vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“; 

21. Saare maakonnaplaneering 2030+; 

22. Saare  aakonna  aneeringu tee a  aneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“; 

23. Kuressaare Veevärk AS tehnilised tingimused nr 2897, 28.01.2022 ; 

24. Kuressaare Soojus AS tehnilised tingimused 01.02.2022 nr 07/2022 ; 

25. Telia Eesti AS tehnilised tingimused 07.02.2022 nr 36110848 

26.  uu  kehtiva  õigusakti    rojekteeri isnor i  ja eesti Stan ar i  (EVS 809-1:2002 

„Kuritegevuse ennetamine“ jne). 
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2.Planeeritava maa-ala asukoha ja olemasoleva olukorra kirjeldus 

Asukoht 

Planeeritav maa-a a asub Kuressaare  inna  õhja oo ses osas  äri- ja tootmisalade piirkonnas, 

endise Saare EPT AS territooriumil. 

P aneeringua a  iirneb  õhja suuna  Talli tn 12 (katastritunnus 34901:003:0041, registriosa nr 

1404534, sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Talli tn 12b (katastritunnus 34901:003:0284, 

registriosa nr 2240634, sihtotstarve 50% äri aa  50% toot is aa) katastriüksustega ning 

 õuna suuna  Ta  i tänavaga (katastritunnus 34901:003:0208, registriosa nr 2239934, 100% 

trans or i aa) katastriüksusega. 

Joonis 1. Planeeringuala asendiskeem (Alus: Maa-ameti X-Gis kaardiserver) 

 

Olemasoleva ruumi kirjeldus 

Planeeritavaks alaks on Kuressaare linnas asuv Talli tn 14 kinnistu (katastritunnus 

34901:003:0216, registriosa nr 2240734) sihtotstarbega tootmismaa 100% ja pindalaga 1122 

m2. 

Maa-alal hoonestus puudub. Geo eeti iste  õõ istustöö e an  ete   äbib   aneeringuala 

sidekanalisatsiooni trass. Kinnistule on rajatud elektri liitumiskilp, madalpingekaabel ja 

asfaldiplats. Ehitisregistrisse kantu  info kohase t katastriüksuse  o e aso eva  ehitise  ja 

rajatised puuduvad. Kinnistu on osa ise t ha jastatu   õõsastikuga. Maapinna reljeef on 

üht ase t tasane abso uutkõrgustega 6,1 – 6,4 m. P aneeringua a  ei asu väärise u aiku  

Natura 2000 võrgustiku a asi  ega  ui  kaitsea usei   oo usobjekte  sa uti  uu uva  

 uinsuskaitsea use  objekti  ning ku tuuri ä estise .  

O e aso ev juur e ääs   aneeringua a e toi ub ava ikuks kasutuseks seatu  Ta  i tänava t. 
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P aneeringua a ja se  e  õjua a ana üüs ning ruu i ise arengu ees ärgi  

Planeeringuala asub Kuressaare linna Ta  i tänava    Ta  inna  nt ja Ka evi tänava vahe ise  

maa-alal. P aneeringua a  ähi iirkonnas asuva  va  ava t toot is- ja äri aa sihtotstarbega 

katastriüksuse . Ca 50   kir e  oo e jääb Kuressaare Soojus AS hoonestus ja rajatise . Lõuna 

ja  ääne  oo e jääva  auto e re on i ja teenin usega tege eva  ettevõtte . Planeeringuala 

 ähipiirkonna hoonete paigutus on  ääratu  ehitusjoonega  ara  ee se t Ta  i tänavaga. Talli 

tn 14 planeeritav hoone paigutub analoogselt Ta  i tänava olemasoleva hoonestusega. 

P aneeritava hoone kõrgus ja katuseka  e  ääratakse  ähiü bruse hoonete  ara eetrei  

arvestades. P aneeringua ast Ta  i tänava vastas oo e  asub Ta  i tn     a ekatusega 

tootmishoone. Planeeringua ast  õuna  oo e asub Ta  i tn     a a a vii katusega 

tootmishoone.  

Planeerimislahen use koosta ise  arvestatakse järg iste  iirkon a  uu utavate  õju ega: 

• P aneeringua a   is  raeguses o ukorras on kasutusest vä jas ja osa ise t võsastunu  

plats, saab planeeringu realiseerumisel korrastatud ja hoonestatud piirkonnale 

omaselt; 

• Arvesta es  ähi iirkonna vä jakujunenu  struktuuri ning o e aso evat ja   aneeritavat 

hoonestust  jääb   aneeringua a  ea e  etai   aneeringu rea iseeru ist toot is- ja 

äritegevusega piirkonnaks; 

• Detai   aneeringu   uu ub  iiriü ene  õju ja  ähtuva t kavan atava tegevuse 

iseloomust (tootmishoone ehitus) ka o u ine strateegi ine  õju  aakon  iku või 

omavalitsuse territooriumi mastaape silmas pidades. 

O e aso eva  aaüksuse struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste kirjeldus 

Aadress Omanik Pindala Sihtotstarve Katastritunnus Kinnistu nr 

Talli tn 14 Tauno 

Rehtla 

1122 m2 Tootmismaa 

100% 

34901:003:0216 2240734  

Tabe   . An  e    aneeritava katastriüksuse kohta 

Kinnistul asuvad kitsendused: 

1. Si ekana isatsioon  kaitsevöön      trassi te jest  õ e a e  oo e; 

2. Madalpingekaabel, kaitsevöön      trassi te jest  õ e a e  oo e. 

3.P aneeringu ü   ahen us ja ava ik ruu  

Detai   aneeringu ees ärgiks on ehitusõiguse  äära ine toot ishoonete ehitamiseks, 

ehitusõiguse ja arhitektuursete tingi uste  äära ine   iik uskorra  use  õhi õtete 

 äära ine  tehnovõrku e  trassi e ja tehnorajatiste asukoha  äära ine  hoonestuse ja 

ha jastuse  õhi õtete ja u atuse  äära ine  keskkonnatingi uste sea mine, seadustest ja 

teistest õigusakti est tu enevate kitsen uste ja servituuti e u atuse  äära ine. 

Planeeringualal kavandatakse auto- ja  õ  u ajan ustehnika teenin ust. P aneeritavate 

hoonete, rajatiste, haljastuse ja juur e ääsu e kuju ning asukohad joonisel on tinglikud ja 
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tä sustuva   etai   aneeringujärgses projekteerimise faasis. Vastavalt Talli tn 12 ja Talli tn 14 

o anike kokku e  e e on   aneeritakse hoonestusa a  iir kinnistu  iiri e  ähe a e kui 4    (vt 

joonis DP3 „Põhijoonis tehnovõrku ega“). 

Alal kehtivate planeeringutekohane piirkonna areng 

Saare maakonnaplaneering 2030+ 

Riigiha  use  inistri  7.04. 0 8 käskkirjaga nr  . -4/94 kehtestatud „Saare 

maakonnaplaneeringu 2030+“ kohase t on Saare  aavane a  8.04. 008 korra  usega nr 

474 kehtestatu  „Asustust ja  aakasutust suunava  keskkonnatingi use   jäetu  kehti a 

Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisadena. 

Saare  aakonna  aneeringu  030+  isaks o ev tee a  aneering „Asustust ja maakasutust 

suunava  keskkonnatingi use “ 

Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisaks oleva teemaplaneeringu „Asustust ja  aakasutust 

suunava  keskkonnatingi use “ kohase t puuduvad planeeringualal avaliku huvi objektid ja 

 uu  väärtuste säi ita ist ee  ava  nähtuse . Teemaplaneeringu elluviimine toimub 

 ea ise t  äbi ü    aneeringute ja ü    aneeringu a use  koostatud detailplaneeringute. 

P aneeringu vastavus ü    aneeringu e 

Alal kehtib Kuressaare linna ja Kaar a va  a kontaktvöön i ühis  aneering  (edaspidi 

üldplaneering),  i  e järgi on   aneeringua a   aakasutuse juhtotstarbeks ettevõt usa a. 

Ettevõt usa a a    õistetakse ühis  aneeringus keskkon a  ittehäirivate tööstusettevõtete ja 

 a u e  kui  ka äri- ja teenin usettevõtete  aa . Lubatu  sihtotstarbed on äri- ja 

tootmismaa. Tulenevalt eelnevast on käeso ev  etai   aneering kooskõ as ühis  aneeringuga. 

Planeeringualal kehtib Tallinna 61 detailplaneering (kehtestatud 12.05.2003. Pea e käeso eva 

detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud planeering käeso eva  etai   aneeringu 

ala ulatuses kehtetuks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osaühing DP Projektbüroo  09-21-DP 
 

Saare maakond, Kuressaare linn, Talli tn 14 detailplaneering    9 
 

 

Vä javõte Kuressaare  inna ja Kaar a va  a kontaktvöön i ühis  aneeringust. 

TB- ettevõt usa a 
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4.Planeeritaval alal kruntide moodustamine 
 

Detai   aneeringuga käsit etav  aa-a a hõ  ab Talli tn 14 katastriüksust (katastritunnus: 

34901:003:0216). P aneeri is ahen use tu e use  katastriüksust ei jagata ja uusi krunte ei 

moodustata. 

P aneeringujärgse  krun i  

Jrk 
nr 

Krundi 
aadressettepanek / 
positsiooni number 

Krundi 
planeeritud 

suurus 

Krundi planeeritud 
sihtotstarve 

katastriüksuse  iiki e 
kaupa 

Krundi kasutamise 
sihtotstarve 

detailplaneeringu liikide 
kaupa 

1 Talli tn 14 1122 m2 tootmismaa (T100%) 
tootmishoonemaa 

(TT100%) 

Tabel 2. Planeeritud maa-ala krundijaotus 

5.Projekteeri is õhi õtte  

Planeeritavatele katastriüksuse e on lubatud ehitada kuni kaks tootmishoonet (sh kuni 60 m2 

ehitisealuse pinnaga hooned)  etai   aneeringu  õhijoonise  näi atu  hoonestusa a e (vt 

joonis DP3 „Põhijoonis tehnovõrku ega“). Hooned rajatakse kuni 3 korruselisena, katuseharja 

kõrgus  aa innast kuni 9,0 m. Maksimaalne ehitisealune pind krundil on lubatud kuni 730 

m2.  

Projekteeri ise  arvesta a hoonete vä isi  e kujun a ise  sobivust  iirkonnaga  piirkonnas 

o e aso eva ja enne kavan atu  hoonestusega ning koha iku o a ära ja  aterja i ega – 

kavan atav hoonestus  eab  oo usta a ühtse visuaa se terviku. Piirinaabri, Talli tn 12 

o anikuga  on sõ  itu  kokku e e ehitusõiguseks kinnistu  iiri e  ähe a e kui 4 m. 

Vä jas oo   etai   aneeringu  õhijoonise e kantu  hoonestusa a on  ubatu  raja a 

ko  unikatsioone/tehnovõrke ning juur e ääsutei  ja  arki isa asi .  

Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Planeeritavate hoonete mini aa ne tu e üsivusk ass 

on TP2.  

Arhitektuursed piirangud hoonetel  

1. Katused rajada lame- või vii katusega  kaldenurk – 0-45°, katusekattematerjal 

soovitavalt plekk, kivi, bituumenkatted; 

2. Harjajoon-  ara  ee ne või risti Ta  i tänavaga; 

3. Hoonete korruselisus – kuni 3  kõrgus  aa innast kuni 9,0 m; 

4. Hoone ±0,00 on planeeritavast maapinnast ca 0,2   kõrge a ; 

5. Vä isvii ist us: ehitus aterja ina kasuta a  ähi iirkonna hoonestuses kasutatu  

materjale- kivi, plekk (sandwich paneelid), puit. PVC kaarhallide rajamine ei ole 

lubatud. Värvitooni  va i a  ähia a keskkonda sulanduvad; 

6. Aknaraamid ja uksed- metall, puit, puit-alumiin, plasik; 
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7. Nähtav sok iosa: kivi  betoon  krohv; 

8. Piirdeaiad- Krunti on  ubatu   iirata osa ise t (keevisvõrk või  eta  )  iir eaiaga. 

Juur e ääs ja  arki ine 

Planeeringualale on kavan atu  juur e ääs Ta  i tänava t  kat.tunnus 34901:003:0216, 

(avalikuks kasutuseks seatud eratee). P aneeringu koosta ise käigus on esitatu  Talli tn 14 

 iirinaabri e (Ta  i tn    ja Ta  i tn   b o aniku e) juur e ääsu kooskõ asta ise ette anek. 

Kokku e et juur e ääsu kasuta iseks ei saavutatu .   

Ta  i tänava t on kavandatud kaks  ahasõitu- mis on vajalikud Talli tn 14 krundile planeeritava 
autoreremondi töökoja suuregabariidilisele tehnikale  anööver a iseks, sisse- ja 
vä jasõi uks. 
 Parki iskohta e arvuta ise  on kasutatu  EVS 843: 0 6 Tabe  9. . Ehitise  iigiks on võetu  
tööstusettevõte ja  a u ning asukohaks väikee a ute a a. Väikee a ute a a kasutatakse ka 
 aia  ase toot is aa  uhu   kui see asub  inna äärea a . P aneeringuga on kavandatud kuni 5 
sõi uauto kohta.  Parkimisala on liigendatd sõi uteest ha jasriba ja  iir eaiaga. 
Planeeritavate hoonete  ähe usse on kavan atu  ja gratta ark a. Ja grataste kohta e arvu 
  aneeri ise  on  ähtutu  EVS 843: 0 6 Tabe  9.3. Lähtu es  rognoositavast töötajate arvust 
on jalgrataste parkimisnormatiiv vähi   ubatu  arv 6 kohta. 
Tä ne ja gratta ark a asukoht  ääratakse hoonete ehitusprojektiga. 
 

Piirded, haljastus ja heakord 

Kinnistu  asub võrkae    is kuu ub  ikvi eeri isele, planeeringuala  ähi iirkonnas  iir e  

puuduvad. Krunti on  ubatu   iirata osa ise t (keevisvõrk või  eta  )  iir eaiaga. Kinnistu Talli 

tänavaga ühise e  iiri e   aneeritakse  iir eae  kõrgusega kuni   5  . 

Olemasoleva haljastuse likvideerimine ja uue haljastuse planeerimine on esitatud planeeringu 

 õhijoonise  DP3. Kinnistu t  ikvi eeritakse 4  eht uu  ja  õõsastik. Lehtpuude asendusistutus 

sa as  ahus teostatakse kinnistu  õhja oo ses osas. Madalhaljastusena kasutada lisaks 

ha jasa a e  a a aksavu isi  õõsai  (ene as  kukerpuu), kiviktaimlaid, lillepeenraid. 

Planeeritud kõrghaljastuse osakaal krundi pindalast peab olema 15 %. Kõrgha jastuse 

 rotsent on täiskasvanu   uu e võra  rojektsiooni osakaa  kogu krun i  in a ast. 

Ha jasa a e tä ne asukoht  konfiguratsioon ning haljastuse paigutus esitatakse peale 

detailplaneeringu kehtestamist hoonete arhitektuurse projekti koosseisus.  

Ha jastuse raja ise kauguste osas hoonetest  rajatistest ja üksteisest juhin u a stan ar ist 

EVS 843: 0 6 „Linnatänava “ ning arvesta a ohutusnõu eid: haljastus ei tohi takistada 

 äästetöi  j s. 

Jäät ete kogu ine krun i   ahen a a vastavalt Saaremaa valla jäät ehoo  useeskirjas 

(Saaremaa Vallavolikogu 09.04. 0 8  äärus nr  3) ja Jäät esea uses too u  nõuete e. 

Jäät ekäit ejaga  e ingu sõ  i ine on kinnistu valdajale kohustuslik. Detailplaneeringu 

 õhijoonise  DP3 on esitatud orienteeruv jäät e ahutite asukoht. Hoonete projekteerimise 

staadiumis on  ubatu  jäät e ahutite asukohta  uuta või  ahen a a hoonesiseselt. 
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Keskkonnakaitselised tingimused 

Käeso eva  etai   aneeringuga ei kavan ata tegevust   is kuu uks keskkonna õju hin a ise 

ja keskkonnajuhti issüstee i sea use (e as i i KeHJS) § 6  g   ni etatu  o u ise 

keskkonna õjuga tegevuste  oete  u. Tu eneva t KeHJS § 6  õike  3  uu ub vaja us koostada 

keskkonna õju strateegi ise hin a ise ee hinnang. Detai   aneeringu kontekstis ei o e ette 

näha   aneeringuga kaasnevai  negatiivsei  keskkonna õjusi . P aneeritava tegevusega ei 

kaasne ee  atava t o u isi kahju ikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, 

jäät eteke   üra  vibratsioon või va gus-, soojus-, kiirgus- ja  õhnareostus. Kavan atu  

tegevus ei ava  a o u ist  õju ning ei  õhjusta keskkonnas  öör u atui   uu atusi  ei sea 

ohtu inimese tervist, heao u  ku tuuri äran it ega vara.  

P aneeritu  tegevusega kaasneva   õju  võib jaga a kaheks: ehita isaegse   õju  ja 

ehitusjärgse   õju . Ehitusaegse   õju  on võrre  es ehitusjärgsetega intensiivse a   kui  

 ühiaja ise  ja  õ eva  ena asti hoonete või rajatiste va  i isega. P aneeringua ale ei ole 

  aanis raja a keskkonnaoht ikke või keskkon a reostavai  objekte   i  est tu enev 

keskkonna õju võiks kan u a ü e senise  aakasutuse  iiri e.  

Ehituse  ei tohi kasuta a keskkonnaoht ikke  aterja e ja ainei . Jäät ekäit us korra  atakse 

vastavalt Saare aa va  as kehtivate e nõuete e. 

Hoonete  rojekteeri ise   ähtu a Ettevõt us- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 

 äärusest nr 63 „Hoone energiatõhususe  iini u nõu e  “. 

Hoone  ja rajatise  ehita a vastava t kaasaegsete e ehitustehni iste e nõuetele. Ehitamisel ei 

tohi kasutada keskkonnaohtlikke materjale ega aineid. 

 üratun  ike ruu i e (kontoriruu i )  rojekteeri ise  jä gi a  et  iik usest ja 

 ähe a asuvatest toot ishoonetest tu eneva   üratase e  vastaksi  keskkonnaministri 

 6.  . 0 6  ääruse nr 7  „Vä isõhus  eviva  üra nor tase e  ja  üratase e  õõt ise  

 äära ise ja hin a ise  eeto i “ lisas 1 kehtestatud normtasemetele. 

Ehitusaegse  ürahäiringu vähen a iseks tu eb vä ti a öisei  ehitustöi  (v.a. hoonesisesed 

ehitustöö    is ei  õhjusta  ürae issiooni vä isterritooriu i e). Ehitustegevuse ajal tuleb 

hoi a  üra nor tase e  iiri es  seega tu eb raken a a  üra vähen a ise  eet ei  nagu 

näiteks vä ja  ü ita a  asina    i a hetke  ei kasutata  kõik  asina  ja sea  e  hoi a heas 

korras ning vajadusel varustada summutiga. 

Ehitusaegse tolmu teket tuleb minimaliseerida. Puistematerjalide ladustamisel ning kuivades 

tingi ustes kaevetöi  tehes tu eb vaja use  to  u teket vä ti a niisutamise abil. 

To  ue issioone ehitustöö e  on või a ik vä ti a ka  aterjali  ange iskõrguse vähen a ise 

abil, ehitusmaterjalide katmisega veol ja ladustamisel, ehitusplatsil teede ja seadmete 

perioodilise puhastamisega ning kui ehitusmaterjalide laadimist ei teostata tugeva tuulega. 
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Kuritegevuse riskide ennetamine 

Vastavalt Eesti Standarditele (EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine 

ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine) tuleks olemasoleva ala kuritegevuse riskide 

enneta iseks tähe e anu  öörata järgnevate e  eet ete e. 

Sisse ur  iste riski vähen ab tagu iste juur e ääsu e ja u bso  i e vä ti ine ning 

 ur varaste jaoks  igi ääsetavate uste ja aken e turva ise aks  uut ine. Hoone 

sisenemisruumid varustada turvalukkudega, aknad-uksed ehitada tugevate raamide ja 

k aasi ega. Korrektse t vä jaehitatu  ja se ge t eristatu  juur e ääs koos  iisava va gustusega 

vähen ava  kuritegevuse riske. 

Korrashoi  on üks tähtsa ai  tegurei . Korrastatud keskkonnas on meeldiv viibida ja selles 

tekib turvatunne. Seega tu eb ehitustegevuse  õ  e es a a  kohese t korrasta a ja  õ  iku t 

vii ist e a  nii on a a kahjusta ise tõenäosus  a ju väikse . Prügi a usta ise  kasuta a 

sütti atust  aterja ist su etavai   rügianu ai   süttiv  rügi kiire t ee a  a a. 

Varguse  ja van a is . Pi e a  nurgataguse  ja hoov tekitava  järe eva veta tun e ning 

hõ bustava  kuritegevust. Jä gi a tu eb ka hoonete tagu isi sisse ääse   is ei o e tänava t 

nähtava    aiga  a es neile liikumisanduriga varustatud valgustid. 

Kuritegevuse  iira ise e aitab kaasa  o itsei või turvateenuste  oo t osutatav jä gi isteenus. 

Jä gi isega võib tege e a ka ukse-   ajahoi ja või naabriva ve   i  e e aitab kaasa vi eova ve. 

Tu eohutusnõu e  

P aneeritava  hoone  kuu uva  IV kasutusviisiga hoonete k assi. Hoonete tu e üsivusk assi  

 ääratakse hoonete ehitus rojektiga. P aneeringuga on tagatu  hoonetevahe ise  kuja  8   

o e aso evatest hoonetest. Hoonete   aneeri ine kinnistu  iiri e  ähe a e kui 4 m on 

 iirinaabriga (Ta  i tn   ) kooskõ astatu . 

Hoonete  rojekteeri ise   ähtu a Sise inistri 0 .03. 0    äärusest nr  7 „Ehitise e 

esitatava  tu eohutusnõu e “. 

Lähtu es EVS 812-6: 0   „Ehitise tu eohutus. Osa 6:Tu etõrje veevarustus“ on kustutusvee 

normvooluhulk IV kasutusviisiga hoonetel 25 l/s 3 tunni jooksul. 

Lähi  tu etõrjehü rant nr  05 asub Ta  i tn    territooriu i     aneeringua ast ca 30   

kauguse   ääne suunas. 

Kinnistutu omanik peab tagama  äästetehnika e aastaringse juur e ääsu. 

6.Tehnovõrku e  ahen us  

Elektrivarustus 

Talli tn 14 kinnistu e on sõ  itu  E ektri evi OÜ-ga liitumisleping ja rajatud liitumiskilp. 

P aneeri is ahen us näeb ette  iitu iski bi ü ber aigutuse.  Liitumiskilp peab alati olema 
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vabalt teenindatavad. Liitumiskilbist edasi peab klient ise projekteerima ja ehitama oma 

vaja uste e ja nõuete e vastava kaabe  iini. Krun isisese  võrgu  a ates  iitu iski bist 

lahendada koos objekti elektrivarustuse projektiga. Vä isva gustus on vaja ik   aneeritava 

hoonestusa a tänava oolses osas ja lahendatakse hoone fassadi statsionaarsete 

vä isva gustitega. Sa asse on või a ik  aiga  a a ka vä irek aa  (digiekraanid). 

 aakaabe  iini e tä se  asukoha   ääratakse e asise  rojekteeri ise käigus.  

Sidevarustus 

Telia Eesti AS poolt 11.05. 0   on vä jastatu  te eko  unikatsioonia ase  tehni ise  
tingimused nr. 36110848. 
Si eühen us on   aneeritu  kinnistu   aiknevast si ekaevust IDN992 (geoalusel nr S559) . 
Vastava t vaja use e kasuta a KKS tüü i si ekaevusi . Si etrassi nõutav sügavus pinnases 0,7 
m, teekatte all 1 m. 
Projekteeri ise käigus näha ette kõik  eet e  ja töö  o e aso evate Te ia Eesti AS 
 iinirajatiste kaitseks  taga aks nen e säi ivus ehitustöö e käigus. Töö rojekti koosta iseks 
taot e a täien ava  tehni ise  tingi use . 
Joonise  näi atu  si ekana isatsioonitoru  aikne ine on ting iku  ja võib projekteerimise 
käigus  uutu a. 

Veevarustus ja kanalisatsioon 

Veevarustus 
AS Kuressaare Veevärk on 28.01.2022 vä jastanu  liitumistingimused nr 2897 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks. 
Liitu is unkt ühisveevargiga liitumiseks on Talli tn 11 kinnistul kulgev veetrass 
DN100 malm. Liitumine teha sulguriga universaalsadulaga. Talli tn 14 
kinnistu piirist ca 1 m transpordimaale tuleb paigaldada maakraan spindlipikenduse ja 
ka ega. Tagatav rõhk liitumispunktis on   0 bar. Tä ne  iitu ise asukoht ära lahendada 
 rojekteeri ise käigus ja kooskõlastada naaberkinnistu omanikuga. 
Liitumise rajamisel tuleb arvestada stan ar is EVS 9  : 0 4 too u  nõuetega. 
Kinnistu veesisend De32 Pe  rõhuklass PN10. Maakraan DN25. 
Kinnistu  iires tarbitav vesi  eab  äbi a ühe vee õõ uso  e. Vee õõdusõlm peab 
asuma veesisendi hoonesse suubumise kohas, kuivas ja valgustatud ruumis, kus puudub 
veearvesti külmumise oht voi kuivas ja soojustatu  vee õõdukaevus allpool 
kü  u is iiri. Vee õõtur tuleb paigaldada horisontaalselt vastava konsooli vahele. 
Vee õõdusolme paigaldatav veearvesti DN15, L 110mm, Q3 2,5 m3/h. 
 
Kanalisatsioon 
AS Kuressaare Veevärk on  8.0 . 0   vä jastanu   iitu istingi use  nr  897 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks. 
Liitu is unkt ühiskanalisatsiooniga liitumiseks on Talli tn 11 kinnistul kulgev 
kanalisatsioonitrass De160PE. Liitumiskohta paigaldada reoveekanalisatsioonikaev (teles- 
koo ne PE kaev). Täpne liitumiskoha asukoht ära  ahen a a  rojekteeri ise käigus. 
Vä iskana isatsioonivõrk peab vastama standardis EVS 848:2013 ja EVS 846:2013 toodud 
nõuetele. 
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Torustik hoonest kuni  iitu is unktini raja a väliskanalisatsioonitorudest. 
Kanalisatsioonitorustiku puhasta isku u e vähen a iseks ja võrgu häireteta toime 
tagamiseks tuleb torustik projekteerida ja ehitada nii, et sellesse ei settiks tahkeid osakesi. 
Se  eks antakse torustiku e sõ tuva t toru  äbi õõdust sobiv lang. Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamise minimaalseks languks on 1/DN. 
Torustik   i  e  agi on rajatu  kõrgemale kui 1 m allpool maapinda, tuleb soojustada maa 
sisse  aiga  a iseks ettenähtu  soojustus aterja i ega. Tä ne soojusta ine ja/või 
koormusjaotusplaadi paiknemine lahendatakse projektis. 
Torustike hoo  useks vaja iku  kontro  kaevu   aiga  a a te eskoo i ise   sõi etava  a a  
 a  ist  uugiga. Isevoo se e toru e tu eb  aiga  a a kontro  kaevu  või vaat ustoru  iga 
toru  äbi õõ u  ka  e  suuna uutuse või kõrva ühen use korra   kinnistu  iiri e või kuni 
    kauguse e kinnistu  iirist ava iku  aa  oo e  sirgete  toru õiku e  vähe a t 35   
vahedega. 
Kinnistul peab o e a tagatu  reovee  aisutuskõrgusest (maapinnast) allpool paiknevate 
ruu i e kaitse üleujutuste eest. 
Sademe- ja drenaaživete juhti ine reoveekana isatsiooni on kee atu . 
Detai   aneeringu  õhijoonise  DP  esitatu  torustike paiknemise lahendused on tinglikud ja 
tä sustuva   rojekteeri ise käigus. 

Sademevesi 

AS Kuressaare Veevärk on  8.0 . 0   vä jastatu  liitumistingimustes nr 2897 selgitanud, et  

kinnistu  ähe a   uu ub või a us  iitu a ühissadeveekanalisatsiooniga. Kinnistul tekkivad 

sademeveed immutada kinnistul pinnasesse. Õuea a ja hoonete katuste sa e evee  juhti a 

krundi haljasalale. Sademeveed ei tohi valguda hoone suunas ning keelatud on sademevete 

juhtimine naaberkinnistute e ja juur e ääsutee e e. Geodeetilisel alusplaanil esitatud 

sademeveetrass suundub reoveekanalisatsiooni ja sademevee juhtimine sinna on keelatud. 

Soojavarustus 

P aneeritav a a jääb Kuressaare  inna kaugkütte  iirkon a. Lähi  kaugkütte 

 iitu isvõi a us asub kinnistu  iirist  ca 3   kauguse  Ta  i tn    kinnistu . Teise või a usena 

sõ tuva t   aneeritava hoone soojussõ  e asukohast  iitu ine Ta  i tänava t  kinnistu  iirist ca 

16,5 m kauguselt. AS Kuressaare Soojus on 01.02.2022 vä jastanu  kaugkütte võrguga 

liitumiseks tehnilised tingimused nr. 07/2022. 

Hoonete e  rojekteeri a torustiku  ühen us unktist  ühi at tee   öö a hoone 

soojussõ  e ruu ini. Soojussõ  e ruu   rojekteeri a hoonesse  ers ektiivse 

soojustorustiku  oo sesse otsa nii  et vä issoojustorustiku  ikkus o eks  ini aa ne. 

Taga a tu eb AS Kuressaare Soojus soojustorustiku säi i ine ja  iisav juur e ääs 

teenin a iseks. Sõ  i a asjaõigus e ing soojustorustiku koor a iseks kinnistu  AS 

Kuressaare Soojus kasuks. 

Soojustorustike tä ne asukoht ja kütte ahen use  esitatakse hoone(te) ehitusprojektiga. 

A ternatiivküttena võib ko bineeritu t kasuta a õhk-vesi soojuspumpa   aakütte 

soojuspumpa (soojuspuuraugud) ja hoonete katustele paigaldatud  äikese anee e. 
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Alternatiivsete soojusallikate (väljatõmbeõhu soojuspump, päikeseküte jne) kasutamine ei tohi 

tõsta kaugkütte tagasivoolu temperatuure. 

6.Servituutide vajadus 

Servituuti e a a  on kantu  joonise e DP3 „Põhijoonis tehnovõrku ega“. Servituuti e tä ne 
ulatus ja tingimused lepitakse kokku servituudilepingu seadmisel. Servituu i a a  äära ise  
on  ähtutu  Asjaõigussea usest  Ehitussea ustik    ajan us- ja taristu inistri  äärusest nr 
73 „Ehitise kaitsevöön i u atus  kaitsevöön is tegutsemise kord ja kaitsevöön i tähistuse e 
esitatava  nõu e “. 

Jrk 

nr 

Servituu i tüü  Teeniv kinnisasi Valitsev kinnisasi või 

valitseja 

1 Kaugküttetorustik      toru te jest  Ta  i tänav AS Kuressaare Soojus 

2 Kaugküttetorustik      toru te jest Talli tn 12 AS Kuressaare Soojus 

3 Veetorustik, 2 m toru teljest Ta  i tänav AS Kuressaare Veevärk 

4 Veetorustik, 2 m toru teljest Talli tn 11 AS Kuressaare Veevärk 

5 Kanalisatsioonitorustik, 2 m toru teljest Ta  i tänav AS Kuressaare Veevärk 

6 Kanalisatsioonitorustik, 2 m toru teljest Talli tn 11 AS Kuressaare Veevärk 

7 Sidekanalisatsioonitoru, 1 m toru teljes Talli tn 14 Telia Eesti AS 

Tabe   . Piiratu  asjaõiguste sea  ise vaja us 

7.Planeeringu elluviimise tegevuskava 
 

Detailplaneeringus kavan atu  töö e järjekor : 

1. Kinnisasja e e  iiratu  asjaõiguste (servituudid) seadmine. 

2. Hoonete ning tehnovõrku e e ehitus rojekti e koosta ine ning ehitus oa 

taotlemine/ehitusteatise esitamine vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. 

3. Hoonete ehitus  tehnovõrku e raja ine. 

4. Kasutuslubade taotlemine ja kasutusteatiste esitamine. Juur e ääsutee  sh  ahasõi u  

ja  arki isa a  ning tehnovõrgu  kuni hoonete või rajatiste  iitu is unkti eni rajab 

planeeringuala arendaja. Tehnovõrku ega  iitu istingi use  (sh vä jaehita ise kohustus 

ja finantseerimine) leppida kinnistu omanikul kokku tehnovõrku e va  ajatega. 
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8.Krundi ehitusõigus 

- Maksimaalne ehitisealune pind krundil:        730 m2; 
- Hoonete arv krundil:                        kuni 2 
- Hoone maksimaalne   aneeritav kõrgus  aa innast:       9,0 m; 
- Hoonete korruselisus                                                               kuni 3 
- Katusekalle                                                                                0-45 kraadi 
- Harjajoon                                                                             ara  ee ne või risti Ta  i tänavaga 
- Viimistlusmaterjalid                                                          kivi, plekk, puit 
- Katastriüksuse sihtotstarve    tootmismaa (T) 100% 
- Krundi kasutamise sihtotstarve                                      tootmishoone maa (TT) 100% 

  
 

 
 
 

 

  
  

 

 

  

 

 
 


