
Kuressaare 
muinsuskaitseala tulevik

29.11.2020



• 11.00 Ülevaade Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra koostamisest
• Tehtud uuringud

• Muinsuskaitseala eesmärk ja väärtused

• Hoonete kaitsekategooriad

• Muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piir

• Küsimused 

• 12.00 Arutelu vabas õhus
• Muinsuskaitseameti infotelk raamatukogu ees

• 13.30–15.00 Ekskursioon muinsuskaitsealal



Ajakava



Muinsuskaitseala 
hoonete inventeerimine

Töö teostajad: 
Kätlin Kaganovitš, Pille Vilgota, 
Astra Sauga ja Sandra Mälk



Kinnistupiiride 
kujunemise analüüs

Koostaja: Martti Veldi



Linnuse tornide 
vaadeldavuse analüüs

Koostaja: Raul Kalvo



Kaitsekorra struktuur ja *tänane ettekanne

• Nimetus ja piirid *

• Eesmärk *

• Väärtused *

• Põhimõtted eesmärgi täitmisel

• Hoonete väärtusklassid *

• Eesmärgi täitmiseks vajalikud nõuded

• Uushoonestuse rajamine

• Piirid ja kinnistute sihtotstarbed

• Haljastus

• Arheoloogia

• Kaitsevöönd *

• Leevendused 



Muinsuskaitseala eesmärgi sõnastuse ettepanek: 

Muinsuskaitseala eesmärk on tagada Kuressaare vanalinna kui 
kultuuriväärtusliku linnaehitusliku terviku –
• ehitiste ja asustusmustri,

• arhitektuuritraditsiooni, 

• arheoloogilise kultuurkihi, 

• haljastusviisi ja maastikuelementide,

• muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete, 

• iseloomulike ja kohataju loovate väärtuste,

– säilitamine, esiletoomine, kasutus ning kestlik arendamine.

Senine (põhimääruse § 6): 

(1) Muinsuskaitseala eesmärk on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate 
ehitiste, plaanistruktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete 
säilitamine.



Arhitektuuri-
traditsioonid

Hoonestus

Linnaehituslik
struktuur

Linnaruumi
vaated

Maastik ja

haljastusviis

Tänavaruum



Kaugvaated

Maastik ja

haljastusviis

Linnaehituslik
struktuur

Detailid ja

tarindid

Arheoloogiline
kultuurkiht



Hoonete kaitsekategooriad

A = väärtuslik interjöör ja selle osad + väärtuslik välisilme

B = väärtuslik välisilme (maht ja detailid)

C = muud hooned, oluliselt leevendatud loakohustus



A-kaitsekategooria

• Säilitada kultuuriväärtuslikud detailid ja tarindid siseruumides
• Säilitada kultuuriväärtuslikud detailid ja tarindid fassaadidel

Näiteks:



B-kaitsekategooria

• Siseruumides ehitamiseks ei ole vaja Muinsuskaitseameti luba ega kooskõlastust

• Näiteks:



C-kaitsekategooria

• Järgida üldnõudeid: materjalide valik, tingimused juurdeehitistele, 
tehnoseadmed, reklaamikandjad, arheoloogianõuded, tööde tegemise luba

Näiteks:



Hoonete kaitsekategooriad: keerulised valikud

Väärtusklassi määramisel arvestatakse arhitektuuriväärtust, linnaehituslikku mõju, 
vanust, haruldust, tüüpilisust, autentsust ja sümboolset tähendust.

Kuidas hinnata?



Muinsuskaitseala 
piir

Kehtivad 
muinsuskaitseala ja 
kaitsevööndi piirid



Muinsuskaitseala piiri muutmise 
ettepanek:
Ojassoo ja Torni tn piirkond



Muinsuskaitseala piiri muutmise 
ettepanek: Uue tänava piirkond



Muinsuskaitseala piiri muutmise 
ettepanek:
Kase tn, Uus-Roomassaare tn ja 
Vana-Roomassaare tn



Muinsuskaitseala piiri 
muutmise ettepanek:
Abaja tn ja Toriküla



Muinsuskaitseala kaitsevööndi 
muutmise ettepanek:
kaugvaated linnuse tornidele



Kokkuvõtteks

• Kaitsekordadega seotud info: 
https://www.muinsuskaitseamet.ee/e
t/uuedkaitsekorrad

• Kuressaare kaitsekorra 
ettevalmistamisega seotud info: 
https://www.muinsuskaitseamet.ee/e
t/kuressaare-muinsuskaitseala-
kaitsekorra-koostamine

• Facebook

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuedkaitsekorrad
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/kuressaare-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine


Tänan tähelepanelikult kuulamast!

• Tule küsi ja arutleme raamatukogu ees
• Ekskursioon 13:30


