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Esmaspäeva õhtul
läks  Kuressaare 
muinsuskaitseala 
kaitsekorra eelnõu 
avalikul arutelul lin-
na haljastuse teemal 
kõvaks vaidluseks, 
millele valas õli tulle
valla plaan Tallinna 
tänava puude seisu-
kord üle hinnata ja 
seejärel otsustada, 
kas mõned neist 
maha võtta.
Ahto Jakson
ahto@meiemaa.ee

Metsandusharidusega Leo 
Filippov (pildil) ei leidnud 
muinsuskaitse kaitsekategoo-
riate kaardil haljastuse kaitse-
kategooriaid. „Kas muinsus-
kaitse ei väärtusta ajaloolist 
haljastust ja seda loomingut, 
mis on Kuressaares alates 
1800-ndate aastate keskpaigast 
tehtud?“ küsis Filippov.

Muinsuskaitseameti vana-
linnade nõuniku ja Kuressaare 
muinsuskaitseala kaitsekorra 
eelnõu töörühma juhi Kaarel 
Truu sõnul on kaitsekorra eel-
nõuga defi neeritud ajaloolised 
väärtuslikud haljasalad, 
milleks on lossipark 
avatud ranna-ala, 
Alle tänava allee, 
Uus-Roomassaare
tänava allee ja 
veel üksikud par-
gid.

„Lisaks on väär-
tustena esile tõstetud 
tänavate ristumiskohta-
del paiknevad haljakud, mis on 
Kuressaare ajaloolisele linna-
südamele omased, kuid millel 
ei ole maastikuarhitektuurset 
kujundust või on see osaliselt 
säilinud. Need peaksid säilima. 
Haljastuse kohta väärtuste 
skaalat ei ole,“ tõdes Truu. 

Muinsuskaitseameti Saa-
remaa nõuniku Keidi Saksa 
sõnul on väärtuslike haljasa-
lade kaart olemas ja sinna on 
märgitud kujundatud haljasa-
lad, kuid hoovide haljastust 
sinna ei ole märgitud, sest 
vastavalt kaitsekorras toodud 
suunistele on seal väärtustatud 
kõrg- ja madalhaljastus. 
Haljasalad 
linnas vähenevad

Filippov tegi ettepaneku, et 
vähemalt muinsuskaitsealal 
tehtaks haljastuse kategorisee-
rimine, milles tuleks välja tuua, 
milline haljastus peaks tingima-
ta säilima ja mida võib ehituste 
alla ohverdada. Kaarel Truu 
hinnangul eeldab see puude ter-
vise hindamist, mis aga ei kuulu 
muinsuskaitseameti pädevusse. 

„Need on ju kõik tehtud. 
Küsimus on selles, et neid töid 

ei arvestata. Meie linnaruumis 
haljasalad pidevalt vähenevad. 
Lossi ja Pika tänava kruntidel 
olid kõigil eesaed ja tagaaed, 
need on suures osas hävitatud,“ 
rääkis Filippov. Tema sõnul 

tõstavad lossipark ja mereäär 
haljastuse taseme linnas 

küll kõrgeks, kuid 
vanalinna osas on 
haljastus kadunud 
ja kaob järjest seda, 
mis loodi. „Vaja 
on ajaloolise hal-

jastuse paiknemise 
analüüsi, et kindlaks 

teha, millest me oleme 
ilma jäänud. Oluline on vaja 
teada, mis meil varem oli ja 
millest ning kui paljust oleme 
olnud sunnitud loobuma,“ 
sõnas Filippov. 

Ta meenutas, et 1860-nda-
te aastate keskel võttis linn 
suunitluse rajada puhke-
kuurortlinn haljastuse säilita-
mise eesmärgil, kuid praegu 
liigutakse sellele mõttele vas-
tupidi ja linna rohelised kopsud 
vähenevad. Filippov juhtis 
tähelepanu, et 2017. aastal 
valmis Kuressaare rohestruk-
tuuri analüüs, kuid keegi ei ole 
sellega siiani arvestanud.

Soovitus kaaluda 
mahavõtmist

Filippov tõi viimase näitena 
Tallinna tänava Grand Rose 
Spa esise kohta tehtud muin-
suskaitse ettepaneku puusid 
vähendada parkimiskohtade 
juurde tegemiseks.

„Puude tervislik seisund 
ei ole selline ja need ei ole 
ju ohtlikud ka, et neid peaks 
maha raiuma. Parkimiskohtade 
rajamisega haljasalade asemel 
ei lahenda parkimiskohtade 
probleemi. Parkimiskohtade 

probleem on tekkinud linna 
vale ehituse planeerimise tõt-
tu,“ ütles Filippov. „Vanuse pä-
rast puid maha võtta on eksitav, 
puud elavad mitu põlvkonda, 
kui inimene kätt külge ei pane. 
Küsimus on hoiakus,“ lisas ta.

Muinsuskaitseameti Saare-
maa nõuniku Keidi Saksa sõnul 
andis muinsuskaitseamet Saare-
maa vallale soovituse kaaluda 
puude mahavõtmist ning tege-
mist ei olnud muinsuskaitse-
ameti poolse kohustusega.
„Ajalooliselt ei ole Tallinna 
tänaval olnud puude rivisid. 
Haljastus on olnud pigem sise-
hoovides. Me ei ole vastu, kui 
vallavalitsus otsustab puud 
maha võtta,“ sõnas Saks.

Kutsus üles 
haljastust hoidma

Saaremaa valla taristu-
insener Rait Pitk vastas Meie 
Maa päringule, et praeguseks 
ei ole Tallinna tänavalt puude 
mahavõtmise kohta ühtegi vas-
tavasisulist otsust langetatud ja 
plaan on veel väga varajases 
staadiumis.

„Esmalt tehakse puude dendro-
loogiline inventeerimine ning 
seejärel vajalikud otsused,“ 
lausus Pitk. Jutt käib Tallinna 
tänava puudest nii Grand Rose 
Spa ees, kui mõnest veel. Kok-
ku on vallal kavas üle vaadata 
Tallinna tänaval Torni ja Karja 
tn. lõigul 27 puud. Pitk rõhutas, 
et esmajärjekorras on plaanis 
puude seisukorra hindamine. 
“Heas seisus puid maha ei 
võeta,” lubas ta.  

Leo Filippov ei jäänud Keidi 
Saksa jutuga rahule. „Üllatav 
on kuulda, et varem ei ole seal 
puid olnud. Mida varem pole 
olnud, seda ei pea kaitsma - see 
ei ole hea seisukoht,“ märkis 

Filippov. Ta kutsus üles hoidma 
seda haljastust, mis meil on. 
„Praegu otsustatakse haljastuse 
üle ehitusprojektiga, kuid seda 
peab otsustama volikogu, aga 
need küsimused ei jõua üldse 
volikogusse,“ lausus Filippov.

Keidi Saks juhtis tähele-
panu, et suure põntsu pani linna 
haljastusele nõukogude aeg, 
mil ehitati kortermaju. „Täna 
me ei saa võtta seisukohta, et 
lammutame kortermajad maha 
ja toome rohelust linna tagasi. 
Pigem peame hoovialadele, 

kus rohelust taastada saab,“ 
arvas Saks.

Arheoloog Tõnu Sepa sõnul 
on haljastuse pindala vähene-
mise vanalinna tsoonis põhjus-
tanud erinevad arendamised. 
„Meil tekkinud on krundid või 
arendused, kus on betoonplats 
mitme hoonega. Küsimust saab 
muuta vallavalitsuse ja volikogu 
tasandil. Tuleb hakata looma pii-
ranguid, kui palju elamispinda 
saab mahutada ühele krundile. 
Muinsuskaitse kord ei saa seda 
palju mõjutada,“ leidis Sepp. 

Kuressaare haljastuse 
teema tekitas kõva vaidluse 

Otsust Tallinna tänaval puude mahavõtmise kohta vald veel teinud ei ole. FOTO: Meriliis Metsamäe 

Muinsuskaitseala 
laieneb 200 hoone võrra
Muinsuskaitseamet plaanib Kuressaare muinsuskaitse kaitsevöön-
dist lisada muinsuskaitsealasse 200 ja arvata muinsuskaitsealast väl-
ja 58 krunti, mis jäävad endiselt muinsuskaitseala kaitsevööndisse.

Suurimaks kavandatavaks muinsuskaitseala piiri muudatuseks on 
ajaloolise Toriküla ja Uus-Roomassaare tänava piirkondade osaline 
liitmine muinsuskaitsealaga. Muinsuskaitsealaga liidetakse Kures-
saare sadama piirkond, Tori abajas ning Ujula abajas, kuna need 
on seotud linnus-kindluse kompleksi ning kogu linna vaadeldavuse 
ning ajaloolise arenguga.

Väiksemad piiri muutmised on kavas Vaikse tänava lääneküljel, 
Vete ja Vahtra tänavate ristmiku läheduses ja Vete, Kopli ja Töökoja 
tänavate vahelises kvartalis. Muinsuskaitsealast on kavandatud välja 
arvata osa Ojassoo ja Garnisoni tn vahelisest kvartalist, mis on hoo-
nestatud vaid nõukogudeaegsete hruštšovka-tüüpi kortermajadega. 

Samuti on muinsuskaitsealast kavandatud välja jätta M.Körberi 
tn lõik, kus puudub muinsuskaitsealale omane terviklik kultuuriväär-
tuslik keskkond ning üksikud kinnistud Veski ja Aia tänava nurgal, 
Vallimaa, Rohu ja Kohtu tänavate vahelises kvartalis ning nn Slupi 
platsiga külgnevad kinnistud J. Smuuli tänava ääres. Lisaks arvatak-
se muinsuskaitsealast välja nõukogude ajal tekkinud ja tolleaegse 
hoonestusega Kase tänava äärsed kinnistud.

Muinsuskaitseameti vanalinnade nõuniku ja Kuressaare kaitse-
korra eelnõu töörühma juhi Kaarel Truu sõnul laekus enim neid 
muudatusettepanekuid kaitsekorra eelnõusse, mis puudutasid 
hoonete ühest kategooriast teise nimetamist. Kokku laekus neid 38. 
A-kategooria näeb ette piirangud ehitustöödele ka siseruumides ja 
B-kategoorias puhul töödele väljaspool nagu näiteks fassaadidele 
jne. C-kategooriasse kuuluvad hooned, mis olulist muinsuskaitselist 
väärtust ei oma ning mille autentsuse ja arhitektuurse ilme säilita-
mine muinsuskaitseala kontekstis ei ole tingimata vajalik, st neid 
saab lihtsamini ja üldjuhul suuremal määral ümber ehitada Uue 
kaitsekorra järgi kuulub A-kategooriasse 53, B-kategooriasse 533 
ja C-kategooriasse 617 hoonet.

Valjala 
esimeseks 
alevikuvanemaks 
valiti Hindrek Ley
Valjala rahvamajja kogu-
nenud aleviku elanikud 
hääletasid pühapäeva õhtul 
üksmeelselt alevikuvane-
maks Hindrek Ley, kes 
osutus ainsaks ülesseatud 
kandidaadiks.

Ley kogus 23 häält. Val-
jala osavallakogu esimehe 
Kaido Kaasiku sõnul oli 
Valjala alevikuvanema vali-
mine Valjalas esmakordne, 
mis teeb sellest ajaloolise 
sündmuse. 

“Valjala alevikku ja lähi-
konda on elama tulnud palju 
noori peresid hea asukoha ja 
võimaluste pärast. Asuvad 
ju Valjala alevikus piirkonna 
lasteaed, põhikool, rahva-
maja, kaubanduskeskus, 
mänguväljakud, Eesti vanim
maakirik - olles seega piir-
konna südameks,“ ütles 
Kaasik. 

Tema sõnul saab aleviku-
vanemal olema oluline roll 
koos kohalike elanikega 
ühise meeskonna loomine, 
kellega alevikku edasi aren-
dada, lahendada nii jooks-
vaid probleeme, kui  luua 
uusi väljakutseid keskuse 
elu arendamiseks. 

„Soovime jõudu ja pea-
lehakkamist selle tee  käi-
misel,“ sõnas Kaasik, kin-
nitades, et toetus kohalike 
elanike poolt on olemas. 

Põline Valjala elanik 
Hindrek Ley tutvustas en-
nast põgusalt ning loodab, 
et aleviku elanikud on 
valmis omavahel koos-
tööd tegema ja üksteist 
toetama. Murekohtadena 
tõi Ley välja Valjala kooli 
staadioni nukra seisukorra, 
samuti tulid teemaks elekt-
ririkked ja Valjala kalmistu 
heakord.  

Esimesel koosolekul jäi 
Valjala alevikuvanem vali-
mata, kuna ei saadud selleks 
vajalikku kvoorumit ehk 35 
häält. 

Kokku on Saaremaa val-
las 9 alevikku ja alevikuva-
nem valitud neist seitsmel. 
Hetkeseisuga on aleviku-
vanemata Kärla ja Aste 
piirkond. 

Ivika Laanet-Nuut 

Valjala alevikuvanem 
Hindrek Ley. 

FOTO: Ivika Laanet-Nuut 
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