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Päevakord: Kaitsekorra eelnõu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste ja vastuväidete ning 

Muinsuskaitseameti vastuste tutvustus.  

Arutelu kokkuvõte:  

Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek toimus 17.11-17.12.2021 

Muinsuskaitseameti kodulehel ja Muinsuskaitseameti Kuressaare kontoris. Lisaks oli Kuressaares 

Tallinna tänaval Ferrumi kaubamaja ees samal ajal avatud kaitsekorda tutvustav näitus. Peamiselt 

esitati arvamusi ja vastuväiteid muinsuskaitseala hoonete kaitsekategooriate ja kaitseala piiri kohta.  

Arutelu videosalvestus on kättesaadav Facebookis.  

Avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused ja vastuväited ning neile kujundatud seisukohad on 

lisatud lühendatult koondtabelina Kuressaare kaitsekorra koostamise veebilehele 

(www.muinsuskaitseamet.ee/kuressaarekaitsekord) avaliku arutelu dokumentide juurde. Samas on ka 

uuendatud kaitsekorra eelnõu, kaardid, seletuskiri ja seletuskirja lisa 1. Kuressaare kaitsekorra 

koostamise töörühma juht Kaarel Truu tutvustas avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja 

vastuväiteid kirjade saabumise järjekorras ning Muinsuskaitseameti poolt neile kujundatud seisukohti. 

Kaarel Truu: Tagasisidet laekus kaitsekorra eelnõule suhteliselt palju – ligi 40 erinevat ettepanekut. 

Suur osa neist on ettepanekud hoonete kaitsekategooriate muutmiseks, aga on ka üldiseid, 

keerukamaid ja kombineeritud ettepanekuid. Tagasiside ja ettepanekud  ning Muinsuskaitseameti 

seisukohad on järgneva ettekande jaoks temaatiliselt grupeerinud. 

Esmalt ülevaade kaitsekategooriate muudatusettepanekutest, seejärel kõik, mis puudutab 

muinsuskaitseala piire ja ülejäänud teemad. 

Kui jutt läheb spetsiifiliselt konkreetseid hooneid puudutavaks, siis assisteerib mind Keidi Saks, meie 

Saaremaa nõunik, kes on kõik need hooned, millest me räägime täna läbi käinud. 

Mis põhjusel tehakse uut muinsuskaitseala kaitsekorda? Ja kuidas sellega siiani läinud on? 

Kuressaare muinsuskaitseala on suhteliselt vana asi. See traditsioon algas 1973. aastal, kui loodi 

Kuressaare vanalinna kaitsetsoon. 

Selle järel on muinsuskaitseala kaitset korraldavat regulatsiooni perioodiliselt uuendatud. Viimati 

2004. aastal. 

2019. aastal jõustunud muinsuskaitseseadus nägi ette kaitsekordade koostamise kõikidele 

muinsuskaitsealadele, selleks et viia ellu uuendused, mis võiksid teha asjaajamise ladusamaks, kogu 

regulatsiooni arusaadavamaks jne. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=318282676876683


Põhilised muudatused puudutavad muinsuskaitseala piiri, aga ka hoonete kaitsekategooriad on täiesti 

uus asi. See on teema mida sellisel kujul eesti muinsuskaitses ei ole olnud, mis võimaldab kõikidele 

muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele üldjoontes üldised piirangud anda juba kaitsekorraga, ehk selle 

üld-dokumendiga. Hiljem vajadusel saab neid muinsuskaitse eritingimustega või muul moel 

täpsustada. 

Ühtlasi saab nii teha ka leevendusi, mis puudutab näiteks seda, kas ja kui palju on üldse mingeid 

muudatusi kavandades või muinsuskaitsealal ehitades vaja Muinsuskaitseametiga suhelda või saab 

kõik asjad Saaremaa Vallavalitsuse menetluste raames aetud. 

Kaitsekorra koostamine on olnud ühine pingutus ja tegu ei ole kabinetis sündinud dokumendiga. 

Kaitsekorra koostamise töörühma kuuluvad eksperdid Saaremaa muuseumist Tõnu sepp, Eesti 

kunstiakadeemiast Triin Talk, Toomas Paaver arhitekt, endine Kuressaare linnaarhitekt, Saaremaa 

Vallavalitsuse esindajad Piret Miller ja Maria Reimal, muinsuskaitseameti kohalik nõunik Keidi Saks ja 

mina ise. 

Kaitsekorra tekst on sündinud töörühma liikmete teadmiste ja töö viljana, samamoodi oleme 

kasutanud kõiki olemas olnud arhiiviallikaid ja lisaks selle dokumendi koostamise mjaoks tehtud 

uuringuid. Ja veel oleme nii palju kui võimalik võtnud arvesse kaasamisüritustel linnakodanikelt saadud 

tagasisidet. Kogu protsess on olnud kajastatud ka meedias, ameti sotsiaalmeediakanalites jne. 

Üks suuremaid muudatusi puudutab muinsuskaitseala piiri. 2004. aasta muinsuskaitseala 

põhimäärusega kehtestati väga ulatuslik kaitsevöönd muinsuskaitseala ümber. Sellises ulatuses 

kaitsevööndit ei ole mõistlik muinsuskaitseala ümber pidada, sest kaitsevööndi ülesanne on 

teistsugune. Kuressaares on olnud olukord, kus ajalooline linnakeskkond jätkus sisuliselt kogu 

muinsuskaitseala kaitsevööndi ulatuses – senisest muinsuskaitsealast üpris palju eemale. 

Töörühma tööd arvestades oli Muinsuskaitseametil võimalik otsustada, et on põhjendatud 

muinsuskaitseala piiride laiendamine. Töörühm lähtus seda ettepanekut tehes sellest, et 

muinsuskaitsealaga oleks hõlmatud tervikuna tajutav kultuuriväärtuslik keskkond. Et linnaruumis 

liikudes, jõudes muinsuskaitsealale, sisuliselt on võimalik aru saada, et ümbruskonnas ka mingi muutus 

toimub. Eriti kõnekas on see muutus nn spaade ala ümbruses, kus suurte sanatooriumide vahel liikudes 

on traditsioonilises mõttes kultuuriväärtuslikust keskkonnast raske rääkida, aga liikudes mõni samm 

kõrvale kas Lootsi või Mere tänavale, on keskkond hoopis teine. Sellest ka piiriettepaneku kuju. 

Samamoodi, senise muinsuskaitseala äärealadel, kuhu jäid uue kaitsekorra järgi C-kaitsekategooria 

hooned – sealgi oli kultuuriväärtuslikku keskkonda keeruline hoomata. Need alad oli võimalik 

muinsuskaitsealast välja lõigata. 

Üks oluline uuendus puudutab muinsuskaitsealale avanevad kaugvaated. Need on eelkõige suunatud 

Kuressaare linnusele olulisematest lähenemissuundadest, ehk merelt, lennujaamast ja maanteelt 

Sõrve poolt tulles. Need alad on defineeritud muinsuskaitseala kaitsevööndi osana kaks. Need alad 

koos kaitsevööndi endaga ei ole ehituskeelualad, eriti pidades silmas, et nendel aladel on juba 

kehtivaid detailplaneeringuid, mida veel ei ole realiseeritud. 

Loomulikult saab seal ehitada ka edaspidi, lihtsalt eesmärgiks on, et selle tegevuse mõju linnuse 

vaadeldavusele oleks võimalikult väike või lausa positiivne. 

Kolmas oluline muudatus on hoonete jagamine kaitsekategooriatesse, millega on lähemalt võimalik 

tutvuda näiteks muinsuskaitseameti veebilehel. 



Seni on tehtud kaitsekorra koostamise raames hulk uuringuid ja avalikke üritusi. Toimunud on avalik 

väljapanek ja tänasel üritusel on veel võimalik teha täiendusettepanekuid täpsustusi. Edasi liigub 

dokument Muinsuskaitseametist Kultuuriministeeriumisse. 

Jätkame avaliku väljapaneku tagasisidega. 

1. Hoonete kaitsekategooriate muutmise ettepanekud 

Hoonete kaitsekategooria muutmise ettepanekuid oli 28 

Lisaks mitmed kombineeritud ettepanekud, kus lisaks muudete ettepanekutele tehti ka hoonete 

kaitsekategooriate muutmise ettepanekuid. 

1.1 A-kaitsekategooria hooned, mille kohta tehti B-kaitsekategooria ettepanek 

Muinsuskaitseamet ei saanud arvestada ettepanekutega järgnevatel juhtudel: 

 

Need on hooned, mille amet on töörühma ettepanekul määranud A kaitsekategooriasse ja mille kohta 

kodanikud tegid avalikul väljapanekul ettepaneku seda muuta kategooriaks B. 

Meeldetuletuseks, A ja B kaitsekategooria erinevuseks on see, et A kategooria hoonetel on piirangud 

ehitustöödele ka siseruumides ja B kategooria hoonetel puudutavad kooskõlastatavad muudatused 

ainult välisruumi – fassaadi, mahte jne. 

3 hoonet, mille puhul tehti ettepanek A-kaitsekategooria asemel B kaitsekategooria määrata – Kivi tn 

2, Mere tn 19 ja Talve tn 13 – olid juhtumid, mille puhul ametil ei olnud võimalik ettepanekut arvestada. 

Kõik mainitud hooned on läbi käidud, seal leiduvad kultuuriväärtuslikud detailid on dokumenteeritud. 

Need on sellised hooned, mille jaoks A-kaitsekategooria ongi loodud. 

1.2 A-kaitsekategooria hooned, mille kohta tehti B-kaitsekategooria ettepanek 

Muinsuskaitseamet sai ettepanekutega arvestada järgnevatel juhtudel: 



 

 

Need hooned olid esialgu ametile kättesaadavate andmete põhjal – mõnel juhul ka igasuguste 

andmete puudumise tõttu määratud A-kaitsekategooriasse. Ülevaatuse tulemusel osutusid need siiski 

pigem B kaitsekategooriasse kuuluvaks. Kolmel juhul muutsime kaitsekategooriat ka seetõttu, et 

hoone sisemusega ei olnud võimalik tutvuda. 

1.3 B-kaitsekategooria hooned, mille kohta tehti C-kaitsekategooria ettepanek 

Muinsuskaitseamet ei saanud ettepanekutega arvestada järgnevatel juhtudel: 

 

Järgnevalt ettepanekud hoonete kohta, mis olid määratud B kaitsekategooriasse, mille kohta oli tehtud 

ettepanek määrata need kaitsekategooriasse C. 

Amet vaatas uuesti üle kõik andmed ning hoonete olukorra ning nende ettepanekutega ei olnud 

võimalik arvestada. 



1.4 B-kaitsekategooria hooned, mille kohta tehti A-kaitsekategooria ettepanek 

Pärandispetsialistide ekspertorganisatsiooni ICOMOS Eesti komitee tegi ametile ettepaneku terve 

hulga majade kaitsekategooria muutmiseks selliselt, et B kaitsekategooria hoonete kaitsekategooriaks 

oleks A. 

 

Tutvusime kõikide nende hoonete ja neid puudutavate dokumentidega veelkord ja leidsime, et 

kaitsekategooria muutmine ei ole põhjendatud ning selle ettepanekuga muinsuskaitseamet ei 

arvestanud. 

Kokkuvõttes jagunevad kultuuriväärtuslikud hooned (A ja B) ja C kaitsekategooria hooned laias laastus 

pooleks. B-kaitsekategooria hooneid on 533 ja A-kaitsekategoorias 53 ning C kategoorias 617 hoonet. 

Kas kellelgi on küsimusi? 

K. Jansen: B-kategooria hoonel soovitakse säilitada hoonete ajalooline ilme, kuidas käituda sellistega, 

mis on nõukogude ajal tugevalt ümber ehitatud? Konkreetselt on küsimus Turu tn 2 kohta, aga selliseid 

on veel. Mis on sellises majas ajalooline ja mis ei ole? 

K. Truu: Selliste juhtumite puhul tuleb tegeleda olemasoleva olukorraga nii, et lõpptulemus mõjuks 

terviklikuna. Nendes kohtades, kus ajaloolise lahenduse taastamine ei ole võimalik või põhjendatud 

tuleb lähtuda hoonest kui tervikust. 

L. Filippov: esitluses on hoonete kaitsekategooriate kaart, kas on olemas ka haljastuse 

kaitsekategooriate kaart. Kas muinsuskaitseamet ei väärtusta haljastust ja seda loomingut, mis on 

Kuressaares vähemalt alates 19. sajandi keskpaigast tehtud? 

Kaitsekorraga on defineeritud väärtuslikud ajaloolised haljasalad, mille hoonestamise võimalused on 

kaitsekorraga määratud. Lisaks on eraldi väärtusena esile tõstetud tänavate ristumiskohtadel 

paiknevad haljakud. Haljastuse kohta täpsemat skaalat ei ole. 

Ettepanek teha muinsuskaitseala haljastuse, eriti kõrghaljastuse kategoriseerimine, et tuua selgelt 

esile, mis peab säilima. Kui vaadata Kuressaare mõjul tehtud kunstiloomingut, siis on kõrghaljastusel 

oluline roll. 

See eeldab uuringuid, mille tegemiseks ei ole Muinsuskaitseametil pädevust. Uuringud on tehtud, aga 

neid Kuressaares ei arvestata. 



T. Talk, kommentaar: Väärtuslikud haljasalad on kaardil esile tõstetud ja neid täis ehitada ei tohi. Lisaks 

sellele on tingimused hoovide kohta, kus on suunis vältida lausalist sillutamist, säilitada kõrghaljastus. 

Need teemad on kaitsekorras olemas. 

L. Filippov: Vanalinna osas on haljastuse osa hõre ja just sealt on seda kõige rohkem kadunud. 2021. 

aasta uuringus fikseeritud hetkeseis, oluline oleks uurida millest me oleme juba ilma jäänud. 

2. ettepanek on teha ajaloolise haljastuse paiknemise analüüs, et oleks võimalik aru saada, millest me 

oleme ilma jäänud. 1860. aastate keskel võeti suund Kuressaare arendamiseks puhke- ja 

kuurortlinnaks. Haljastuse ja hoonete kavandamisel lähtuti sellest. Praegu liigutakse vastupidises 

suunas – Kuressaaret küll reklaamitakse puhke- ja kuurortlinnana, aga rohelised kopsud koguaeg 

vähenevad. 

Veel on tehtud Kuressaare rohestruktuuri analüüs, paraku keegi ei arvesta sellega. See koostati 2017 

ja selleks ajaks oli osa väärtuslikku haljastust parklateks tehtud ja see mõttemall jätkub veel. 

Viimane üllatus oli, et muinsuskaitse tegi ettepaneku Tallinna tänaval haljastus likvideerida. Esimene 

mõte, mis pähe tuli, et sinna on ka veel parkimiskohti juurde vaja. Nende puude tervislik seisund ei ole 

selline, nad ei ole ohtlikud, et neid peaks ära raiuma. 

D. Paia: Aeg on edasi läinud, me ei saa lähtuda sellest, mis oli 1860. Meil on väga ilus park ja tõesti on 

palju rohelust. 

L. Filippov: seda on ikkagi vähe. Mujal maailmas on juba mitukümmend aastat tagasi aru saadud, et 

parkimisprobleem on tekkinud vale linnaplaneerimise tõttu ja seda ei saa lahendada haljastuse arvel. 

Seda tuleb teha ehitust planeerides. 

D. Paia: aga kesklinnad on mujal Euroopas ka paljud ilma haljastuseta. 

L. Filippov: Ärme vaata kehvemaid linnu. Vaatame sellised kust me saame eeskuju võtta mitte selliseid 

kus on samu vigu tehtud. 

K. Saks: väärtusliku haljastuse kaardil on kujutatud teadlikult kujundatud haljasalad, ehk seal ei ole 

hoovide haljastust. Seetõttu, et kaitsekorras on seal asuv kõrg- ja madal haljastus niigi väärtustatud. 

Raie üle otsuste tegemine toimub koostöös saaremaa vallavalitsusega ja raieload väljastab ka 

saaremaa vallavalitsus. 

On ka reaalsus, et väga paljud puud on vanad ja nende raiumise puhul määratakse asendusistutus. 

Kaitsekorraga on välistatud see, et hoovid lausaliselt betooniga sillutatakse. Kindlasti oleme seda 

meelt, et Kuressaares peab säilima rohelus ja seda tuleb lisada seal, kus puid on langetatud nende 

vanuse tõttu. 

L. Filippov: puud võivad väga vanaks elada – saar ja tamm elavad 400-500 aastat kui inimene kätt külge 

ei pane. See jutt, et vanuse pärast midagi tuleb maha võtta on põhimõtteliselt ekslik 

Eestis on tugev arboristide koolkond, kes suudavad vanu puid hooldada nii, et need säiliks veel mitu 

põlvkonda. Küsimus on hoiakus. 

K. Truu: Need on olulised küsimused. Kaitsekorra koostamisse on oma panuse andnud ka 

maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu, kes muinsuskaitseametit nõustab. Lähtutud on 

linnaehituslikust tervikust. Kaitsekorras on terve hulk haljastust väärtuslikuna kaardistatud ning lisaks 

on antud ka üldised haljastust puudutavad tingimused muudele aladele. 



T. Liblik: Oleme kuulnud, et on plaan Tallinna tänaval ühelt poolt puud maha võtta ja istutada nende 

asemel puud tänava teise äärde. Palun kommentaari. 

Teine küsimus on linnapargi hooldamise kohta. Palju mädasid puid on tormiga maha kukkunud, kas 

sellega saaks ka midagi teha? 

K. Saks: Tallinna tn puudest: Muinsuskaitseamet andis vallavalitsuse soovituse kaaluda puude maha 

võtmist sest seal ajalooliselt puuderivi olnud ei ole. Klassitsismiaegsele linnaruumile andsid roheluse 

hoovidest üle müüride tänava kohale kõrguvad puud. Kas või millise otsuse vallavalistus nende 

konkreetsete puude osas langetab ei ole veel teada. Muinsuskaitseamet ei ole nende puude maha 

võtmise vastu, aga sellist kohustust või suuniseid nende tänava teisele küljele istutamise kohta ei ole 

muinsuskaitseameti poolt tulnud. Sellest peaks rääkima vallavalitsusega. 

D. Paia: projekteerija on valitud, aga lähteülesandest ei ole meil infot. Kes otsustab, kus tehakse 

asendusistutus. 

K. Saks: ilmselt vallavalitsuse arhitektid. Tasub rääkida nendega. 

Teine küsimus Kuressaare lossi pargi kohta – arvestades, et park rajati 1861 on osad puud ka sellest 

ajast. On olemas pargi projekt ja seda on hakatud järkjärgult ellu viima. Samuti on pargi teede olukord 

problemaatiline ja nende teemadega tegeletakse paralleelselt kuna puude juured on kasvanud 

teepinnale lähedale. Sellega tegeleb vallavalitsus. Muinsuskaitseamet saab tähelepanu juhtida, et 

puude hooldusega tegeletaks rohkem. 

L. Filippov: huvitav on kuulda, et varem ei ole kesklinnas haljastust ja puid olnud. Meie kesklinnas oli 

aadlidaamide roosiaed. Meie kesklinn ei olnud nii tihedalt täis ehitatud. Juba 200 aastat tagasi saadi 

aru, et linnas on vaja ka haljastust ja puhkeruumi. Võiks ju nõuda ka Coop kaupluse asemel roosiaia 

taastamist, sest seda hoonestust ei ole varem olnud. Seisukoht, et mida varem pole olnud ei ole hea. 

Peame arvestama ka sellega, et elu ja arusaamad arenevad. Linna haljastuses on kaasaegsed 

seisukohad hoopis teised kui Kuressaares näha on. 

K. Saks: nõukogude ajal asendati suur osa haljastust ka kortermajadega. Nende lammutamine roheluse 

taastamiseks ei tule kõne alla. Pigem taastada rohelust hoovialadel, kus see on võimalik.  

L. Filippov: mõte oli selles, et hoiame seda, mis meil on. Praegu ehitusprojektidega otsustatakse puude 

saatus. Seda ei otsusta volikogu. Kuressaarel on ehitus ja keskkonna komisjon keskkonna probleemid 

üldse volikokku ei jõua, sest need nullitakse juba komisjonis ära. Ja ei ole ju normaalne, et haljastus 

antakse lahendada ehitusprojektiga. 

Haljastuse üle peab otsustama linna kõige kõrgem tasand – volikogu. Aga need küsimused ei jõuagi 

volikokku. 

K. Saks: selle küsimusega tuleb omavalitsusse pöörduda. 

K. Jansen: kliimaeesmärkide kohta kas muinsuskatseameti laua pealt on läbi jooksnud taotlused, kus 

soovitakse päikesepaneele või integreeritud lahendusi, kus päikeseenergia-element on 

katusematerjali osa?  

K. Truu: teatud hoonetele oleme soovitanud ka integreeritud lahendusi ning see teema on 

iganädalaselt päevakorral. Kõik kliimamuutust ja taastuvenergeetikat puudutavad küsimused on 

muinsuskaitseametis sama aktuaalsed kui kogu muus maailmas. 

T. Sepp: Kuressaare linnaplaanis on haljastust olnud koguaeg. Aga see on eelkõige olnud hoovisisene 

nähtus. See, mis praegu on põhjustanud haljastuse pindala vähenemise vanalinna alal on 



kinnisvaraarendamine kui selline. Kuna tendents on selline, et oleks rohkem elamispinda, siis see 

tähendab, et kusagilt tuleb midagi ära võtta ja see on saanud saatuslikuks haljastusele. Sest meil on 

tekkinud mitmed krundid või arendused, kus sisuliselt on betoonplats mitme hoonega, mis varasemalt 

õlis ühepereelamuga platsid või ka paar perekonda võis seal elada. See on üldine ehituspoliitika teema 

ja seda saab muuta vallavalitsuse ja valla volikogu tasandil. Sisuliselt tähendab see piiranguid kui mitu 

elamispinda saab ühele krundile ja kui palju ei saa ja mitu protsenti sellest pindalast peaks olema 

haljastuse all jne. see on asi, mida kaitsekord ei saa väga palju mõjutada. 

J. Mehik: Lootsi tn 7 on määratud B-kategooriasse põhjendusega, et see on 1930ndatel ehitatud ja 

sellest perioodist üks väheseid algsel kujul säilinud hooneid. Aga kui ta ei ole 30ndatel ehitatud ja ta 

on ringi ehitatud, kas siis ikka on põhjendatud see B kategooriasse panek? 

K. Saks: On jah. 

J. Mehik: Isegi kui ta on 50ndatel ehitatud ja hiljem poole suuremaks ehitatud? 

K. Saks: paljudel juhtudel on b kategooriasse määratud hooned vastavalt nende mahule ja 

paiknemisele isegi kui need on millalgi ümber ehitatud. 

Lootsi 7 hoone on saanud mitmeid juurdeehitusi, aga ta on ikkagi materjalikasutuse ja paiknemise 

poolest sellesse piirkonda ja hooneterivisse sobilik. C-kaitsekategoorias on hooned, mis 

muinsuskaitseala väärtusi ei kanna, aga Lootsi 7 puhul leidsime, et see järgib muinsuskaitseala 

hoonestustavasid. 

J. Mehik: kas see hoone on 30ndatel ehitatud või ei ole? 

K. Saks: selgub, et hoone on tõepoolest hiljem ehitatud. Esialgu lähtusime stiilikriitilisest analüüsist, 

arhitektuuritraditsioonidest. Kuna Kuressaarde on paljud arhitektuuristiilid jõudnud hiljem võrreldes 

muu Eestiga. Selle hoonel kasutatud arhitektuursed võtted on tollele ajastule sarnased ja seetõttu me 

– ekslikult paraku – arvasime, et ta on 30ndatel püstitatud. 

K. Truu: lootsi 7 hoonet vaatasime töörühma koosolekutel vaatasime seda hoonet koos tüpoloogiliselt 

väga sarnaste teiste majadega. Sellised madalate kelpkatustega ühekorruselised elamud, mida 

Kuressaare muinsuskaitseala on veel. Uus roomassaare tänaval, teie maja, jne. seda küsimust kaaluti 

põhjalikult. 

Meil on ka Facebooki kaudu tulnud kaitsekategooriaid puudutav küsimus. Pikk tn 52a kohta küsitakse. 

See on A-kaitsekategooria hoone, Keidi räägib sellest lähemalt. 

K. Saks: see hoone on nõukogude ajal ehitatud, aga selles hoones on säilinud kõik originaallahendused, 

ehk see on olnud lähtekoht, mille tõttu see on a-kaitsekategooriasse määratud. Hoones on säilinud 

algseid uksi, piirdeliiste, laelahendusi. A-kaitsekategooria ei tähenda, et hoones ümberehitusi ei tohi 

teha. Oluline on hoones leiduvate väärtuste säilimine ja kui hoones hakatakse muudatusi tegema, siis 

need tuleb omanikul meiega kooskõlastada. 

K. Truu: lähme edasi mööda avalikul väljapanekul tulnud tagasisidet. 

2.1 Laekus ettepanek liita muinsuskaitsealaga Vana-Roomassaare tänava piirkond pargist kuni Talve 

tn ristmikuni. 

Seda küsimust kaitsekorra töörühm kaalus korduvalt, samuti olid arutelud muinsuskaitseametis. 

Muinsuskaitseameti seisukoht:  Tuginedes põhimõttele, et muinsuskaitseala peab olema 

kultuuriväärtuslik tervik, leidsime, et Vana roomassaare hoonestusilt ei ole nii ühtlaselt säilinud kui 



kõrval olev uus-roomassaare tn või muud muinsuskaitseala piirkonnad. See ettepanek oli väga 

põhjalikult ette valmistatud, aga sellega me kahjuks ei saanud arvestada. 

2.2 Järgmine ettepanek ICOMOS eesti komiteelt laiendada kultuurkihiga ala Suuresilla ümbrusesse. 

Muinsuskaitseameti seisukoht:  Tegu on ühe olulisema Kuressaarele läheneva teega, aga 

arheoloogilise kultuurkihiga ala ei ole võimalik kehtestada väljapoole muinsuskaitseala ja selles 

piirkonnas puudub muinsuskaitseala laiendamise eelduseks olev terviklik kultuuriväärtuslik keskkond. 

Seda ettepanekut saab muinsuskaitseamet pidada silmas edaspidi arheoloogiamälestiste kaitset 

planeerides ja korraldades. 

2.3 Samamoodi põhjustas väga ulatuslikku arutelu piiri muutmise ettepanek Kaluri ja Abaja tänavate 

nurgal. Ettepanek arvata muinsuskaitsealast välja kaks kinnistut Kaluri ja Abaja tänaval. 

Muinsuskaitseameti seisukoht:  Muinsuskaitsealet kaalus ettepanekut ja leidis, et seda ettepanekut 

ei ole võimalik arvestada. Pidades silmas, et nendel kinnistutel asuval hoonestusel on oluline mõju 

ümbritsevale hoonestusele ning tegu on ajaloolise terviklikult hoonestatud kvartaliga. 

2.4 Järgmine ettepanek kaugvaadete osas. Soovitati määrata vaatesektor Kuressaare linnuskindluse 

tornidele ka piki uus-roomassare tänavat. 

Muinsuskaitseameti seisukoht:  Ettepanekus kirjeldatud vaade paikneb täies ulatuses 

muinsuskaitseala ega vaja seetõttu täiendavat kaitset. Kaitsekorra tekstis on muinsuskaitsealal 

avanevad vaated ka ühe väärtusena esile tõstetud ja selle pärast mainsuskaitseala sees eraldi 

vaatesihte ega koridore ei määrata. 

2.5 Veel küsiti, mis põhjusel on staadioni taguine karjamaa muinsuskaitseala kaitsevööndis. 

Muinsuskaitseameti seisukoht:  Saame selgitada, et kaitsekorra koostamise protsessi käigus 

kaitsevöönd ei muutunud, selle piirid jäid endiseks. Staadioni tagune ala on kaitsevööndi osa juba 2004. 

aastast ja selle ala looduslik ilme on Kuressaare muinsuskaitseala ümbritsevale keskkonnale omane. 

Sellele alale on juiba tehtud detailoplaneedinguid, mis võimalikult suures ulatuses arvestavad linnuse 

vaadeldavusega ja ümbriutseva hoonestusega ja neid tõenäoliselt tehakse veel. Valmis ehitamata on 

staadioni tribüünihoone jne. selle ala kuuilumine kaitsevööndisse on kindlasti põhjendatud. 

Liigun edasi suurte kombineeritud ettepanekute juurde. 

3.1 Esimene neist ICOMOS eesti komiteelt. 

1. Ettepanek lisada soovitus mitte liita ajaloolise krunte üheks kinnistuks, et vältida suuremahuliste 

sobimatute hoonete rajamist  

Muinsuskaitseameti seisukoht:  Selgitame, et kinnistute piiride muutmisel teeb amet iga juhtumi 

puhul kaalutlusotsuse võttes arvesse konkreetse kvartali ja lähiümbruse kinnistute iseloomu ning 

nende piiride ajaloolist kujunemist. Vajadus vältida sobimatult suurte hoonete rajamist on lisatud 

seletuskirja kui üks võimalikke põhjuseid kinnistute liitmise keelamiseks. 

 

2. Lisada uusehitiste peatükki viide, et uusehitise rajamise aluseks peavad olema detailplaneeringute 

eritingimused.  

Muinsuskaitseameti seisukoht: Selgitame, et nõue detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste 

koostamiseks muinsuskaitsealal tuleneb muinsuskaitseseadusest, § 61 lõige 3: Detailplaneeringu 

muinsuskaitse eritingimused koostatakse, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, 



kinnismälestis või nende kaitsevöönd. Ka kaitsekorra seletuskirja vastavas osas (p 16. 1)) on mainitud, 

et uute hoonete ja suuremahuliste juurdeehituste mahud kaalutakse igakordselt läbi detailplaneeringu 

muinsuskaitse eritingimuste raames. 

3. Kaaluda arheoloogilise kultuurikihiga ala laiendamist kultuurimälestise Suuresilla ümbrusesse, kus 

asub üks esimesi Kuressaare vanalinna ja kindlusesse suubuv tee.  

Muinsuskaitseameti seisukoht: Ettepaneku võtab amet arvesse arheoloogiamälestiste kaitse 

kontekstis. Kaitsekorraga määratud arheoloogilise kultuurkihiga ala ei saa paikneda väljaspool 

muinsuskaitseala. Muinsuskaitseala piir hõlmab ala, mis on terviklikult tähenduslikult seotud 

keskkond. Ajaloolise hoonestuse, tänavavõrgu ja muude juurde kuuluvate elementidega 

muinsuskaitsealale iseloomulik keskkond Suuresillani ei ulatu. Seetõttu pole ka kohane 

muinsuskaitseala sinna laiendada. 

4. Soovitame muuta praegu B kaitsekategooria hooned A-ks järgmistel hoonetel… 

Kaitsekategooriate muutmise ettepanekut on käsitletud eespool koos teiste kaitsekategooria 

muutmise ettepanekutega. 

 

3.2 Järgmisena Eesti Omanike Keskliidu ettepanekud 

Põhjalikud vastused sellele pöördumisele kirjalikult saadetud, aga lühidalt on sis 

1) Muinsuskaitseamet ei ole kaalunud Kuressaare muinsuskaitsealal riikliku kaitse lõpetamist ning 

arvestatud muinsuskaitsealal asuvate ehitiste omanike õigusega, nõuda põhiõiguse piiramist 

proportsionaalselt püstitatud eesmärgiga. 

Muinsuskaitseameti seisukoht: Riikliku kaitse lõpetamist on kaalutud ja on leitud, et Kuressaare 

muinsuskaitseala endiselt vastab riikliku kaitse eeldustele. 

Omanike keskliidult on laekunud veel üks täiendav ettepanek Facebooki kaudu: 

Kuidas muinsuskaitseamet tagab kaitseala kehtestamisel õiguskantsleri muisuskaitselade 

märgukirjas seatud nõude selgitada välja kõigi piirangutega mõjutatud isikute huvid? Kuidas 

sõlmitakse kokkulepe omanike ja kultuuriväärtuste kaitse vajaduse vahel? Kui palju suunatakse 

kaitsealale lisaraha, et kompenseerida põhiõiguste piirangud? 

Muinsuskaitseameti seisukoht: Erinevaid osapooli ja nende huvisid oleme püüdnud välja selgitada 

kaasamistegevustega. Individuaalselt oleme lähenenud nendele inimestele, kelle puhul oli näha, et 

omandiõiguse piirangud hakkavad olema kõige suuremad – need, kelle hooned said a-kaitsekategooria 

ettepaneku muinsuskaitseala laiendamise aladel. Nad on läbi helistatud, külastatud, konsulteeritud ja 

nende vastuväidetega on arvestatud nii palju kui võimalik. Lisaraha kohta hetkel info puudub. 

K. Saks: toetuste meede on muinsuskaitseametil sellegi poolest olemas. Kui keegi soovib 

muinsuskaitseala laiendusalal, ehk edaspidi lihtsalt muinsuskaitsealal ametilt toetust küsida, siis see 

on võimalik. 

K. Truu: See on üks põhilisi boonuseid, mis muinsuskaitsealal paiknemisega kaasneb. Lisaks toetuste 

taotlemise võimalusele on sageli palju käegakatsutavam kasu sellest, et muinsuskaitseametilt saab 

küsida nõu erinevates üldistes pärandit ja restaureerimist puudutavates küsimustes, aga ka 

konkreetselt inseneriküsimustes. Muinsuskaitseala hoonete omanikel on võimalus kutsuda ameti 

insener konsultatsiooni andma. Üks ameti inseneridest töötab ja elab just nimelt Kuressaares. 



2) Muinsuskaitseamet ei ole ühitanud muinsuskaitseseaduses sätestatud teatise- või loamenetlust 

ehitusseadustikus või maaparandusseaduses ettenähtud teatise- või loamenetlusega.  

Muinsuskaitseameti seisukoht: Muinsuskaitseamet on seda teinud nii palju kui võimalik. 

Kaitsekorraga on ühitanud MuKS ja EhS teatise- või loamenetlused nii palju kui võimalik: kaitsevööndi 

hoonestus, C-kaitsekategooria hooned. Lisaks on amet kaasatud KOV raielubade menetlusse 

3) Muinsuskaitseamet on eelnõu ettevalmistamisel rikkunud oluliselt muinsuskaitseseaduses 

sätestatud menetluskorda.  

Muinsuskaitseameti seisukoht: Muinsuskaitseamet ei ole eelnõu ettevalmistamisel rikkunud 

menetluskorda.  Amet on tegevuses lähtunud seadusest ning lisaks on teavitatud omanikke avalike 

ürituste ning meediakajastuse kaudu. 

4) Muinsuskaitsealal asuvatele ehitistele on kehtestatud põhjendamatult suured omandiõiguse 

piirangud. 

Muinsuskaitseameti seisukoht: Kõikide piirangute seadmisel oleme pidanud silmas, et need oleks 

põhjendatud. Ameti esindajad on käinud hoonete interjööre dokumenteerimas. Nii ameti kui omanike 

huvides on, et kaitsekord oleks võimalikult täpne. 

Muinsuskaitsealal asuvatele ehitistele ei ole kehtestatud põhjendamatult suuri piirangud.  Ameti 

eesmärk on olnud tuvastada iga hoone kultuuriväärtus ning määrata kohane kaitsekategooria. 

5) Muinsuskaitseameti ja muinsuskaitsealal asuvate hoonete omanike vastastikused õigused ja 

kohustused on eelnõus olulisel määral tasakaalust väljas. 

K. Truu: Edasi viitab ettepaneku tegija muinsuskaitseseaduse paragrahvile 60, mille kohaselt tuleb 

muinsuskaitsealal tööd peatada kui nende käigus tuleb ilmsiks kultuuriväärtuslik leid ning sellest tuleb 

teavitada muinsuskaitseametit.  

Muinsuskaitseameti seisukoht: See on üks muinsuskaitseseaduse nõudeid, millest kaitsekorraga ei ole 

leevendusi tehtud, kuna keegi ei oska ette näha, millal selle rakendamine osutub vajalikuks. Selle mõte 

ei ole takistuste tekitamine vaid see, et kõik vajalik saaks vähemalt dokumenteeritud. 

Muinsuskaitseametil, projekteerijatel ja ka hoonete omanikel on püüdlus enne tööde alustamist kõik 

asjaolud välja selgitada, aga risk, et üht-teist jääb siiski teadmata on alati olemas. 

3.3 Järgmine ettepanek muuta neid punkte kaitsekorra eelnõus (3.2.7 ja 5.4.1 ning kaitsekorra 

seletuskirja vastavaid osasid), mis puudutavad muinsuskaitsealale uute hoonete kavandamist. 

Uue hoone püstitamist puudutav kaitsekorra punkt 5.4.1, mis andis suunise vältida ajalooliste hoonete 

ja stiilide kopeerimist, välja arvatud juhul, kui kultuuriväärtusliku (A- või B-kaitsekategooria) hoone 

hävimisel või rikkumisel on põhjendatud selle taastamine, on otsustatud nõuete hulgast eemaldada.  

Amet leidis, et uue hoone püstitamist puudutav punkt võib oluliselt piirata arhitektide loomevabadust 

ja nõudena ei ole kohane. 

Muinsuskaitseala väärtuste hoidmise peatükis leiduv punkt 3.2.7 on – põhimõttena sõnastatuna – 

vähem imperatiivne ning sellisena siiski vajalik. See punkt ei sea kitsendusi loominguvabadusele ning 

selle eesmärk on kvaliteetne inimsõbralik linnaruum. 

3.4 Ettepanek täpsustada avalikul väljapanekul olnud kaitsekorra eelnõu punkti 5.6.16., mille 

kohaselt ehitustöödega, sh tänavate rekonstrueerimisel, trasside rajamisel, kaablite paigaldamisel 

ei tohi väärtuslikku haljastust, sealhulgas puude juuri, kahjustada. 



selgitame, et väärtusliku haljastuse kahjustamise vältimise all ei peeta silmas lahtise kaeve keelamist. 

Uute trasside ja tööde kavandamisel tuleb silmas pidada, et olemasolevasse kõrg- ja madalhaljastusse 

suhtutaks võimalikult säästlikult. Selline on ka senine praktika, kuid kaitsekorras on see nüüd 

sõnastatud.  

Ka hooneid puudutavad nõuded muinsuskaitsealal sisalda tegutsemiskeeldu, vaid eesmärk on leida 

vajalikeks töödeks võimalused, mis oleks võimalikult säästvad olemasoleva kultuuriväärtusliku 

materjali suhtes. 

Lahtist kaevet puudutava täpsustuse viime sisse kaitsekorra seletuskirja teksti. 

3.5 Samuti laekus ettepanek muuta sõnastust punktides,, kus on vaheldumisi kasutatud mõisteid 

ehitis, hoone ja rajatis. Kuna senine sõnastus võib tekitada segadust. 

1) Ettepanek sõnastada ümber Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu seletuskirja punkt 

5.4, kus on kasutatud sõna „ehitis“, kuid pikemas seletuses kasutatud sõna „uushoone“. Samuti on 

punktis 5.4.2. kasutatud sõna „hoone“. Ehitusseadustiku mõistes on nendel sõnadel erinev tähendus 

(v.t. Ehitusseadustik § 3 lg. 1 ja 2). 

2) Ettepanek ühtlustada Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu dokumentides ajaloolisi 

avalikke haljasalasid puudutavad väljendid 

Muinsuskaitseameti seisukoht: Saame selgitada, et muinsuskaitseala kaitsekord käsitleb hoone ja 

ehitise mõisteid kooskõlas Ehitusseadustikuga. Kaitsekorra kõnealuses osas on käsitletud nii hoonete 

kui rajatiste püstitamist. 

Ettepanek, mis puudutas ajalooliste avalike haljasalade mõiste kasutamist on arvestatud, parandasime 

sõnastust. 

3.6 Ettepanekud sõnastuse parandamiseks 

Lõppu on jäänud veel üks ulatuslik sõnastuse parandamise ettepanek. Selle esitatud kodanik on 

kirjaliku vastuse saanud. Juhin tähelepanu üksikutele kohtadele. Saime kasutada paljusid sõnastuse 

parandamise ettepanekuid, mis aitasid muuta teksti paremini mõistetavaks. 

Lisaks oli siin paar sellist kohta, kus oli toimunud arusaamatus, näiteks oli kodanikule jäänud mulje, et 

näiteks C-kaitsekategooria hoonetel ehitamiseks ei ole muinsuskaitseameti luba vaja kohalikul 

omavalitsusel, aga see ikkagi miinoodi ei ole. Nõuded on kõigile ühesugused. 

 



 

 

 

 



Lisaks oli oluline põhimõtteline küsimus mis puudutas parkimist. Amet oli seletuskirjas andnud 

soovituse mitte rajada parkimiskohti hoovidesse. See soodustab parkimist tänavate ääres, mis ka pole 

linnakeskkonnas teretulnud nähtus. 

Amet nõustub, et parkimine on oluline probleem. Lisasime seletuskirja soovituse rajada uutele 

hoonetele maa alused parkimiskorrused, aga Muinsuskaitseamet ei saa parkimist korraldada isegi 

mitte selle kaitsekorraga. 

Palun veel küsimusi.  

K. Jansen: Küsimus linnahaljatuse kohta. Mis on soovitus väikeste haljasalade ja tänavaruumi kohta, 

mis jääb majade vahele. 

T. Paaver: mina olen töörühmas korduvalt neid küsimusi tõstatanud. See on miski, mis laiemas 

teadvuses ei ole mõtestatud ja kaitsealade traditsioonides seda ei ole, see on paljuski uus. Üldse see 

arusaamine, et mis on avalik ruum, mida me peame avalikuks ruumiks jne. 

Otsene tekst on meelest läinud, aga siia sai sisse see mõte, et tänav ja ristmik ja väljak moodustavad 

ühtse süsteemi ja muinsuskaitseala kontekstis on see väärtus. Isegi avalikul arutelul toodi välja 

kolmnurksed väljakud. Need väljakud on osa tänavavõrgust ja osa avalikust ruumist, tervik, mis väärib 

kaitset ja tähelepanu. Omaette teema on tänavaruumi täpsemad lahendused. Aga tänavavõrgustik, 

tänavajooned ja need samad kolmnurksed väljakud on väärtusena mõtestatud. 

Eraldi tooksin välja, mis oli ka arutelu teema, et üks oluline osa linna avalikust ruumist on kogu 

mereäärne puhkeala. See ei ole oluline ainult vaadete mõistes vaid see avar mereäärne ala raamistab 

kogu selle muinsuskaitseala ja on samaväärne tänavaruumiga. 

Triin Talk täiendab: asjad, mis kaitsekorda said kirja ja mida kohalikud peaksid teadma ja nõudma. 

Näiteks tänavate puhul on hästi oluline tänavapinna kõrgus. Kui hakatakse tänavaid rekonstrueerima, 

siis tuleks tähele panna, et tänava pind ei tõuseks nii, et sellesse hakkavad uppuma hoonete soklid. 

Rekonstrueerimise puhul on oluline, et tänava pindadel oleks kalded, et juhtida vesi hoonest eemale. 

Samuti võib olla vajadus tänavapinda langetada. Saime ju omad õppetunnid Vaekojaga seoses. 

Hoonete säilitamiseks on oluline, et ka tänava pind oleks vajadusel allapoole viidud. Samuti ajaloolised 

sillutised, mis hilisemate alt välja tulevad peaksid saama taaskasutatud. Need teemad on kaitsekorras 

varasemaga võrreldes palju põhjalikumalt lahti kirjutatud, et ka ametnikel oleks kuskilt kinni võtta kui 

on vaja tänavaprojekte paremaks saada. 

Esitatud tekstis saame rõõmu tunda, et haljastuse teema on seal ääripidi sees. Nõrk koht on see, et me 

räägime seal väärtuslikust haljastusest, samal ajal on defineerimata mis on väärtuslik. Kui vana maja ja 

vana tänav on väärtuslik ja vana puu ei ole väärtuslik, siis on midagi paigast ära. Vana Kuressaare juurde 

kuuluvad vanad majad vanad tänavad vanad õued vanad puud. Ja selles töös, mis ma enne tutvustasin 

– 2017 tehtud – siin on ka konkreetsed ettepanekud muinsuskaitsealale sisuliselt. Kui veel võimalik 

võtke see töö ette ja vaadake kas saate kuidagi veel põlishaljastuse ja väärtusliku haljastuse aspekti 

sisse kirjutada. Ma arvan, et tulevased põlved oleksid tänulikud teile selle eest. 

K. Truu: väärtuslikuna on selles dokumendis defineeritud üksikud ajaloolise traditsiooni ja kujundusega 

ja säilinud puit-taimestikuga haljasalad, mida ongi nimetatud ajaloolisteks avalikeks haljasaladeks. 

Kogu ülejäänud linna osas on püütud üldiste nõuetega tagada haljastuse säilimine. Ja selles on teil 

õigus, et me ei ole siin iga puu täpsuseni läinud, sest siiani on leitud, et muinsuskaitseala kontekstis ei 

ole iga puu täpsus oluline. Vaid piisav on põhimõtteline kõrghaljastuse olemasolu ja säilimine. 



Seetõttu oleme kaitsekorda sõnastanud näiteks nõude kasutada asendusistutust ka viljapuude 

raiumise korral. Mõeldud ei ole siinjuures isegi seda, et asemele istutataks iga kord sama sorti õun või 

ploom vaid, et raieluba mitte vajavate puude arvel ei kaoks linnast kõrglhaljastus. Ehk isegi kui 

raiutakse viljapuid, siis ka nende asemele peab puu tagasi tekiima. Oleme püüdnud haljastusele 

tähelepanu pöörata nii palju kui võimalik, aga parandamisruumi on näiteks järgmiste kaitsekordade 

koostamise ajaks. 

T. Paaver: Paljudele küsimustele vastaks see kaitsekorra tekst ise, kas saaks selle ekraanile 

Leo kui tohib, siis ma kommenteeriks natuke kummaline, et kui me hoonetega läheme üksikhoonete 

väärtusteni, siis üksik puu ei ole väärtus. Mulle on euroopa vanades linnades näidatud vanu puid – 

1000 aastat, üle tuhande aasta, mis on linna tõmbenumber. Sinna luinna minnakse selleks, et näha 

vanu puid. Ja mitte ainult ühte puud seal näidatakse ka teisi puid, mille kõigil on lood juures. See on ka 

muinsuskaitse ja pärimuse aspekt. 

L. Filippov: Veelkord ettepanek, et kui selle töö raames ei saa, siis vähemalt, et muinsuskaitse telliks 

Kuressaare linnalt Kuressaare haljastuse muinsuskaitselise aspekti kategoriseerimise. Siis oleks teada,  

mille nimel ametnikud saavad võidelda. Muidu on nii, et meil järjest kaovad need nimelised vanad 

põlispuud. Meie kliima ja elukeskkond on nii palju muutunud, et selliseid puid ei saa meil enam olema. 

Linnakeskkond on nii palju saastatum ja mürgisem. Meie kultuur on nii palju muutunud. Ühest 

uuringust tuli välja, et linna istutatud puudets heal juhul 10 protsenti elab 30-40 aastaseks. Kümme 

protsenti ainult. Kordan ettepanekut, et selle teemaga Kuressaares edasi mindaks. Aitäh. 

K. Truu: see on kindlasti kinni ka eesti muinsuskaitsetraditsiooni hoonetekseksuses, et meil ei ole 

üksikud puud muinsuskaitse all vaid paremal juhul looduskaitse all. Teie tähelepanekud on õiged. 

T. Paaver: tahtsin kiita, et olemuselt on see väga hea mõte ja et te selle siin kõva häälega välja ütlete. 

Ma mulle tundub ka, et need põhjused on rohkem nende traditsioonidega seotud. Mina arvan ka, et 

vana puu ja vana maja olemuslikult vajavad samaväärset kaitset. Lihtsalt antud juhul see töö on 

hoonetekeskne. Ma ei tea kuidas seda praktiliselt korraldada, aga seda ideed tuleb õhus hoida ja 

meelde tuletada. Puudest ja majades koosnev terviklik linnakeskkond on see, mida me tegelikult 

väärtustame ja kõiki külgi tuleb näha. Huvitavaid teemasid, mida väärtustada ja kaardistada on veel. 

Tänavakatendid näiteks ja puud on ka üks neist. 

K. Truu: selliseid teemasid, millega saaks edasi töötada on mitmeid. Lisaks katenditele näiteks ka kitsad 

läbikäigud kvartalitest, millele  sa isegi oled tähelepanu juhtinud jne. neid kerkis esile mitmeid ja töö 

ei peatu, aga neid kõiki selles kaitsekorras käsitleda ei saa. 

Pärast tänast nende ettepanekute valguses kindlasti pöörame oma töös kindlasti ka haljastusele 

rohkem tähelepanu. 

M. Meius: tahaksin rääkida amplitest. Väga palju on neid inimesi, keda amplid ja lillepotid 

rõõmustavad. See on emotsioon, tervis jne. palju on neid asju, mis ei ole hästi, aga väärtustame seda, 

mis annab emotsiooni ja see on kindlasti üks neist. 

Aastaid ma olen jälginud kuidas see mõnedele ei meeldi. Võetakse nõukogud kokku ja öeldakse, et ei 

peaks olema. Peavad küll olema. 

See ei tähenda, et 200 aastat tagasi võibolla ei osatudki veel ampleid kasutada. Mina nägin oma 

esimesed amplid 1989 Windsoris. Ajalooline linn, vaatasin, et oh kui uhke. Ja sealt peale on need 

meeles. Ja helesalad keset näiteks Calais’ linna, need on olemas, pargid, haljasalad jne. ja muidugi on 

ka neid ajaloolisi linnasid, kus on tihedalt majad üksteise kõrval ja vaevalt saab sealt läbi käia. On nii ja 



teisiti. Võibolla peaks ka Kuressaare linnakodanike käest küsima, kuidas teile meeldib? Kas rajame 

sellise askeetliku linna kus ei ole ühtegi puud lille jne või vastupidi, et hoiame oma ajaloolisi hooneid, 

aga ärme arva, et iga puuleht võib seda terviklikust muuta. Roheline linn meeldib mulle rohkem. 

K. Truu:  amplite teemaga me oleme põgusalt kokku puutunud, nii kaitsekorra koostamisel kui ka 

mujal. Ka mina olen kuulnud, et amplid ja lillekastid on väikekodanlik peenutsemine. Ometi 

kaitsekorraga selliseid asju me reguleerinud või ära keelanud ei ole  ja ma arvan, et nende asjade ajutist 

olemust silmas pidades ei ole see ka vajalik ega mõistlik. Olen nõus, et nad pakuvad väga paljudele 

väga palju rõõmu. Las amplid ripuvad. 

T. Paaver: kaitsmist väärib siin ikkagi see, mis on pikaajaline. Moed muutuvad ja see ie peaks siin olema 

rõhutatud. See, mis Leo ütles – vanade puude kaitsmine ja nende kaardistamine – see on teema küll. 

Oleme kaitsekorra teksti kirja pannud, et allee tänava ja uus-roomassaare tn alleed tuleb säilitada. Ja 

see ei ole iseenesest tekkinud ja see on juba väga tugev lause haljastuse kaitseks. Hoovihaljastusega 

on praegu jäädud pehmemaks. Mõned murekohad siiski  on. Eile oli aktuaalsed Kaameras näiteks lugu 

sellest kuidas Tallinnas Pronksi tänaval, et enne raieloa kohtus vaidlustamise tähtaega on võimalik 

need puud lihtsalt maha raiuda. See on absurd ja need ohud on olemas. Ja mina ei tea, kas seda selle 

muinsuskaitse määrusega kuidagi pehmendada saab. Lihtsalt mulle endale tuli ka üllatusena, et asjad 

lihtsalt võivad juhtuda. Ja muinsuskaitsealuste majadega võib ka juhtuda, et keegi ootamatult midagi 

tõmbab maha. See on samalaadne teema. Ma elan sellele mõttele kaasa, aga kaitsekorra tekstis on 

küllaltki palju püütud seda juba kirja panna. 

J. Prii: Olles saaremaa muinsuskaitseseltsi asutajaliige ja olles saaremaa säästva arengu programmi 

agenda koostamise juures, siis loomulikult on täiesti tunnetatav see olemuslik konflikt. Ühtpidi loodus: 

on ise laienenud, näiteks Tallinna tn äärsed puud, need on nõukogudeaegne rudiment, enne neid seal 

ei olnud ja mingi hetk on nad sinna lihtsalt istutatud. Teistpidi me ei ole ju sellises olukorras ka nagu 

Campenhausen oli, et lõi tokid maha ja ütles, et siit tuleb linna piir ja sinna tuleb maja ja sinna tuleb 

haljasala. Praegu me räägime vanalinna kaitsmise plaanist, tegelikult on küsimus vanalinna kaitsemise 

ja arendamise plaanist. Ainuke lahendus on see, et leida neid mitte kasutatud kinnistuid või krunte – 

see on kõik muidugi raha küsimus. Kui täna oleks raha, siis võiks üsna mitu parki Kuressaarde rajada. 

Kui need erasektorilt õnnestuks ära osta. Loomulikult eraomanikud seda sinna rajada ei taha. 

Meil on täielikke tühermaid 20-30 aastat juba seisnud, kus puud ise kasvama ei saa hakata, sest 

vahepeal keegi käib ikkagi ja niidab selle võsa ära, aga teistpidi täiesti kasutamata alad. Kohad, kus 

ideepoolest võiks selliseid rohelisi saari tekkida küll. See on küsimus, mida me ei lahenda siin.  

Aegajalt poliitiliselt tõmmatakse üles küsimus, et kas Kuressaare peaks olema osalinn jne Tegelikult 

peaks just neid küsimusi arutama, et kuidas Kuressaaret saaks niiviisi kaitsta ja arendada, et mõlemad 

pooled oleksid tasakaalus. 

Küsimus: minu teada Kuressaare ranna-ala planeering ei ole vist praegu veel kehtestatud. Ranna-ala 

planeering, vähemalt esialgu kui seda sai koostatud, siis oli seal ka teema, et võibolla võiks Raiekivi 

säärel olla mingeid väikevorme. Seal omal ajal oli Tursa kabel ja Kiisa kirik ja seal oli hooneid rohkem 

kui praegu. Ma ei ütle, et sinna peaks mingeid suuri hooneid tegema, aga mingi miniatuurkohvik ja 

mingid väikevormid… ma ei tea kas see muinsuskaitseala kaitsekord seda välistab või mitte. 

K. Saks: kommenteerin, et Ranna-ala detailplaneeringu eritingimusi hakati koostama, aga see protsess 

jäi pooleli kuna kiireks läks Bellingshauseni mälestussamba teemaga. Otsustati, et eritingimused 

tehakse konkreetselt selle mälestussamba rajamiseks. Ülejäänud rana-ala muinsuskaitse eritingimuste 

koostamine jäi tegelikult pooleli. Vald ei ole nende teemadega hetkel edasi läinud, aga esialgu oli selles 

dokumendis käsitletud hooneid, mis sellel kinnistul asunud on. Kaaluti ka seda, et mingisugune hoone 



seal raiekivi sääre tipu juures võiks olla, aga kuna need dokumendid kusagile ei jõudnud, siis ei ole täna 

ühtegi otsust ka. 

K. Truu:  kommentaariks kaitsekorra dokumendi poolt. Raiekivi säär asub, alal, mis on väärtusliku 

haljasalana esile tõstetud. Kaitsekorras on sõnastatud, et sinna uue ehitise püstitamine on lubatud 

ainult siis kui see on sobiva kujunduse ja mastaabiga väikeehitis. Ma kujutan ette, et Tursa kirik ja Kilu 

kabel võiksid olla väikeehitised. Mulle tundub, et see on võimalik. Selle dokumendi kõiki nõudeid läbi 

arutades ja kirja pannes püüdsime sõnastada seda teksti niimoodi, et need ei välistaks võimalikke häid 

lahendusi. Just arengut silmas pidades. See ei ole musealiseerimise projekt vaid kõik annavad aru 

endale, et muudatused on vajalikud. 

T. Paaver: kommentaar planeeringute kohta. Julgen öelda, et selle teemaga kuidas Raiekivi säärt ja 

ranna-ala kavandada, on tegeletud 20 ja rohkem aastat. Üldiselt selline linnaruumiline seisukoht on 

olnud, et see on avalik puhkeala, mis on oluline Kuressaarele ja Kuressaare vanalinnale ja suureks 

hoonestamiseks see ei sobi. Vahepeal mingeid ideid on olnud aga õnneks ametlikult ei ole midai 

juhtunud. Hoonestamiseks justnimelt väikesemahuliselt on sobivad kohad – see, kuhu ehitati 

rannahoone, ja poolsaare tippu võiks teha ka midagi, mis võiks kanda kuidagi ühiskondlikku 

funktsiooni. See funktsioon on alati lahti olnud, selle kohta on joonistatud ka erinevaid 

plaanilahendusi, ma ei mäleta, et oleks päris ehitusprojekti… aga plaanilahendusi kuidas ta seal oleks 

on tehtud erinevaid. See, kas see on mingisuguses detailplaneeringus fikseeritud oleks tegelikult õige. 

Läbi aegade on olnud seisukoht, et midagi väikest ja avalikku võiks sinna teha. Oluline on , et see oleks 

sisuliselt läbi mõeldud, maastikku sobitatud. Kõige suurem oht Raiekivi säärel on see, et see kuidagiviisi 

kinniseks muutub. Seda oleme püüdnud vältida. 

K. Jansen: Kiire täpsustav küsimus parkimise kohta. Oli juttu, et hoovi ei taheta ja tänavale ei taheta. 

Mis on teised võimalused või parimad praktikad teistes ajaloolistes linnades, et parkimist hajutada. 

Mikroparklad või mingid kohad vanalinna sisenemise kohtades… Kuressaares on hea näide sellest 

kuidas – uus hoone, mis tuleb Kitsale tänavale – lisaparkimiskohad tulevad hoopis Veski ja Pargi 

nurgale, mis on hoopis vanalinna teises otsas. Näiteks selline hajutamine, kus on taskud kuhu saab 

auto jätta ja viimane sada meetrit minna jala. Mis lahendusi veel on? 

K. Truu: te loetlesitegi need üles. Lisaks hajutamisele on veel kallid maa-alused parkimislahendused. 

Parkimisnormatiivide väga range järgminine võib muutuda ohuks ajaloolisele keskkonnale. Võimalus 

parkimisnormatiividest kõrvale kalduda on oluline. Kui iga korteri kohta rajatakse 1,5 parkimiskohta, 

siis see toimub reeglina haljastuse arvelt. Tean juhtumeid Tallinnast, kus on loobutud parkimiskohtade 

rajamisest selle arvestusega, et läheduses on olemas avalikud parklad. 

L. Filippov: Kaks mõtet veel: suures plaanis on oluline, kas muinsuskaitse toetab meie kultuuri, meie 

elukvaliteeti. Selles eeskirjas on ilusaid mõtteid sees, kahjuks – miks praktika on teine? Miks ei viida 

neid õigeid mõtteid siis ellu. Selle nimel tuleb pingutada. Teine mõte. Lugupeetud Jaanis ütles, et ei 

näe lahendusi. Esimene samm oleks Kuressaares see, kui ehitus- ja keskkonnakomisjon lahku lüüa, et 

keskkond otsustaks ise oma olukorra eest ja vaidlusküsimused lähevad siis volikokku otsustamisele. 

Ehitajatel on selge arusaam – plats puhtaks, on kergem ehitada. Miks mitte moodustada keskkonna ja 

muinsuskaitse komisjon, et linna tasandil, maakonna tasandil saaksid need väga olulised teemad 

tegelikult kaitstud, võimendatud ja ka avalikult läbi arutatud. Niiet Jaanis vii see volikokku. Ma olen 

kaks valimisperioodi seda ettepanekut teinud ja ikka on Kuressaares ehitus ja keskkonna komisjon. 

Need kaks asja ei sobi kokku. 

M. Meius: mina olen teist koosseisu Kuressaare linnakodaniku komisjonis. See, et parkimise 

probleemid tuleks lahendada suurelt ja õigesti olen rääkinud rohkem kui korra, aga järelikult vähe veel. 

Aga see, et nad niimoodi on pargitud, see ei ole lahendus, et neid väikesi parklaid juurde teha 



haljasalade arvelt. Tuleb suurelt mõelda. Kes suurelt mõtlevad? Võibolla Toomas? See kui linnakodanik 

käib 100 meetrit jala on ainult terviseks. See, et tahetakse autoga treppi sõita on olnud juba 50 aastat 

ja selle mõttemalli muutmine on kõige keerulisem asi. 

T.Paaver: mina olen hakanud autodesse leebemalt suhtuma, sest mina peangi treppi jõudma, sest 

vahel oma jalad ei käi väga pikalt ise. Sellega tegeleb kogu maailm. See on suurem läbikäidud tee 

Euroopas. Kui kasvab autostumine, siis neile paremate tingimuste loomine tekitab ummistumise. See 

lihtsalt kukub nii välja, vähemalt suurets linnades. Ja Kuressaare on ka ikkagi tihe kompaktne keskkond, 

siis kipub see ka tekkima, et läheb järjest rohkem umbe. Ainuke lahendus on see kui on võimalikult 

head võimalused liikuda ilma autota. Siis on autosid vähem ja kokkuvõttes autodel rohkem ruumi ja 

need kellel tõesti on vaja saavad autoga liikuda. See on selline üldine lähenemine. Saab ka 

radikaalsemaks minna, et hakatakse autosid kuidagi maksustama, parkimist maksustama – seda 

tehakse meil ka – igasuguseid vahendeid on, aga keskne on see, et autosid on vaja, aga neid peab 

olema selline hulk, et need ei muuda linnaruumi halvaks. Sellepärast kui autode arv kasvab üle 

mõistuse, siis peab midagi tegema, variante on veel peale nende, mis ma loetlesin. See on linna 

juhtimise teema ja seda teevad linnad rohkem või vähem, aga see ei ole muinsuskaitse määruse teema. 

Linna üldplaneering, muud planeeringud, linna jooksvad otsused kõikvõimalikel teemadel seda 

mõjutavad. 

K. Truu: ajaloolisel linnasüdamel on potentsiaal autovabaks eluks. See keskkond on niimoodi 

kujunenud – kvartalid on jala käidavad, hooned on segakasutuses. 

T. Paaver: Eestist on rakse leida parema kompaktsusega linnakeskust, kus on kõik tihedalt koos, see 

on mugavalt jalgsi käidav. Need alused on siin palju paremad kui teistes linnades ma ütleksin. 

K. Jansen: Kuressaare ongi autovaba, lihtsalt paarkümmend-viiskümmend viimast aastat on veidrus. 

Ta on loodud autovabaks. 

T. Paaver: see kompaktne keskkond, mida arhitektid mujal püüavad luua – ja satub sageli mingite 

normidega vastuollu – on siin kõik olemas. Ja seda tasub tähele panna, ja seda küll see kaitsekord 

kaitseb. Terviklik keskkond on väärtus ja see on hea alus ka heale mugavale elule. 

J. Prii: me saaks Kuressaare täitsa autovabaks. Autod tulevad kolmelt poolt: Pihtla teelt, Kuivastu teelt 

ja Sõrve poolt. Tuulte Roosist Auriga juurde tuleks ehitada isesõitev elektritramm – iga kümne minuti 

tagant, kaks suurt parklat. Autod kogunevad kõik linna äärde ja sealt sõidetakse trammiga linna. 

 

 


