
Kuressaare 
muinsuskaitseala 
uue kaitsekorra 
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2019. aastal alustas Muinsuskaitseamet uue kaitsekorra koostamist kõigile 12 
muinsuskaitsealale sooviga nüüdisajastada neile kehtivaid põhimõtteid.

Muinsuskaitseala kaitsekord on kokkulepete kogum muinsuskaitseala hoid-
miseks ja arendamiseks. Selle lähtepunktina on sõnastatud üldised eesmärgid, 
väärtused ja põhimõtted muinsuskaitseala eripära ja pärandi säilitamiseks ning 
esiletoomiseks linna arendamisel. Kirja on pandud konkreetsemad nõuded 
muinsuskaitsealal ehitamiseks ja restaureerimiseks ning leevendused võrreldes 
muinsuskaitseseadusega.

Kaitsekorrale täpsuse ja paindlikkuse lisamiseks jagatakse hooned A-, B- ja 
C-kaitsekategooriasse. Kaitseala piire laiendatakse, lähtudes hästi säilinud aja-
loolise hoonestusega aladest, ning määratakse olulised kaugvaated linnuse torni-
dele ja vanalinna algusele.

Uue kaitsekorra koostamiseks loodi töörühm Saaremaa Vallavalitsuse ja Muinsus-
kaitseameti esindajatest ning valdkondade ekspertidest. Kaitsekorra koostamisel 
on pandud suur rõhk kohalike elanike arvamusele. Eelnõu avalikul väljapanekul 
ootame kõigi ettepanekuid ja vastuväiteid, et kirja saavad eesmärgid, väärtused 
ning nende hoidmise põhimõtted aitaksid Kuressaare ajaloolist linnasüdant hoida 
ja arendada.

Kaitsekorra eelnõu ja sellega seotud 
materjalidega saab tutvuda
Muinsuskaitseameti kontoris (Tallinna 10) 
ja kodulehel aadressil
muinsuskaitseamet.ee/kuressaarekaitsekord 

Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame 
e-posti aadressile
info@muinsuskaitseamet.ee.

17. novembrist 17. detsembrini 2021



Kuressaare muinsuskaitseala 
kujunemine
II maailmasõjas said paljud Eesti vanalinnad sõjapurustusi. Sellele järgnes 
20. sajandi II poolel linnade jõuline moderniseerimine, millele vastukaaluks 
hakati varasemast rohkem väärtustama ajaloolist linnakeskkonda. Ees-
märgiks võeti säilinud arhitektuuripärandi kaitsmine. 

Esimese muinsuskaitsealana Eestis kehtestati 1966. aastal Tallinna vanalinna 
kaitsetsoon. 1973. aastal loodi muinsuskaitseala Tartus, Kuressaares, 
Pärnus, Paides, Rakveres, Võrus, Haapsalus, Lihulas ja Viljandis. 

1973. aastal loodi Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala. Kaitse alla võeti 
klassitsistliku arhitektuuriga linnatuumik koos linnus-kindlusega. Kaitseala 
ulatus kuni avatud vaatega mereni. 

Muinsuskaitseala eesmärk on Kuressaare vana-
linna kui kultuuriväärtusliku linnaehitusliku tervi-
ku ja seda kujundavate iseloomulike ja kohatunne-
tust loovate väärtuste säilitamine, esiletoomine, 
hoonete kasutuses hoidmine ning säästev aren-
damine.

Kaitseala piire on mitmel korral muudetud. 
Muinsuskaitseala ja seda ümbritsev kaitsevöönd 
praeguses ulatuses kehtestati 2004. aastal. 
Kaitsevööndisse haarati kogu ajalooline Tori piir-
kond ning Kuressaare kuurordi õitsenguajal 
rajatud sarnase puithoonestusega alad Uue 
tänava, Uus- ja Vana-Roomassaare ning Tuule tä-
nava piirkonnas.

Kaart 2
2004. aastal 
kehtestatud 
muinsuskaitseala 
ja kaitsevöönd
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Muinsuskaitseala 
piir

Kaitsevööndi piir

1973. aasta muinsuskaitseala 
ja kaitsevöönd

Lossi tänava 
klassitsistlikud hooned
Foto: Keidi Saks

Ajaloolised puithooned 
Suur-Põllu tänaval

Foto: Keidi Saks



Millised on Kuressaare 
muinsuskaitseala väärtused?

Muinsuskaitseala krundistruktuuri 
kujunemine sajandite vältel

Otsene side sajanditetaguse 
ajaga peitub maapõues. 
Kuressaare tänavate ja 

hoovide all on arheoloogiline 
kultuurkiht, mis pakatab infost, 

esemetest ja säilitamisväärsetest 
ehituskonstruktsioonidest 

Foto: Muinsuskaitseamet

Kuressaare sümbolobjekt on linnus-kindluse 
kompleks. Linna miljöö kujundamisel on tähtis 

osa ka seda ümbritsevatel maastikuelementidel: 
ajaloolistel avalikel haljasaladel, puiesteedel, 

merevaatel ja rannaala avalikul haljasalal 
Foto: Kaarel Truu

Kuressaare vanalinnas 
leidub hulgaliselt kõnekaid 

ajaloolisi linnaruumielemente, nagu 
munakivikatendid, kiviaiad, kaevud, 

teadetetulbad, monumendid ja tänavalaternad 
Foto: Keidi Saks

Kuressaare muinsuskaitseala on keskajast tänapäevani kujunenud ja säilinud 
linnaehituslik tervik. Selle väärtuslikuimad osad on tänavavõrk kolmnurk-
sete väljakutega, avalikud haljasalad ja rannaala, krundi- ja hoonestusstruk-
tuur, ehitusjooned, hoovid, haljastus, ajaloolised linnaruumielemendid ja hoo-
ned, linnus-kindlus ning arheoloogiapärand. 
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1790
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Pärast 1944

Määramata

Kehtiv muinsuskaitseala 
piir

Kuressaare ajaloolise 
linnasüdame muudavad 
ainulaadseks 17.–

18. sajandil rajatud 
klassitsistlikud hooned 
ja veelgi varasem 

tänavavõrk kolmnurksete 
väljakutega. Vanade majade 
juures on silmapaistev ka 

nende nõukogudeaegne 
restaureerimiskihistus 
Foto: Keidi Saks

Kogu muinsuskaitsealal 
leidub 19.–20. sajandil 

rajatud puithoonestust ja 
kuurordiarhitektuuri, samuti 
hilisemaid miljöösse sobivaid 

hooneid. Rikkalikult 
haljastatud hoovid on 

sellele sobiv taust
Foto: Keidi Saks
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Kinnistupiiride
ajaline dünaamika



Hoonete 
kaitsekategooriad
Seni on kehtinud kõigile muinsuskaitseala hoo-
netele samad nõuded sõltumata hoone kultuuri-
väärtusest, linnaehituslikust mõjust, vanu-
sest, haruldusest, tüüpilisusest, autentsusest 
või tähendusest. Uue kaitsekorra kehtestamisel 
jagatakse hooned muinsuskaitseala väärtusi 
silmas pidades järgnevalt: A-, B- ja C-kaitse-
kategooria.

Hoonete kavandatavate kaitsekategooriate kaart

A-kaitsekategooria hoone

B-kaitsekategooria hoone
Kultuuriväärtuslik ja muinsuskaitselist tähelepanu vajav on eelkõige hoone 
maht ja välisilme. Selle kategooria hoonetel on muinsuskaitseala miljöö loomi-
sel ja hoidmisel kandev roll. Väärtuslikud, sageli üksnes Kuressaarele oma-
sed detailid ja materjalid muudavad need hooned silmapaistvaks. Nende 
välisilme taastamise ja korrastamise eesmärk on säilitada ehe vana materjal 
ning luua terviklik lõpptulemus. 

B-kaitsekategooria hooned saavad siseruumides ehitamisele loakohustuse 
leevenduse – edaspidi ei ole selleks muinsuskaitse eritingimusi ja tööde 
luba vaja taotleda. 

C-kaitsekategooria hoone
Hoone algse arhitektuurse ilme säilitamine või taastamine ei ole muinsus-
kaitseala kontekstis oluline. Need hooned ei kanna muinsuskaitseala väär-
tusi ning seetõttu saab nendega seotud asjaajamist lihtsustada – enam ei 
pea taotlema eritingimusi ega tööde tegemise luba. Muinsuskaitseamet 
annab edaspidi oma kooskõlastuse vallavalitsuse ehitusloa või -teatise 
menetluses. Siiski tuleb muudatusi kavandades tagada hoone arhitektuurne 
terviklikkus ja sobivus ümbritseva ajaloolise linnaruumiga.

C-kaitsekategooria hoone 
Foto: Keidi Saks
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A-kaitsekategooria

B-kaitsekategooria

C-kaitsekategooria

Mälestis

Muinsuskaitseala piiri ettepanek

Mälestis Kuressaare linnuse
bastionid, raveliinid ja vallikraav
(reg. nr 20869)
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LISA 2. Kaitsekategooriad
ja mälestised

Kultuuriväärtuslik ja muinsuskaitselist tähelepanu vajav on lisaks hoone väli-
musele ka sisemus, sh ruumijaotus, sisetarindid, interjööridetailid (siseuk-
sed ja -trepid, piirdeliistud, ahjud, mantelkorstnad jms) ning siseviimistlus-
kihid (puitpõrandad, maalingud, tapeedid, stukkdekoor, laudlaed jms). 

Seni on käsitletud kõiki muinsuskaitseala hooneid sisuliselt A-kaitseka-
tegooria hoonetena – muinsuskaitse eritingimused ja tööde tegemise luba 
tuli taotleda ka sisetöödeks. Uue kaitsekorraga jääb sisetööde tegemisel 
loakohustus kehtima ainult sellel osal muinsuskaitseala hoonetest.

A-kaitsekategooria 
hoonete väärtuslikud 

interjöörid 
Fotod: 

Muinsuskaitseamet, 
Keidi Saks

B-kaitsekategooria 
hoone väärtuslik välisilme 

Foto: Keidi Saks

A-kaitsekategooria

B-kaitsekategooria

C-kaitsekategooria

Mälestis

Muinsuskaitseala 
piiri ettepanek

Mälestis Kuressaare   
linnuse bastionid, raveliinid 
ja vallikraav (reg-nr 20869)



Muinsuskaitseala piiride muutmine
Kuressaare muinsuskaitseala hõlmab Kuressaare ajaloolise linnatuumiku: 
linnus-kindluse ning seda ümbritseva muldkindlustuste vööndi koos pargi- 
ja rannaalaga, vanalinna ja ajaloolised eeslinnad.

Ettepanek laiendada muinsuskaitseala piirkondades, kus on säilinud terviklik 
kultuuriväärtuslik keskkond:

Uue tänava idapoolsel ja Vaikse tänava 
läänepoolsel küljel, kus on ala laiendamise 

eesmärk ühtlustada tänava kahe 
külje ajaloolise hoonestuse kaitse; 

Foto: Keidi Saks

Vete ja Kopli tänava 
üksikud lõigud 

Foto: Keidi SaksMuinsuskaitsealast arvatakse välja peamiselt nõukogudeaegse hoonestu-
sega piirkonnad Martin Körberi, Vallimaa, Karl Ojassoo, Garnisoni ja Kase 
tänaval. Seevastu Abaja tänava eramud, kortermajad ja spaade hoonestus 
endises lahesopis jäävad muinsuskaitseala kaitsevööndisse.

Kavandatava 
muinsuskaitseala 
uus piir
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Piiride muutus

Muinsuskaitseala ümbritseb kaitsevöönd ja selle mõõtmeid ei muudeta. 
Kaitsevööndi eesmärk on tagada muinsuskaitseala säilimine sobivas ja toe-
tavas keskkonnas ning vältida järske üleminekuid hoonestuse mastaap-
suses, tiheduses ja paigutuses võrreldes külgneva muinsuskaitsealaga.

Kaitsevööndi osadeks on vaatesektorid, mille eesmärk on tagada linnus-kind-
luse tornide ja muinsuskaitseala vaadeldavus olulistest vaatepunktidest ning 
Tallinna tänavalt muinsuskaitseala algusele. Vaateid ei tohi ehitistega sulgeda.

Vaatesektoritega kaart
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Muinsuskaitseala piiri ettepanek

Kaitsevööndi piiri ettepanek

1. Vaade Sõrve teelt linnuse
tornidele

2. Vaade Kuressaare sadama
juurdesõidukanalilt linnuse
tornidele

3. Vaade Kuressaare
lennujaama juurest ja
Roomassaare teelt linnuse
tornidele

4. Vaade Tallinna tn ja J. Smuuli
tn ristmiku juurest piki Tallinna
tänavat Tallinna tn ja Transvaali
tn ristmikule

Vaadeldav objekt

H Vaatesuund
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LISA 1. Muinsuskaitseala
ja kaitsevööndi piirid

Kaugvaade linnus-
kindluse tornidele

Foto: Keidi Saks

Tori linna-
osas ehk Suur-
Sadama, Mere ja Lootsi 
tänaval, kus on hästi 
säilinud piirkond hoonetega, 
mis kuulusid kaluritele, 
sadamatöölistele ja meremeestele; 
Foto: Keidi Saks 

Muinsuskaitseala 
laieneb 

Muinsuskaitseala 
väheneb

Muinsuskaitseala 
piiri ettepanek 

Kehtiv 
muinsuskaitseala piir

1. Vaade Sõrve teelt 
linnuse tornidele

2. Vaade Kuressaare 
sadama juurde-
sõidukanalilt 
(faarvaatrilt) 
linnuse tornidele

3. Vaade Kuressaare 
lennujaama juurest 
ja Kuressaare 
ringteelt linnuse 
tornidele

4. Vaade Tallinna 
maanteel Smuuli tn 
ristmiku juurest piki 
Tallinna maanteed 
Tallinna maantee 
ja Transvaali tn 
ristmikule

Muinsuskaitseala 
piiri ettepanek 

Kaitsevööndi 
piiri ettepanek

Vaadeldav objekt 

Vaatesuund

1

1

2

2

3

3

4

Uus-Roomassaare, Kivi ja Talve 
tänaval, kus on säilinud hulgaliselt 

19.–20. sajandi vahetusel rajatud 
suvituslinnaosa elitaarsetest 

elumajadest ja pansionaatidest
Foto: Keidi Saks



KURESSAARE
MUINSUSKAITSEALA

KAITSEKORD

Ala, millel kehtib leevendus:
tööde tegemise luba ei ole
nõutav kõrghaljastuse
rajamiseks, kaeve ja muudeks
pinnase teisaldamise ja
juurdeveoga seotud töödeks

Arheoloogilise kultuurkihiga ala
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Arheoloogilise kultuurkihi
ja leevendustega alad

Arheoloogia, haljastus 
ja avalik ruum
Muinsuskaitseala ei kaitse mitte ainult ajaloolist hoo-
nestust, vaid ka linna vanemaid kihistusi, mis on säi-
linud maapinnas arheoloogiapärandina. Uue kaitse-
korraga on täpsustatud arheoloogilise kultuurkihiga 
ala, mille piires on vajalik kaevetööde tegemise luba 
ja arheoloogiline uurimine.

Arheoloogilise 
kultuurkihiga ala

Väärtuslik ajalooline 
haljastus

Haljastatud 
tänavamiljöö 
Foto: Keidi Saks
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Ajaloolised haljasalad

Muinsuskaitseala piiri ettepanek
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Ajaloolised
haljasalad

1. Mereäärne puhkeala
2. Lossipark
3. Lossi ja Lasteaia tn nurga haljasala
4. Koerapark
5. Allee tn ja Uus-Roomassaare tn allee

Ajaloolised 
haljasalad

Muinsuskaitseala 
piiri ettepanek

Kuressaare kui ajaloolise kuurortlinna väga 
suur väärtus ja miljöö looja on haljastus. Linnale 
iseloomulik haljastus peab säilima. Haljastuse, 
sh parkide, puiesteede, ajalooliste avalike halja-
salade, kõrghaljastatud hoovide ja rannaala ava-
liku haljasala heakorrastamisel ning taastamisel 
tuleb lähtuda piirkonnas välja kujunenud haljastus-
viisist ning kasutada traditsioonilisi liike.

Tänavate ja muu avaliku ruumi puhul on eesmär-
kideks seatud jalakäijasõbralikkus, linnaruumi 
ajalooliste elementide ja katendite säilitamine 
ning taaskasutus.

1.  Mereäärne puhkeala

2.  Lossipark

3.  Lossi ja Lasteaia tn   
 nurga haljasala

4.  Koerapark

5.  Allee tn ja      
  Uus-Roomassaare     
  tn allee

Arheoloogilised 
uuringud peatänava 
ehitamise ajal
Foto: 
Muinsuskaitseamet

Ala, millel kehtib leevendus: 
tööde tegemise luba ei ole 
nõutav kõrghaljastuse 
rajamiseks, kaeve ja muudeks 
pinnase teisaldamise ja 
juurdeveoga seotud töödeks

Arheoloogilise 
kultuurkihiga ala

Muinsuskaitseala 
piiri ettepanek
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