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Head uut,
digikultuuri
aastat!
Alanud aasta on kultuuriministeerium kuulutanud digikultuuri aastaks. 2019. aasta
oli laulu- ja tantsupeo aasta
ning see meeldis enamikule
eestlastele väga. Kuidas on aga
digikultuuriga? Mis on digikulKristel Peel tuur ja mida annab selle levik
juurde meie pärandkultuurile?
kultuurinõunik
Moodsal ja uudsel digikultuuril on ilmselt vastaseid oluliselt enam kui
rahvuslikku mälu ja eestlaste uhkust kandval
laulu- ja tantsupeol.
Digikultuur on digitaalselt loodud, digitaalselt
leviv ja kasutatud kultuur. Kultuuriministeeriumi
kantsleri Tarvi Sitsi sõnul korraldatakse see aasta
eesmärgiga, et uued põlvkonnad võtaksid omaks
meie elava kultuuripärandi ning digilahendused
oleksid sellele toeks. „Kultuur peab kõigile soovijatele olema eelkõige kättesaadav. Digilahenduste
nutikusest sõltub suuresti see, kas uued põlvkonnad võtavad omaks meie oma elava kultuuri ja
pärandi. Lisaks vahetule kultuurikogemusele,
mis on jäädavalt tähtis, peidab digimaailm endas lahendusi, mis toetavad kultuuri levikut,“
põhjendas kantsler Tarvi Sits.
Maailma globaliseerumine ja digitaliseerumine
on tõenäoliselt paratamatu protsess, aga kultuur?
Seda peaksime ju ometi hoidma puhta ja niiöelda käegakatsutavana? Lapsed peavad ikka laval
laulma, rahvatantsu tantsima ja pliiatsiga paberile
joonistama. Kas digikultuuri lai levik ja pealetung
on ohuks meie rahvuslikule kultuurile ja selle
säilimisele? Kindlasti mitte – lapsed laulavad,
tantsivad ja joonistavad ikka rõõmsalt edasi.
Pigem on see just sümboolne ja ühendav, et digikultuur võtab teatepulga üle väärikalt laulupeolt.
Digikultuur rikastab, valikute rohkus kasvab
ning see arendab meie noori rohkem, kui arvata
oskame. Joonistus-, kujundus-, muusika- ja
pillimänguprogrammid arvutis aitavad meie
noortel võrdväärselt konkureerida kogu ülejäänud maailmaga.
Tänu digikultuuri levikule ei ole vahet, kus sa
elad – kultuur jõuab sinuni ja ka sinu ees on valla
kogu maailm. Paljud meie tänased tippartistid ja
lemmikmuusikud on alustanud oma magamistoa
nurka seatud „muusikastuudiost“, abiks vaid
arvuti, loomisetung ja suur unistus.
Ka meie oma saarlasest muusik Sander Mölder
on ühes intervjuus öelnud, et vahel on muusika
loomiseks vaja lihtsalt arvutit, kõrvaklappe,
MIDI-klaverit ja ilusat vaadet.
Võimalus oma muusikat luua, produtseerida ja
turundada interneti vahendusel on avanud paljudele uksi publikuni, kes muidu meie andekatest
tulevikutegijatest midagi ei teaks.
Otseülekanded Broadway kuulsatest muusikalidest ning parimate ooperilauljate kontsertidest
üle maailma on tänu moodsatele digisüsteemidele ja helilahendustele toodud Eestimaa
kinosaalidesse ja kui silmad sulgeda, võid tõesti
hetkega New Yorki muusikaliteatrisse või Milano kuulsasse La Scala ooperiteatrisse sattuda ja
unustamatu kultuurielamuse saada.
Saaremaa vallas soovime digikultuuri aastal
kindlasti korralikult käivitada Kuressaare kesklinnas asuvad digiekraanid, et kultuurisündmuste
info jõuaks võimalikult atraktiivselt inimesteni.
Samuti jätkub töö Saaremaa Sündmuste portaaliga, et see kasutajasõbralikumaks muuta. Et
inimene jõuaks kultuurisündmusele, on tal vaja
kõigepealt jõuda infoni, kus ja millal sündmus
toimub.
Digikultuur avardab meie maailma, kuid ärme
unusta oma lapsi kaasa võtta ka Kuressaare
teatrisse, rahvamajadesse kohalike muusikute
kontsertidele, kammerooperisse ja teistele imelistele kultuurisündmustele Saaremaal ja mujal.
Kohtumiseni juba juuni alguses toimuval maakonna laulupeol! Ja juhul, kui te tulla ei saa, siis
kasutades moodsate digilahenduste abi, saate
peost ikkagi osa.
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Kuidas säilitada
vanalinn igavesti?
Üks Saaremaa vaatamisväärsustest ning saare
au ja uhkus, Kuressaare vanalinn, on alates
1973. aastast riikliku
kaitse all.
Üllar Alev
muinsuskaitseameti
Saaremaa nõunik-insener

Praegu reguleerib muinsuskaitsealal ehitustegevust 2004. aastast
pärinev muinsuskaitseala põhimäärus, kuid 1. maist 2019 kehtima
hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on muinsuskaitseamet
koostöös kohalike elanike, vallavalitsuse ja sõltumatute ekspertidega
hakanud koostama alale uut kaitsekorda. Moodustatud on ka Kuressaare muinsuskaitse töörühm,
kuhu kuuluvad Üllar Alev, Piret
Miller, Tõnu Sepp, Toomas Paaver,
Triin Talk, Keidi Saks, Kaarel Truu
ja Mark Grimitliht.

Kõver vihmaveerenn ja katkine vihmaveetoru Karja tn 2 hoonel, praeguseks on need parandatud.

kuju. Keerukama kujuga vihmaveelehtrid ja muud seonduvad detailid on üks Kuressaare vanalinna
omapäradest, mida tuleb säilitada
ja mida ei tohi kergekäeliselt lihtsa
tehasetoodanguga asendada.

Kaitsekord on
määrusest paindlikum
Kaitsekorra eesmärk on tuua
paremini esile vanalinna eripära ja
kasutada pärandi potentsiaali linna
arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu.
Muinsuskaitseala põhimäärusest
erineb kaitsekord suurema paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja
vähem väärtuslike hoonete puhul
on tööde tegemiseks vaja senisest
vähem kooskõlastusi.
Vaadates vanalinna hooneid ja
rajatisi professionaalse ja kriitilise
pilguga, võib puudusi või parendusvõimalusi leida pea iga hoone
juures. Veel kord olgu meeldetuletuseks üle korratud, et hooldustöödeks ja lihtsamateks remonditöödeks pole vaja kelleltki mingit
luba küsida. Muinsuskaitseameti
kodulehel www.muinsuskaitseamet.ee/et/hooldus-ja-remonttood
on toodud täpsem selgitus, mida
hooldus- ja remonditööde all täpsemalt mõistetakse.
Oluline on, et remontimisel
kasutataks algupäraseid materjale
ja hoone ilme ei muutu. Kahtluse
korral tasub ühendust võtta muinsuskaitseameti Saaremaa nõunikega, et üheskoos hinnata, kas
plaanitud lahendus on tehniliselt
toimiv ja visuaalselt sobiv. Siin on
ka mõned praktilised soovitused.

Libedust tõrju
pigem sõelmetega
Kuigi õige talveilm ei ole nende
ridade kirjutamise ajal veel Saaremaale jõudnud, ei maksa loota, et
tali taeva jääb. Kui teedel ja tänavatel on vaja libedust tõrjuda, tasuks
kõigil majaomanikel tähele panna,
et agar soolatamine kahjustab

Hooldus algab
probleemide märkamisest

Sool ja vesi lõhuvad betoonkivi Kitsal tänaval.

enamikku ehitusmaterjale. Kõige
vastupidavam sooladele on graniit
(sh munakivi). Kahjustuste vältimiseks ei tohi soolatada (tuleks vältida
ka soolase pori sattumist pinnale)
dolomiidist treppe ja paekividest
kõnniteid.
Betoonist sillutuskivide tootmises lisatakse neisse külmakindlust
parandavaid lisandeid, kuid suurele
soola ja vee koormusele betoon
siiski vastupidav pole. Eeltoodud
kontrast on hästi näha Kitsal tänaval, kus kõnnitee betoonkivi
on auklikuks lagunenud ja munakiviga ei ole midagi juhtunud.
Sarnaseid kahjustusi leiab ka kultuurikeskust ümbritsevas sillutises
ning tulevikus hakkab pinnakiht
kooruma keskväljakut ümbritseval betoonkivist sillutisel, kui
seda pidevalt soolaga immutada.
Libedusetõrjeks sobivad seetõttu
paremini sõelmed.

Ka vihmaveetorude
välimus on oluline
Kahtlemata kahjustavad vihmaveetorusid nii vandaalid kui
talvel ka jääpurikad. Vandaalide
poolt katki pekstud või oluliselt
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deformeerunud vihmaveetorud
hakkavad kahjustama hoone seinu,
seega tuleb need torud esimesel
võimalusel asendada vandaalikindlate terastorudega.
Küsimuste ja probleemide korral
saab pöörduda muinsuskaitseameti Saaremaa nõunikinseneri Üllar Alevi poole,
tel 58 666 168,
Yllar.Alev@muinsuskaitseamet.ee.

Tähele tuleb panna, et ka torustiku välimus on oluline ning asendatavad torud tuleb valida olemasolevatega sarnase välimuse ja
läbimõõduga.
Oluline on märgata, kui vesi
tilgub läbi rennide liitekoha või
vihmaveelehtri ümbert. See viitab
rennide ummistusele, valele kaldele
või muudele paigaldusvigadele,
mis tuleb korda teha, vältimaks
jääpurikate teket ja veekahjusid
fassaadile. Kui vihmaveetorude
tavalise remondi jaoks pole muinsuskaitseametilt vaja luba küsida,
siis kindlasti tuleb seda teha terve
vihmaveesüsteemi asendamise
korral, eriti, kui muutub nende

Oluline on tagada maapinna
kalded hoonest eemale. Puitmajade
jaoks on oluline tagada minimaalseks sokli kõrguseks 20–30 cm, et
vältida seina alumiste puitosade
mädanikku. Teame, et kohati on
maapind vanalinna hoonete ümber
pärast nende ehitamist tõusnud ligi
pool meetrit. Maapinna tõusu vältimise üheks ennetavaks abinõuks on
hoone ümbruse riisumine sügisel ja
kevadel, et vältida lehtedest tekkiva
huumuskihi kuhjumist. Samuti
tuleb vältida kõrgete lillepeenarde
rajamist vundamendi äärde ja ronitaimede kasvatamist puitseinte
najal. Ronitaimed ja kõrghaljastus
takistavad seina kuivamist ja lühendavad fassaadi eluiga.
Hoone hooldustööde tegemine
algab alati hoone erinevate osade
perioodilisest kontrollimisest ja
puuduste märkamisest. Näiteks
pole mõtet arutada korteriühistu
koosolekul katuse vahetamist,
kui keegi pole viimase kümne
aasta jooksul pööningulgi käinud
ja katuse seisukorda objektiivselt
kontrollinud. Hoone hoolduse,
remondi, restaureerimise või koguni rekonstrueerimise maksumus
sõltub peamiselt hoone valdaja
tegevusest või selle puudumisest.
Mida pikemalt hooldus- või
remonditöid edasi lükata, seda
kulukamaks need tõenäoliselt
muutuvad. Meie kõigi huvides on,
et Kuressaare vanalinna hoonestus
oleks eeskujulikus korras, selle tagamiseks on oluline kõigi hoonete
pidev kasutamine ja hooldus.

Mille poolest on väärtuslik Kuressaare vanalinn?
16. jaanuaril kell 17–20 toimub
keskkonnaameti saalis (Tallinna tn
22, sissepääs maja hoovi poolt)
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise
avakoosolek.
Koosolek on sissejuhatus uue
kaitsekorra koostamisele muinsuskaitsealale, et laiemas ringis
arutleda kaitsekorra lähteülesande,

muinsuskaitseala väärtuste ja nende
hoidmise ning ala ja selle kaitsmisega seotud peamiste probleemide
teemal.
Kavas on ka Saaremaa Muuseumi
fotokogul põhinev ettekanne „Mälestusi Kuressaarest – Kuressaarest
kadunud hoonetest ning nende
asemele tekkinud uutest ehitistest
ja vaadetest“.

Koosolekule on oodatud kõik
Kuressaare elanikud. Palume võimalusel eelnevalt registreeruda
keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee
tel 5308 9199.
Lisainfo: www.muinsuskaitseamet.ee/et/muinsuskaitsealade-kaitsekorralduskavade-koostamine

