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"Ometi, ja just seetõttu, vajavad nii kohalik linnakeskkond kui ehitustavad hoolikat ning 

täpset ja asjatundlikku hoidmist. Vastasel juhul suureneb oht jäädagi igaveseks ilma igasugusest 

omanäolisusest ja muutuda seoses rahvusvahelise ehitusturu sissetungi ning euronormatiividega 

üheülbaliseks standardlinnaks." 

Lilian Hansar. Kuressaare linnaatlas; lk 5 

 

 

1 Sissejuhatus 
Käesolev töö on koostatud Kuressaare linnavalitsuse tellimusel (vt lisa 1) Kuressaare rohestruktuuri 

analüüsiks. Töö eesmärgiks on analüüsida Kuressaare haljastut linna rohestruktuuri võtmes, tuues 

välja probleemistiku ning andes soovitused rohestruktuuri arendamiseks.  

Töö sisaldab metoodikat haljastuse hindamiseks, haljastu ülevaadet ja analüüsi ning ettepanekuid 

rohestruktuuri parema toimimise tagamiseks. Mõistmaks Kuressaare linna haljasalade erinevaid 

tähendusi on olulise osana eraldi kirjeldatud haljasalasid miljööväärtuse kontekstis. Lisaks on 

analüüsitud Kuressaare korterelamualade teemaplaneeringu tööversiooni kohaseid 

korterelamuaedade korrastamise lahendusi ja tehtud vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.   

Töö vaheversioon esitleti Kuressaare linnavalitsuses töökoosolekutel 07.06.2017 ja 30.07.2017. Töös 

on arvestatud koosolekutel tehtud märkuste ja ettepanekutega.  

Käesolevas töös antud hinnangud ja ettepanekud on soovituslikud, neid võib kasutada Kuressaare 

rohevõrgustiku teemaplaneeringu koostamisel, aga ka muude linnaruumi puudutavate planeeringute 

ja projektide koostamisel abimaterjalina. 

Välitööd tegi ja välitöödel kogutud andmestiku analüüsi teostas Sulev Nurme. Analüüsi ja 

ettepanekute osa: Sulev Nurme, konsultandid Heiki Kalberg ja Mart Hiob, Kuressaare linnavalitsuse 

poolsed konsultandid Katrin Reinhold ja Ander Roosipuu. Fotode autor on Sulev Nurme, pildistamise 

aeg on aprill-mai ja juuli 2017, kui pole viidatud teisiti. 

2 Metoodika  

2.1 Kuressaare haljastu analüüsi metoodilised aspektid 

Kuressaare haljastuse hindamise metoodika on välja töötatud spetsiifiliselt Kuressaare linna 

haljasalade hetkeseisukorra jäädvustamiseks. Töö koostamise metoodiliseks lähtekohaks oli 

Kuressaare linnavalitsuse (LV) esitatud lähteülesanne. Eelkõige oli oluline saada ülevaade Kuressaare 

haljastu spetsiifikast: haljasalade paiknemisest, nende üldseisundist ja kasutatavusest; staatusest ja 

olulisusest linna rohestruktuuris. Haljastu analüüsi tulemuste põhjal oli põhieesmärgiks kogutud 

andmete põhjal teha üldistusi ja ettepanekuid linna rohestruktuuri arendamiseks.  
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Kuressaare linna haljasalade ülevaatus viidi läbi ajavahemikul 03.04. - 25.04.2017, andmeid täpsustati 

välitöödel 29.07, 30.07.2017. Metoodika koostamisel lähtuti: varasemast kogemusest sarnaste tööde 

teostamisel Rakveres1, Tallinnas2, Tõrvas3, Pärnus4 ja Jõhvis5 (vt ptk kasutatud allikmaterjalid, ptk 2.4) 

Kuressaare LV esitatud alusdokumentatsioonist (vt lisa 1) ning haljasalade hoolduse ja kõrghaljastuse 

inventariseerimisega seotud õigusaktidest Tallinnas6. Tallinna õigusakte on kasutatud eelkõige 

seepärast, et Eestis puudub haljasalade käsitlemisel ühtne süsteem ning Tallinnas koostatud 

juhendmaterjalid on ühed Eesti põhjalikumad. Välitööd  teostati kasutades Kuressaare LV esitatud 

olemasolevat plaanimaterjali ja EOMAP Kuressaare linnaplaani7. Kuressaare linna hooldatavate 

haljasalade asukoht märgiti kaardile Kuressaare linnavalitsuse haljastuse ja heakorra spetsialisti 

Katrin Reinholdiga 3.04.2017 koosolekul Kuressaare linnavalitsuses, kuid välitööde käigus vaadati üle 

ka linna piiresse jäävad omavalitsusele kuuluvad või reformimata riigimaale jäävad jäätmaad (vt 

tähendus käesoleva töö kontekstis ptk 2.5), looduslikud, poollooduslikud või rajatud rohealad, mida 

linn otseselt ei hoolda, kuid mis võivad olla olulised rohestruktuuri seisukohalt. Lisaks vaadati üle 

Kuressaare linna korterelamualade haljasalad lähtudes Kuressaare korterelamualade 

teemaplaneeringu tööversioonist8. 

Välitöödel külastati eraldi iga ptk 2.3 märgitud ala (välja arvatud Laiamadara saar ja laiud), tehti 

vaatlused ja fotografeeriti. Laiamaa saare ja laidude osas antud hinnangud on kaudsed ja tuginevad 

Keskkonnaregistri9 andmetele. Ei hinnatud eraldi eravalduses avalikuks kasutuseks olevaid 

haljasalasid (muuseumid, kaubanduskeskused jms), nendega arvestati vaid juhul, kui haljasala 

moodustas osa ruumiliselt terviklikust suuremast linnaruumi (roheala) osast. Hinnangud anti 

haljasala või haljasalade grupi kohta tervikuna, vaadeldes eraldi haljasala funktsiooni ja põhilisi 

komponente – haljastust ja kasutustaristut. Rohealad piiritleti selgelt eristatavate markerite järgi 

linnaruumis (tänavad, piirdeaiad jne) või nende puudumisel vastavalt kinnistupiiridele. Kaardil 

digiteeriti üldjuhul reaalsed haljaspinnad, v.a suured haljasalad nagu Lossipark, mille territooriumid 

digiteeriti mööda haljasala välispiiri. 

Iga ülevaadatud maa-ala kohta täideti ankeet (vt Kuressaare haljastu koondtabel; lisa 2), kuhu kanti 

ala iseloomustavad kirjeldused ja hinnangud. Kuna välitöö toimus lehtedeta perioodil, siis ei ole 

põhjalikult käsitletud haljasalade rohttaimestikku. Kasutustaristut vaadeldi tervikuna, pöörates 

eelkõige tähelepanu selle funktsionaalsusele ja kasutusvõimalustele. Vajadusel tehti ettepanekuid 

täheldatud probleemide lahendamiseks. Igal haljasalal või haljasalade grupil analüüsiti selle 

võimalikku kasutusviisi haljasalana ja ülesannet  Kuressaare rohestruktuuris.  

Külastatud alal kirjeldati/hinnati olemasolul alljärgnevalt kirjeldatu. 

1. Objekti üldinfo: 

 nimi; 

 asukoht; 

 tüüp;  

                                                           

1 Nurme, S., Paju, K.-M. 2009. Rakvere haljastu analüüs. Köide I. Rakvere haljastu ja rohestruktuur. Artes Terrae OÜ, töö nr 02HI09, Tartu 
2 Pool, A., Nurme, S. 2001. Tallinna linna haldusala haljastute jaotumine hooldusintensiivsuse astmetesse. Eksperthinnang. Eesti Põllumajandusülikooli 
Keskkonnakaitse Instituut; Nurme, S., Plato, A., Aim, R. 2005. Tallinna linna poolt hooldatavate haljastute mõõdistamine ning nende hooldusklasside 
määratlemine. AS K&H / Artes Terrae OÜ 
3 Nurme, S. 2008. Tõrva haljasalade hinnang. Artes Terrae OÜ, töö nr. 07HI08/39HI08, Tartu. 
4 Sepp, K., Kalberg, H., Jänes, J., Nurme, S., Nutt, N, Raidvee, K. 2004. Pärnu linna rohestruktuuride teemaplaneering. K&H AS, Tartu. 
5 Nurme, S. 2005. Jõhvi linna haljasalade kõrghaljastuse hinnang. Artes Terrae OÜ, töö nr. 59HI06. Tartu. 
6 Tallinna LV. 2006. Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 34 (03.05.2006).;  
Tallinna LV. 2012. Tallinna haljastute hoolduse nõuded. Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 13 (04.04.2012).; 
7 EOMAP. 2015. Turismikaart. Saaremaa. Muhumaa. Kuressaare M 1:10000.  
8 Kuressaare LV. 2016. Kuuresaare korterelamualade teemaplaneering. Tööversioon 2016-12-23 
9 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000317&mount=view 
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 üldkirjeldus , miljöö; 

 juhtfunktsioonid;   

 linnaruumiline roll/seosed võimalike tõmbepunktidega. 

2. Haljastus: 

 haljastuse üldkirjeldus; 

 tüpoloogia, tekkeviis; 

 dominantliigid/iseloomulikud liigid; 

 seisund/väärtus, probleemistik. 

3. Kasutustaristu: 

 kasutustaristu olemasolu/tüüp; 

 seisund, probleemid; 

4. Seosed olemasoleva rohevõrgustikuga: 

 seotus rohestruktuuriga;  

 võimalik tüüp rohestruktuuri elemendina;  

 olulisus rohestruktuuris. 

5. Märkused, ettepanekud – muud välitöödel tehtud kirjeldused, tähelepanekud, ettepanekud 

probleemide leevendamiseks jm.  

 

Kasutustaristu puhul üldjuhul ei ole hinnatud tänavavalgustuse ja teede seisundit. Vajadusel on 

tehtud sellealased kommentaarid märkustena. 

Hinnangute andmisel kasutatud skaalad koondtabelis on esitatud lisas 3. Skaalade väljatöötamisel on 

lähtutud eelkõige Rakveres kasutatud Kuressaare järgi kohandatud metoodikast10. 

Väärtusliku haljastuse määratlemisel on arvestatud ka Kuressaare LV Vanalinna haljastuse 

teemaplaneeringus määratletud väärtuslike puudega11. Välitöödel märgiti kaardile silma jäänud 

väärtuslikemate puittaimede orienteeruv asukoht. Rohevõrgustiku seoste puhul on arvestatud 

Consultare OÜ koostatud Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu12 

eeluuringuna koostatud rohevõrgustiku uuringuga13 ning ühisplaneeringu kohase rohestruktuuri 

lahendusega14. 

Välitööde andmestiku analüüsil tehti igale alale ka üldised ettepanekud edasiseks haldamiseks, 

korterelamualadel on antud soovitused arvestades eelpoolviidatud teemaplaneeringu 

tööversiooniga. 

Välitööde andmestiku põhjal on koostatud ülevaatekaart, millele on kantud külastatud alad (Kaart 1). 

Alade piirid kaardil on valitud vastavalt orienteeruvatele looduslikele piiridele ja väljakujunenud 

ruumilistele piiridele. Igale kaardil näidatud alale on antud number, numbrile vastab kirje 

ülevaatetabelis ja sama numbriga ankeet. Välitöödel koostatud kaart on olnud baasmaterjaliks 

edasisel analüüsil. 

Andmetöötlus tehti mais 2017. Kõik välitööde käigus kogutud andmed süstematiseeriti ning 

vormistati koondtabelina programmis MS Excel. Joonised ja kaardid koostati vastavalt välitööde 

andmestikule ning ptk 2.3. esitatud rohealade kohta CAD-tarkvaraga Vectorworks. 

                                                           

10 Nurme, S., Paju, K.-M. 2009; lk 4...6 
11 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering. 
12 Kuressaare LV, Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering 
13 Kiiker, K. 2010. Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring. Consultare 
OÜ, töö nr 01/10  
14 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 40 
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Inventeerimisandmed on esitatud lisades ning erinevaid andmekihte esitavatel temaatilistel joonistel. 

Rohealade koondtabel on esitatud lisas 2. Töö  käigus koostati järgnevad temaatilised kaardid: 

Kaart 1.  Haljastu tüpoloogia; - antakse hinnatud rohealade tüübiline jaotus (seotud läbi rohealale 

antud numbri rohealade koondtabeliga – lisa 1); 

Kaart 2.  Rohealade puistute haljastuslik väärtus; - antakse rohealade taimestiku haljastuslik väärtus 

arvestades nende puittaimestiku seisundit ja olulisust linnaruumis15, samuti taimestiku 

hooldusvajadust ja võimalikku tähtsust linna rohestruktuuri osana; 

Kaart 3.  Väärtuslik kõrghaljastus rohealadel; - näidatakse väärtusliku kõrghaljastuse, sh alleede 

paiknemine linnas; 

Kaart 4.  Rohealade ökoloogiline väärtus (ökoloogiliste teenuste pakkumise võime); - näidatakse 

hinnatud rohealade ökoloogiline väärtus lähtuvalt nende üldisest ökoloogiliste teenuste pakkumise 

võimest; 

Kaart 5.  Kasutustaristu seisukord. Kasutustaristu täiendamise vajadus; 

Kaart 6.  Täiendavate haljasalade vajadus; - näidatakse alad, kus on haljasalade puudujääk ja antakse 

asukohad võimalike uute haljasalade loomiseks; 

Kaart 7.  Ettepanek täiendavate miljööväärtuslike alade määratlemiseks; – näidatakse võimalikud 

looduslikud miljööväärtuslikud alad; 

Kaart 8.  Ettepanek kergliiklusteede võrgu täiendamiseks; - tehakse ettepanek kergliiklusteedevõrgu 

täiendamisel lähtuvalt tugialade sidusama kergliiklusega ühendamise võimalusest; 

Kaart 9.  Linna seosed maakondliku rohevõrguga; - tuuakse välja maakondliku rohevõrgustiku 

paiknemine linna suhtes ja konfliktsituatsioonid; 

Kaart 10. Ettepanek linna rohevõrgu planeerimiseks. 

 

Käesolev töö ei sisalda üldjuhul haljasalade taimepatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel 

kirjeldatud (kui see mõjutab oluliselt haljasala kasutuskvaliteeti) olulisi probleeme puistutes või 

üksikpuudel. 

Rohestruktuuri analüüsi metoodilised ja teoreetilised aspektid on esitatud peatükis 5.1. 

2.2 Töö koostamiseks esitatud Kuressaare LV poolsed lähtematerjalid 

1. Linna dendrokataster (http://gis.kuressaare.ee:8888/DCatalog/); 

2. Kuressaare linna geodeetiline plaan. Kuressaare LV.  (M 1: 2000); 

3. Kuressaare katastriplaan seisuga aprill 2017 (dwg) . Kuressaare LV.; 

4. Riigi omandis olevate kinnistute plaan (dwg) . Kuressaare LV.; 

5. Kergliiklusteed. Kuressaare LV. Kaardipildi väljatrükk M 1:66234); 

6. Aia tn pikenduse skeem. Kuressaare LV. Kaardipildi väljatrükk M 1:8185); 

7. Järve, S. 2012. Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ka hooldusjuhiste 

määramine looduskeskkonna säilitamiseks. Tallinn 

8. Kiiker, K. 2010. Roheline võrgustik. Vaadete ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla 

kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring. Consultare OÜ, töö nr 01/10. Kuressaare 

9. Kiiker, K. 2010. Kergliikluse täpsustatud uuring. Kuressaare linna ja lähiümbrus. Consultare OÜ, 

City Bike OÜ, töö nr 12/09.  Kuressaare 2010 

10. Koppel, L. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare vanalinna haljastuse 

teemaplaneeringule. Kuressaare Linnavalitsus 

                                                           

15
 Tallinna LV. 2006. Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 34 (03.05.2006). 

http://gis.kuressaare.ee:8888/DCatalog/
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11. Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering 

12. Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering 

13. Kuressaare LV. 2016. Kuuresaare korterelamualade teemaplaneering. Tööversioon 2016-12-23 

14. Vaher, K. jt. 2009-2010. Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad 

väärtused. Linnalabor MTÜ 

2.3 Hinnatud rohealad 

Alljärgnevalt on esitatud töösse haaratud rohealade nimekiri. Rohealade nimed on valitud vastavalt 

linna plaanidel olevatele nimedele või piirnevate tänavate nimedele. Number haljasala ees vastab 

haljasalade koondtabeli järjekorranumbrile (Lisa 2; Kaart 1). Järjekorra number on antud vastavalt 

välitöödel alade külastamise järjekorrale, järjekorra number ei iseloomusta alade hierarhiat vm 

kvalitatiivseid ega kvantitatiivseid omadusi/väärtusi. 

1 Roomassaare tee äär, lennuvälja ümbrus 

2 Lennuvälja haljasala 

3 Roomassaare poolsaare lõunaosa 

4 Muruala Roomassaare sadama ees, Roomassaare tee ääres, haljasribad 

5 Roostik-kadastik Tuule tn ja Roomassaare poolsaare vahel 

6 Tervisepark 

7 Tuule tn haljasribad, Tuule tn - Valguse tn nurk 

8 Dendropark (edelaosas rannaniidu võsastumisel tekkiv kadastik) 

9 Jäätmaa Tuule tn ääres 

10 Kuressaare staadion, Staadioni tn haljaribad ja parkla 

11 Uus-Roomassaare tn, Sügise ja Kraavi tn haljasribad 

12 Uus-Roomassaare tn ja Saue tn nurk 

13 Rannaniit Väike-Roomassaare poolsaarel 

14 Mierzejewski park 

15 Lossipark, ujula, Tori abaja ümbruse haljasalad, Allee tn, Pargi tn 

16 Lossi tn ja Pargi tn kõrghaljastusega muruala 

17 Kihelkonna mnt haljasribad 

18 Kihelkonna mnt ja Ringtee vaheline mets 

19 Ringtee haljasribad Kihelkonna mnt - st Pika tn ristmikuni 

20 Jäätmaa/mets Aia tn ja Põduste jõe vahel  

21 Jäätmaa/mets Aia tn ja Ringtee nurgal 

22 Suuresilla haljasala 

23 Mets Kaevu tn ja Marientali tn nurgal 

24 Jäätmaa Marientali tee ja Sirge tn vahel; jäätmaad Kaare-Sirge korterelamuala ümbruses 

25 Staadion (Talve tn) 

26 Kuressaare Gümnaasiumi aed/hoov/park 

27 Kaare tn korterelamuala 

28 Kaare tn skväär 

29 Jäätmaa Raudtee tn ja Pihtla tee nurgal 

30 Mets Marientali tee ja  Lehe tn nurgal 

31 Mets Marientali tee,  Lehe tn ja Mooni tn nurgal 

32 Võsamaa Marientali tee ja Kirde tn nurgal 

33 Marientali tee haljasribad Pihtla teest Ringteeni 

34 Marientali tee haljasala 
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35 Pihtla tee haljasribad  

36 Võsastuv niit Marientali tee ja Kuressaare tee nurgal 

37 Skväär Pihtla tee ja Marientali tee nurgal 

38 Männik Ringtee ja Tallinna tn nurgal 

39 Ringtee haljasribad Kuivastu mnt-st Pika tn ristmikuni 

40 Võsastuv niit Ringtee ja Kalevi tn vahel 

41 Skväär Pika tn ja Ringtee nurgal 

42 Esindushaljasala Pika tn Ringtee endise KEK-i administratiivhoone ees 

43 Looduslik mets Ringtee ja Pika tn ääres 

44 Haljasribad Pika tn ääres (Sikassaare poolne ots) 

45 Pika tn haljasribad 

46 Jäätmaad / võsastuvad rohumaad Ringtee ääres (Sikassaare pool) 

47 Mets ja kadastik Lahe tee ääres 

48 Saaremaa Golfiklubi golfiväljak 

49 Põduste jõe luht 

50 Aia tn, Vahtra tn, Paju tn haljasribad (Aia tn Kihelkonna mnt-st Vahtra tn-i); Vahtra tn skväär 

51 Merikotka tn haljasribad, pöetud murualad Põduste luha ja Merikotka tn vahel 

52 Suur-Sadama tn haljasribad 

53 Abaja tn ja Pargi tn skväär 

54 Merikotka tn - Sõrve tee nurga muruala 

55 Sõrve tee äärne roostik/rannaniit, männik 

56 Sõrve tee haljasribad 

57 Linnulahe looduslikud alad 

58 Musumännik 

59 Luha tn ja Heina tn haljasribad 

60 Tehnika tn haljasribad 

61 Smuuli tn - Kihelkonna mnt haljasribad, puuderead, Põhja tn haljasribad; liiklusringid 

62 Slupi park 

63 Saaremaa Ühisgümnaasiumi park 

64 Rulapark 

65 Tehnika tn 10, 10a haljasala 

66 Jäätmaa Tehnika tn ja Ringtee nurgal 

67 Põhja tn äärsed muruplatsid, Põhja tn haljasribad 

68 Skväär Põhja tn ja Kadaka tn nurgal 

69 Kalevi tn haljasribad 

70 Leivakombinaadi ümbruse haljasala 

71 Kuressaare Soojuse esine haljasala 

72 Ristiku lasteaia aed/hoov 

73 Ristiku tn haljasriba 

74 Rohu tn skväär 

75 Koerapark (skväär Pikk tn ja Turu tn nurgal) 

76 Vabadussõja monumendi plats 

77 Kesklinna mänguväljak 

78 Raekoja plats, Tallinna tn haljasribad kuni Karja tn nurgani 

79 Raekoja skväär ja Raekoja tn haljasribad, parkla haljasribad, Raepoe skväärid; Kauba tn parkla 

haljasribad 
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80 Anton Lutsu skväär 

81 Õigeusu kiriku park 

82 Skväär Lossi tn ja Kitzbergi tn nurgal, Kitzbergi tn parklad, haljasribad 

83 Maagi aed 

84 Elektrijaama skväär 

85 Põõsastega muruala Pikk tn ja Kesk tn nurgal 

86 Ida-Niidu korterelamuala 

87 Marientali korterelamuala 

88 Tallinna tn korterelamuala 

89 Smuuli korterelamuala 

90 Muruala Pikk tn 47 

91 Koondise tn haljasribad ja murualad, Siim Ehituse hoone esised murualad 

92 Aia tn korterelamuala 

93 Vallimaa korterelamuala 

94 Kuressaare haigla haljasala 

95 Kõrghaljastusega muruala (endine aiand) Kuressaare Haigla kõrval 

96 Kuressaare ringtee ja Kuivastu mnt ringi haljasribad 

97 Rüütli SPA ja Meri SPA haljasalad 

98 Laurentiuse kiriku aed 

99 Uue tn korterelamuala 

100 Kesklinna lasteaia aed/hoov Tallinna tn 12 

101 Torni tn allee 

102 Torni tn ja Vallimaa tn skväär ja parkla haljasribad 

103 Vanalinna kooli staadion ja park 

104 Rohu tn staadion 

105 Kesklinna korterelamuala 

106 Rohu lasteaia aed/hoov 

107 Komandandi 10 korterelamu aed 

108 Perekodu päevakeskuse aed 

109 Skväär Pika tn ja Martin Körberi tn nurgal 

110 Vanalinna kooli aed 

111 Muusikakooli aed 

112 Kauba tn 11 skväär 

113 Ida-Niidu lasteaia aed/hoov 

114 Muruala Mooni tn ja Õie tn nurgal 

115 Muruala Tallinna tn ja Lehe tn nurgal 

116 Kalevi põik tn murualad 

117 Tallinna tn haljasribad 

118 Muruala Niidu tn ja Niidu käik nurgal; korterelamu haljasala 

119 Siioni kiriku aed 

120 Põduste jõe ja Tori jõe vaheline luht 

121 Lootsi tn ja Pootsmani tn haljasala 

122 Murualad Sõrve tee ääres 

123 Tuulte Roosi korterelamuala 

124 Tuulte Roosi lasetaia aed/hoov 

125 Kase tn ja Pärna tn nurga haljasribad, alajaama ümbrus 
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126 Kitzbergi tn haljasribad 

127 Marientali park 

128 Kudjape kalmistu 

129 Laiamadala saar, laiud 
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2.5 Töös kasutatud mõisted 

Elurikkus  on erinevate elusorganismide rohkus maismaa- ja 

veeökosüsteemides ja neid hõlmavates ökoloogilistes 

kompleksides; see sisaldab ka liigisisest, liikide vahelist ja 

ökosüsteemide vahelist mitmekesisust. Elurikkuse komponendid on 

ökosüsteemid, elupaigad/kasvukohad, liigid, isendid (genotüübid)16. 

Haljak  skväär, hoone või kergliiklusega seotud väikesepindalaline ja 

enamasti monofunktsionaalne haljasala. 

Haljasala  kavakindlalt haljastatud maa-ala linnaruumis. 

Haljasala teenindusala  käesolevas töös võimalik haljasala ümbritsev piirkond, mille elanikel 

on mugav haljasala kasutada, määratletud läbi võimaliku 

kasutusraadiuse, mille ulatus sõltub haljasala suurusest ja tüübist. 

Haljasmassiiv  ka rohemassiiv, suuremahuline haljasala, mets või haljasalade 

kogum, rohestruktuuris käsitletav tugialana. 

Haljasriba  haljastatud ala tänavaruumis vm liiklusalal, valdavalt 

rohttaimestikuga, harvem puittaimedega. 

Haljastu   linnahaljasalade kogum tervikuna. 

Haljaspind  käesolevas töös reaalselt taimestikuga kaetud haljasala pind.  

Isetekkeline (haljastus)  käesolevas töös käsitletud kõrg- ja madalhaljastus, mis on tekkinud 

looduslikult. 

Jalgtee  käesolevas töös haljasala sisene kergliiklustee, liikumiseks jalgsi 

ja/või jalgrattaga tasakaaluliikuri vms vahendiga. Mõiste ei ühti 

liiklusseaduse mõistega. 

                                                           

16 Uustal, M. 2013. SEI Tallinna väljaanne nr 22. Juhend elurikka linna planeerimiseks. Säästva Arengu Instituut. Tallinn; lk 3 

http://register.muinas.ee/
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/
https://www.instantstreetview.com/
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Jagatud ruum  käesolevas töös linnaruumi väliruumi osa, mida samaaegselt 

kasutab erinev liiklus ja/või erinevad huvigrupid (jalakäijad, 

jalgrattad, mootorsõidukid). 

Järelkasv  metsas noorte puude rinne, millest võib loota tulevikupuude kasvu. 

Järelkasvu rinde keskmine kõrgus on kuni 4 m, üle 4 m kõrgune 

rinne võib olla järelkasv, kui selle keskmine kõrgus on alla 25% 

esimese rinde kõrgusest.17. 

Jäätmaa  eelnevalt mingis kasutuses olnud, tänaseks mahajäetud ja enamasti 

hooldamata ala (laoplatsid, mahajäetud tootmisalad, tühjaks jäänud 

krundid jne), kus on arenenud valdavalt looduslik isetekkeline 

taimestik, valdavalt mitmeaastased suured rohttaimed. 

Kasutustaristu  käesolevas töös haljasala funktsionaalset kasutamist võimaldav 

rajatiste (linnamööbel, mänguvahendid jms) koondnimetus. 

Kergliiklus  käesolevas töös jalakäijate, jalgratturite jms liiklust tähistav 

koondnimetus. 

Kergliiklustee  käesolevas töös ainult kergliikluseks ette nähtud tee.  

Kõrghaljastus  kõrged põõsad (kõrgusega üle 2,5 m) ja I – III kõrgusjärgu puud. 

Liiklushaljasala  tänavate ja teedega seotud haljasala (ohutussaarte murualad, 

liiklussuundi eraldavad murualad, mururibad kõnniteede ja 

piirdeaedade vahel jne), mille funktsioon on liiklussuundade 

eraldamine, tänavaruumi liigendamine jms.  

Linkala  käesolevas töös erinevaid rohestruktuuri elemente ühendav ala. 

Madalhaljastus 

Miljööväärtuslik 

(hoonestus)ala 

 töös rohttaimestik ja põõsad kõrgusega kuni 2,5 m. 

 on maa-ala, mille terviklik miljöö kuulub säilitamisele oma 

ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgu, haljastuse, hoonestusviisi, 

ühtse ja omanäolise arhitektuuri või muu avaliku huvi tõttu18. 

Noorendik  töös ainult noortest puudest (vanusega mitte üle 10 a) koosnev 

mets. 

Puistu  kogu haljasala puittaimede kogum. 

Puhtpuistu  töös istutatud monokultuurne puistu. 

Rekreatsiooniala  ka virgestusala, puhketegevusi võimaldav rajatud või looduslik ala. 

Roheala  käesolevas töös looduslik, poollooduslik, kasutusest väljas või 

ehitatud taimestikuga ala linnas. 

Roheline tasku  väiksem (ligikaudu 50-300 m²) roheala, mis toimib rohelise koridori 

laiendusena, linnasiseselt võib olla ka haljastatud tänavaga liituv 

väike haljasala. Täpsemalt vt ptk 5.1. 

                                                           

17 Jänes, J. 2008. Metsamajandamiskavas esinevate mõistete definitsioonid. EMÜ Metsandusteaduskond 
18 Naska, S. jt. 2009. Rakvere linna üldplaneering. Miljööväärtuslikud hoonestusalad. Analüüs ja ettepanekud kasutustingimusteks. Castellum. Tallinn; lk 8 
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Rohekoridor  taimestikuga ribastruktuur suurte rohealade – tugialade või 

tugialade kogumike ehk  tuumalade vahel, mis toimib linnafloora ja 

– fauna liikumisteena, leviku ja elupaigana, võib olla kasutatav 

mugavaks ja ohutuks kergliikluseks. Täpsemalt vt ptk 5.1. 

Rohestruktuur  ka rohevõrgustik – üldiselt on 

 linna rohealasid ühendav strateegiliselt planeeritud, ökoloogiliselt 

toimiv võrgustik, mis funktsionaalselt tähendab üldplaneeringu 

mõistes19 kaitsealade võrgustikku, käesolevas töös mistahes linna 

rohealade võrgustikku, ühendades need asulat ümbritsevate 

rohealadega koos ühtseks terviklikuks süsteemiks. Täpsemalt vt ptk 

5.1. 

Rohevöönd  ka haljasvöönd - linna ümbritsev rohemassiiv / rohemassiivide võrk. 

Täpsemalt vt ptk 5.1. 

Rohustu  rohttaimede kogum taimekoosluses; käesolevas töös haljasala kõigi 

rohttaimede kogum. 

Topiaarlõikus  puittaimede võra kujunduslõikus (võra vormilõikus). 

Tugiala  rohevõrgustiku tähtsaim element, rohemassiiv, mis suudab pakkuda 

maksimaalselt ökosüsteemiteenuseid. Tugialadele on omane 

massiivsus ning kompaktsus.  

Tuumala  rohevõrgustiku põhimassiiv või tihedalt liitunud erinevate 

rohevõrgustiku väiksemate elementidega ala, kus ei ole otstarbekas 

erinevaid rohelise võrgustiku elemente eraldi välja tuua20. 

Täpsemalt vt ptk 5.1. 

Tüvemädanik  üldnimetus puittaimi kahjustavatele mädanikele, mille tagajärjel 

kahjustub eeskätt puittaime tüvi põhjustades lõppstaadiumis puu 

kuivamise või murdumise. 

Tüvevigastus  puittaime koort läbistav, puitu ulatuv vigastus. 

Uuendusraie  raie uue metsapõlve tekkeks vajalike tingimuste loomiseks. 

Uuendusraiet tehakse üldjuhul küpsetes puistutes. Uuendusraie 

jaguneb lageraieks ja turberaieks21. 

Võra deformatsioon  puittaimele liigiomase võrakuju muutmine kasvukoha keskkonna 

negatiivsetest mõjudest tulenevalt või võra muutumine ebaõige 

hoolduse tagajärjel. 

Võsa  on käesolevas töös jäätmaale, hooldamata haljasalale, niidule, 

karjamaale, raiesmikule jne tekkiv looduslik peenetüveliste ja 

madalate lehtpuude enamusega puittaimede kooslus.  

Ökoloogiline koridor  ka ökokoridor – rohekoridor, mis tagab ja soodustab elustiku liigilist 

                                                           

19 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering lk 39 
20 Kalberg, H., Jänes, J., Nurme, S., Sepp, K., Nutt, N., Raidvee, K. 2004. Pärnu linna rohestruktuuride teemaplaneering. K&H AS, Tartu 
21 http://www.metsaekspert.ee/metsaomanikule/moisted#uuendusaraie 
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levikut ja liikumist, võib olla iseseisev ning kergliiklusest eraldi. 

Ökosüsteemi teenused  Toimivad ja oma seisundit ise säilitada suutvad (isereguleeruvad) 

ökosüsteemi poolt inimestele pakutavad hüved22 (looduse hüved23). 

Hüved jagunevad:  

o tugiteenused aineringe, mullateke, fotosüntees, 

elupaigad jne; 

o reguleerivad teenused on teenused, mis mõjutavad 

kliimat, vee-, õhu- ja mullakvalitee , veevarusid, 

üleujutusi, tolmeldamist jne; 

o varustusteenused ehk tootvad teenused, mida inimene 

saab ökosüsteemilt (puit, toit, vesi jne); 

o kultuuriteenused, ka rekrea ivsed teenused — 

teenused, millega loodus pakub estee list ja vaimset 

naudingut, mis on lõõgastumise koht ja uute teaduslike 

teadmiste allikas24. 

Ökoloogiline väärtus  käesolevas töös roheala tähtsus/vajalikkus linna rohevõrgus ning 

võimekus pakkuda erinevaid ökosüsteemi teenuseid. 

3 Kuressaare maastikud 

3.1.1 Rohelised linnakujundid 

Igas linnas on omad nö "võtmehaljasalad", mis on vaid sellele kohale omased ja mida iseloomustab 

nende tähelepanuväärsus linnapildis. Vastloodud haljasalad ja väljakud, mille isetu kujundus haakub 

paigaga nõrgalt, ei evi kunagi sellist väärtust, kui need, mille isikupära on väljajoonistunud koos 

ümbritsevate alade kujunemisega25. Kuressaares seostuvad sellised alad, mida iseloomustab 

isikupärase genius loci olemasolu, eelkõige linnuse, vanalinna ja linna ümbritsevate 

looduslike/poollooduslike aladega. Linnalabori Kuressaare ruumi tajumise uuringu kontekstis võiks 

neid alasid (teatavate reservatsioonidega) mõista ka nn väärtruumidena – on 

objektid/paigad/kohad/tegevused, mille külge on kohalik identiteet ankurdunud26. Ka võib käsitleda 

neid sarnaselt Lilian Hansari käsitlusele27 kui "rohelisi" linnakujundeid, mis eristuvad linnast oma 

füüsilise või tunnetusliku kvaliteediga. 

Kuressaare seostub ja eristub Eestis oma unikaalse linnusega28, luues linnale väga konkreetse ning 

tugeva sümboli. Kuressaare loss seostub klišeena keskajaga ning selle ümber tekkinud Lossipark 

kuldse XIX sajandi kuurortide perioodi või tänase "SPA-ajastuga". Kui Kuressaares ringi jalutada, siis 

avanevad pikkamisi aga hoopis kirevamad ning põnevamad maastikud, mis võib-olla omalaadsete 

hulgas ei ole niivõrd haruldased, kuivõrd moodustavad koos unikaalse maastike kogumi, mis annab 

                                                           

22 Ökosüsteemi teenused. http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/e-teenused/eesti-riikliku-bioloogilise-mitmekesisuse-teabevorgustiku-
koduleht/okosusteemne-6 
23 Uustal, M. 2013. SEI Tallinna väljaanne nr 22. Juhend elurikka linna planeerimiseks; lk 4 
24 Keskkonnaministeerium. Looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused; http://www.envir.ee/et/looduse-huved-ehk-okosusteemiteenused 
25 Nurme, S., Paju, K.-M. 2009. Rakvere haljastu analüüs. Köide I. Rakvere haljastu ja rohestruktuur. Artes Terrae OÜ, töö nr 02HI09; lk 34 
26 Vaher, K. jt. 2009-2010. Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad väärtused. Linnalabor MTÜ; lk 8 
27 Hansar, L. 1999; lk 17 
28 Hansar, L. 1999; lk 17 
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läbilõike mitte ainult Kuressaare linnaehituslikust loost, vaid ka Saaremaale iseloomulikest ning 

samas ka Saaremaa kontekstis üllatuslikest poollooduslikest ja loodusmaastikest. Linna vanemat 

ajalugu markeerib kindlasti linnus, kuid ka sadamakoht linnuse kõval ning Põduste luht (ajaloolise 

sillaga Suuresilla asukohas29), millega seotud maastikud annavad Kuressaarele tema ajaloolis-

ruumilise narratiivi. Ajalooliste kihistustena markeerivad rohealad linna ajaloolist kujunemist ning 

ulatuvad vanalinna osas teedevõrgu sõlmpunktidesse kujunenud iseloomulike kolmnurksete 

platsidena ja üksikute vanade puude näol tagasi XVIII sajandisse, kui Kuressaare vanalinna osa välja 

kujunes30. Suursild, Lossipark, Uus- ja Vana-Roomassaare tänav, Marientali park jne, peegeldavad XIX 

sajandit, selle kuurorti, mõisaaja ja õitsva kohaliku tööstuse ning kaubasadama perioodi31. Eesti 

Vabariik jättis enne II maailmasõda linnapilti oma jälje eeskätt läbi ühiskondlike hoonete (näiteks 

Kuressaare haigla32) ning nende haljasaladega ja aedlinlike piirkondadega. Nõukogude perioodi 

tähistavad eelkõige korterelamupiirkonnad, teenindus- ja tööstushoonete alad.  

 

Foto 1. Kuressaare siluett Roomassaare vanalt raudteetammilt vaadates. 

Kuressaare asendist mere ääres ning ajaloolisest maakasutusest tulenevalt33 on linna territooriumil 

säilinud rannaniidud/karjamaad Roomassaare poolsaarel ja Väike-Roomassaare poolsaarel, istutatud 

on juurde ja tekkinud on looduslikke metsatükke, linna läbib Põduste jõe luht. Kõik need alad on oma 

erilise õhustikuga loovad vaid Kuressaarele omase iseloomuliku maastikupildi olles vajalikuks ja 

vältimatuks osaks Kuressaare miljööväärtusest. 

                                                           

29 Koppel, L. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneeringule. Kuressaare Linnavalitsus; lk 6 
30 Hansar, L. 1999; lk 12 
31 Koppel, L. 2013; lk 12...14 
32 Hansar, L. 1999; lk 15 
33 Hansar, L. 1999; lk 10...16; Koppel, L. 2013; lk 6...17 
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Alljärgnevalt on toodud välja valik rohealasid Kuressaarest, millel Kuressaare miljöö ja linnapildi 

loomisel on täna täita oluline roll. Alade kirjelduses tuuakse välja nende olulisemad väärtused 

keskendudes tänasele seisule ja pöörates vähem tähelepanu ajaloolistele faktidele – Kuressaare 

haljastu ajaloost annab väga hea ülevaate Liis Koppeli koostatud ajalooline ülevaade vanalinna 

haljastust käsitlevates muinsuskaitse eritingimustes34. 

3.1.2 Lossipark, Pargi ja Allee tänav 

XIX sajandi 60-tel loodud Lossipark on Kuressaare suurim ning tegelikult ainus polüfunktsionaalne 

linnapark. Lossipark koos kindlusega on Kuressaare sümbol ning maamärk; ajakonserv, mis võtab 

kokku ja presenteerib Kuressaare ajaloo. Pargi algupärane historitsistlik vabakujuline ruum on 

säilinud ning ajastuomane kuurorti pargi miljöö tänini hoomatav tänu läbi ajastute pieteeditundega 

tehtud väikestele muudatustele ning tänasele heale hooldustasemele. Park järgib omaaegse 

historitsistliku pargikunsti tüüpilisi põhimõtteid, mis on kombineeritud Euroopas levinud 

kindlusehitustele rajatud parkidest tuntud praktikaga35. Kuressaare Lossipark on Eestis säilinud XIX 

sajandi kuurortlinnade puhkeparkide iseloomulikem näide, park on säilinud terviklikult oma 

ajaloolistes piirides koos tüüpiliste pargielementidega36. Koos rannaalaga, Raiekivi tee, Staadioni, 

Supluse, Pargi ja Allee tänavaga ning vahtraalleega kindluse vallikraavi ümbritseval glassiil moodustab 

see ala rohkem kui 25 ha suuruse kordumatu atmosfääriga pargimassiivi, mis ei ole oluline pelgalt 

haljasalana, vaid moodustab ka tähtsaima ning liigirikka37 pargiala linna rohevõrgus.  

 

          

Joonis 1. Joonis 2. Lilian Hansari järgi Kuressaare linnus koos Lossi tänavaga kui linnamärk ja linnus koos Lossipargiga kui 

linnamuster38. 

 

                                                           

34 Koppel, L. 2013 
35 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 19-20 
36 Nurme, S. 2016. Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis. AB Artes Terrae OÜ, töö nr 1607KP2; lk 20 
37 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis: kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna 
looduskaitsealuste parkide näitel. Tallinna Kunstiakadeemia; lk 60, 111-117. 
38 Hansar, L. 1999; lk 16 
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Foto 2. Vaade linnusele glassiilt. 

 

Foto 3 . Pargi tänav. 
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Foto 4. Allee tänav. 

3.1.3 Suursild 

 

Joonis 3. Johann Carl Emanuel von Ungern-Sternbergi 1834. a gravüür39 Kuressaarest. Esiplaanil Suursild ja Põduste jõe 

laiendus silla taga. 

                                                           

39 Saaremaa Muuseum SM F 3438:1 Fn 4477:1 
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Silda sellel kohal Põduste jõel teatakse vähemalt 1650. aastast40. Kivist Suursild valmis tõenäoliselt 

1813. a ehitusmeister Ladendorfi projekti järgi varasema puitsilla asemele41. Suursild on haruldane 

Saaremaal ning üks väheseid omataolisi Eestis42. 

Küll sõdades pihta saanud seisab sild Kihelkonna maantee ääres, Põduste jõel, luues muidu 

suhteliselt ilmetus ja eklektilises piirkonnas põneva maamärgi ning selle ümber maalilise jõemaastiku. 

Haljasala silla ümber on pigem looduslike põõsastega muruala, ent raberemmelga keraistutused 

muruplatsi serval loodes ning jõelooge tekitavad romantilise ning kauni pitoreskse maastiku, mis J. 

Smuuli tänavat või Aia tänavat pidi Kihelkonna maanteele jõudes mõjub meeldivalt värskendava 

kontrastina korrusmajade üksluisel foonil. Kuigi haljasala vajaks haljastusega täiendamist, on vajalik 

säilitada vaadete avatus eeskätt linna poolt sillale. 

 

Foto 5. Vaade suursillale Kihelkonna maanteelt. 

 

                                                           

40 Eimre, M. 1987. Kingissepa suursild. Ajalooline õiend. Köide I. ERA.T-76.1.12162; lk 6 
41 Eimre, M. 1987; lk 13 
42 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20859 
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Foto 6. Vaade sillale Põduste jõelt. 

3.1.4 Vanalinna skväärid ja tänavahaljastus 

Vanalinna juures väärtustavad elanikud terviklikku linnaruumi. Omaette väärtuseks peetakse 

väljakujunenud ühtset tänavajoont ning munakivisillutisega tänavaid43. Kuressaare vanalinna 

haljastus paikneb valdavalt erakinnistutel. Vanalinna miljööd kujundab traditsiooniliselt lopsakas 

haljastus, mis koosneb nii suurtest puudest kui üle piirdeaedade kasvavatest põõsastest. Avalikult 

kasutatavad väikesed platsid ja kõrghaljastusega (või lihtsalt haljastud) skväärid, mis on kujunenud 

vanalinna tänavate ristumiskohtadele või ühiskondlike hoonete juurde. Iseloomulikud on just 

kolmnurkse kujuga platsid (Raekoja plats, skväär A. Kitzbergi tn – Lossi tn nurgal, Vanadussõja 

monumendi plats, Koerapark jne), mida illustreerib ka Lilian Hansari üks Kuressaare linnamustritest44. 

Sellised skväärid ja platsid on valdavalt välja kujunenud XVIII sajandi lõpul-XIX sajandi algul 

markeerides tänapäeval koos tänavatega kõige kujukamalt vanalinna ajaloolist ruumi, kus paljud 

ajaloolised hooned on hävinenud või ümberehitatud. Suured puud paiknevad (mõnede eranditega 

nagu Maagi aed, kus puuderead kulgevad perimetraalselt aia välispiiril) üksikpuudena või väikeste 

gruppidena45. Suured puud tänava piiril ja krundisoppides loovad suhteliselt tiheda hoonetefrondi, 

mida üksikud suured puud liigendavad visuaalselt viisil, mis jätab mulje alleest või tegelikust hoopis 

lopsakamalt haljastatud piirkonnast. Nii tekib õdus jalgsi liikumist soodustav õhkkond, mille 

võtmeelemendiks on suurte puude ja väikeste platside olemasolu. 

 

                                                           

43 Vaher, K. jt. 2009-2010. Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad väärtused. Linnalabor MTÜ; lk 24 
44 Hansar, L. 1999; lk 16 
45 Koppel, L. 2013; lk 17 



1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs  

 

24 AB Artes Terrae OÜ 
 

 

Joonis 4. Lilian Hansari järgi Kuressaare vanalinna tänavatevõrk kui linnamuster46. Selgelt eristuvad kolmnurksed skväärid 

tänavate ristumisel. 

 

Foto 7. Kolmnurkse põhiplaaniga Vabadussõja monumendi plats. 

 

                                                           

46 Hansar, L. 1999; lk 16 
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Foto 8. Kolmnurkse põhiplaaniga koerapark. 

 

Foto 9. Vana elektrijaama esine skväär. 
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Foto 10. Kolmnurkne skväär M. Körberi - Pikk tn nurgal. 

 

Foto 11. Kolmnurkne skväär A. Kitzbergi tn - Lossi tn nurgal. 
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3.1.5 Uus-Roomassaare tänav 

Uus-Roomassaare tänav on kujunenud välja XIX sajandi lõpul47 esmalt linnast Roomassaare 

sadamasse viiva tee linnapoolsesse ossa. Tänava ääres paiknevad hekkidega piiratud väikeste 

eesaedadega eramud. Kuni Talve tänavani kulgeb kahel pool teed kitsal haljasribal pöetud 

pärnaallee. Talve tänav markeerib  piiri, kuhu linn ulatus XIX sajandi lõpul. Tänav on õdusa 

atmosfääriga, jätkates Lossipargi ning Allee tn poolses otsas ka nn Mierzejewski pargi kuurortlikku 

miljööd. Tänava vanema osa dominandiks on linnus, mis paikneb peaaegu tänava teljel moodustades 

maalilise lõpetuse kesklinna poole liikudes. 

Uus-Roomassaare tänav on joonobjektina märgiliselt oluline markeerides Roomassaare sadamasse 

viivat ajaloolist teed, mis kulgeb tänini enam-vähem samas koridoris. Uus Roomassaare tänav 

moodustas XIX sajandi II pooles teise linnusega teljeliselt seotud väga olulise suuna, mis, arvestades 

tollast sadama olulisust, võiks olla üks Kuressaare linnamärkidest. Tänav ja sadam on minetanud 

tänaseks küll oma elulise tähtsuse linna igapäevaelus, ent samas on tänav ajaloolise linnaruumi 

markerina siiski tähelepanuväärne. 

 

 

Joonis 5, 6. Vasakul Uus-Roomassaare tänav Vene üheverstasel kaardil (1905). Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus. Paremal: 

Uus Roomassaare tänav võiks olla üks linnamärkidest. Skeemi alus Kuressaare Linnaatlas48. 

 

                                                           

47 Hansar, L. 1999; lk 13 
48 Hansar, L. 1999; lk 16 
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Foto 12 . Uus-Roomassaare tänav. Vaade Mierzejewski pargi nurgalt Lossipargi suunas. Lehtedeta ajal joonistub tänava otsas 

linnuse siluett. 

 

Foto 13. Uus-Roomassaare tänav. Vaade Mierzejewski pargi nurgalt Talve tänava suunas. 
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3.1.6 Marientali park 

Marientali park markeerib oletatavat Marientali suvemõisa49 ja selle juurde kuulunud parki 

(ühisplaneeringus nimetatakse väärtusliku maastikuelemendina  Marientali villa park50). Mõisa 

hoonestus on praktiliselt hävinenud (vared pinnases). Juba 1977. a mainitakse51, et park on 

võsastumas, hooned kadunud. Tänases võtmes on tegemist poolloodusliku alaga, mille päritolu 

reedavad hõbepaplid ja üksikud suured vanad tammed, samuti mahajäetud viljapuuaed üksikute 

vanade õunapuudega. Kuigi metsistunud ning suure osa oma isikupärast ning ruumilisest liigendusest  

kaotanud, leiab pargis kõndides fragmentaarseid viiteid pargiaasadele ja looklevale 

teedevõrgustikule.  

Marientali park on kohaliku põllu-eramupiirkonna südameks ning annab sellele maastikus mingi 

visuaalse põhjenduse ning liigenduse. pargil on oluline koht kohaliku identiteediväärtuse loomisel. 

Kogu linna seisukohalt võib-olla park teisejärguline ja kasutamiseks kaugevõitu, ent üldplaanis on 

Marientali pargil märgiline tähtsus linna ühe ajaloolis-ruumilise arengu kihistusena ning piirkondliku 

maastikumälu kandjana.  

 

 

Joonis 7. Marientali park Vene üheverstasel kaardil (1905). Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus. 

 

                                                           

49 Kiiker, K. 2010. Roheline võrgustik. Vaadete ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring. Consultare 
OÜ, töö nr 01/10. Kuressaare; lk 18 
50 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu seletuskiri; lk 28. 
51 Maiste, J. 1977. Marientali mõis. Inventariseerimine. ERA.T-76.1.15961 
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Foto 14. Vaade pargiaasale Kullerkupu tänavalt. 

 

Foto 15. Vaade puude vahelt võsastunud viljapuuaiale ala lõunaosas. 
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3.1.7 Ristiku tänav aedlinliku Kuressaare näitena 

Kuressaare üheks iseloomulikemaks haljasala tüübiks on eraaiad. Eraaiad moodustavad mahult 

hinnanguliselt ligi kaks korda suurema mahu linna avalikest haljasaladest (vt täpsemalt 4.2). Seetõttu 

on linnapildis pereelamute aedade mõju väga suur. Meeleolukamad on aedlinlikud eramupiirkonnad 

nagu Ristiku, Piiri, Raudtee jne tänavatel.  Kuressaare aedlinikuid linnapiirkondi hakati arendama juba 

enne II maailmasõda, kuid hoonestatud on need valdavalt nõukogude ajal. Tänavaid palistavad hekid 

ja väga eriilmelised piirdeaiad, põõsad ning üksikud ilupuud. Kõnnitee sõidutee ääres on pigem 

erandlik, selle asemel on haljasribad, mida hooldavad kinnistuomanikud. Nii tekib omalaadne shared 

space - jagatud ruum, mida iseloomustab sulnis kulgemine ja kus isegi vihmasel aprillihommikul 

jalutades aja kulg aeglustub. Meeleolukaimad on need loetud tänavad, kus kitsale haljasribale heki ja 

tänava vahel on mahutatud puuread nagu näiteks Ristiku või Ida tänaval. Näiteks Ristiku tänava 

vanemad pärnad on stressis ja palju esineb tüvevigastusi, osad puud võivad olla nakatatud 

lamesüsikuga. Samas on oluline, et puude hääbumisel tehtaks kindlasti samalaadne asendusistutus 

kasvõi mõne teise liigiga. Teisalt need ka tänavad, kus sõidutee ja piirdeaedade vahel puuridu ei ole, 

on Kuressaarele omased ja sellega peaks kõnniteede ja tänavahaljastuse plaanimisel igakülgselt 

arvestama. 

 

Foto 16. Pöetud pärnad Ristiku tänaval. 
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Joonis 8. Ristiku tänav Kuressaare aedlinnamustris52 

Foto 17. Noor pärnarida Ristiku tänaval. 

3.1.8 Torni tänav 

 

Foto 18. Torni tänava allee. 

Torni tänava segaliigiline allee on üks ilusamaid näiteid nõukogudeaja haljastuslikust pärandist 

Kuressaares. Kuigi Kuressaare vanalinnale mitte omane53, eriliigiline ja kohati pihta saanud on allee 

linnapildis suure tähtsusega, sest mahendab oluliselt kontrasti vanalinna õhustiku ja kortermajade 

õhustiku vahel. Torni tn allee suurimaks väärtuseks on tema ajatu olemus ja ulatus, mis kummalisel 

kombel sulatab Karl Ojassoo, Garnisoni ja Torni tn korterelamute mõnevõrra rusuva atmosfääri. 

Alleepuude hääbumisel tuleb see igal juhul taastada. 

                                                           

52 Hansar, L. 1999; lk 16 
53 Kuressaare Linnavalitsus. 2013. Vanalinna haljastuse teemaplaneering; lk 9  
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Arvestades Tallinna tänava suuremat liikluskoormust on Torni tänaval kanda ka oluline koht linna 

rohelises kergliiklusteede võrgustikus. 

3.1.9 KEK-i hoone haljasala 

 

Foto 19. KEK hoone esine haljasala. 

Eraomanduses ja tänaseks räsitud ning pisut ebaselge tulevikuga54 on 1979. a Marika Lõokese 

projekteeritud maja – "valge laev" kohalikus kõnepruugis – siiski üks Eesti märkimisväärsemaid 

haldushooneid nõukogude perioodist. "Tegemist on vaheldusrikka plastikaga teadlikult elegantseks 

skulptuuriks komponeeritud neofunktsionalistliku hoonega, mida peetakse Vene konstruktivismi 

teemade üheks kaunimaks tõlgenduseks"55, kirjutatakse Kultuurimälestiste registris. Hoone haljasala 

toetab lahendust: formaalne teedevõrk vabas asetuses okaspuude grupid, mägimänd jm 

ajastuomased haljastuslikud klišeed, mis tänaseks on jõudnud oma kauneimasse ikka ja alles 

hakkavad koos hoonega mahuliselt "tööle". Kasutajate aktsepti saamiseks vajab ala vaid hooldust ja 

pisut elementaarse linnamööbli lisamist. KEK hoone haljasala ei ole iseenesest kordumatu 

lahendusega Eestis ega oma erilist tähtsust Kuressaare rohestruktuuris, kuid Kuressaare haljastu 

kontekstis on see ala silmapaistvaks näiteks 1980-te avalikust ruumist ja igal juhul meeldivaks ja 

omanäoliseks lisaks praegusele Ringtee igavavõitu ja eklektilisest tootmis-teenindusarhitektuurist 

dikteeritud linnapildile. 

 

                                                           

54 Sepp, A. 2017. Omanik tahab endise KEK kontori lammutada. Saarte Hääl 01/02/2017; http://www.saartehaal.ee/2017/02/01/omanik-tahab-endise-kek-i-
kontori-lammutada/ 
55 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27291 
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3.1.10 Tallinna tänav 

Tallinna tänav on Kuressaare tuiksoon ja visiitkaart, mis koos Lossi tänavaga moodustab linna läbiva 

telje. Tänava miljöö on vahelduv alustades Raekoja platsi ja vanalinna ajatust ajaloolisest 

atmosfäärist, lisandub näputäis Bussijaama konstruktivismi ning Kevade tn - Raudtee tänava 

aedlinlikust, Siioni kiriku abstraktsust ning lõpetuseks 2017. a moodsat magistraaltänava 

maastikuarhitektuuri... See kõik moodustab pisut ebaselge ja sirgjoonelise koosluse, mis linna sisse 

sõites Pihtla tee ristmikuks hakkab juba igavaks muutuma, ent saab värskenduse vanalinna rahulikus 

inimmõõtmelises ja aeglaselt kulgevas atmosfääris. Ilmselt ka Tallinna poolne tänavaots muutub 

ajapikku üha kenamaks ja meeleolukamaks, sest vastrajatud haljastus vajab kasvamiseks aega.  

 

 

Foto 20. Tallinna tänav Raekoja platsi juures. 
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Foto 21. Tallinna tänav vanalinnas. 

 

Foto 22. Tallinna tänav värskelt rekonstrueeritud kirdeosa. 
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3.1.11 Põduste luht 

Looduskaitsealune Põduste jõe luht56 on kindlasti üks meeleolukamaid ning vähemteadvustatud57 

Kuressaare rohekihistusi. Jõgi on tegelikult peale Suursilla, Ringtee ja Sõrve tee - Lootsi tn sildade 

linnapildis jõena vähemärgatav. Pigem on ta tajutav roostikumassiivina vaadetes Aia tänavalt ja 

Kihelkonna  maanteelt, kus ta moodustab meeldiva mahulise ja tunnetusliku kontrasti Aia tänava 

kortermajadega. Ent jõgi ise jääb roostikus nähtamatuks. Seda üllatusterohkemad on maastikud, mis 

avanevad jalutajale retkel Ringteelt Kihelkonna maanteeni või eriti matkates Kihelkonna maanteelt 

piki jõe kallast mere poole. Vaatajale avaneb "päris" jõemaastik (küll Saaremaale omases 

"taskuväljaandes") kaldal kasvavate mustade leppade, vahtrate ja saartega, mille taha jäävad pajustik 

ja roostik. Oma laiuselt ei võistle Põduste kindlasti mõne mandri suurjõega, ent on Saaremaa 

kontekstis vaatamisväärsus omaette. Kuigi Kuressaare on roheline linn, tunduvad luha maastikud 

siiski looduse oaasina, mida võiks ette kujutada kilomeetreid eemal asustusest ja mille südames 

kõrguvasse vaatetorni saab uitaja eralduda. Mis kõige hämmastavam, linn on tornist vaadates 

tegelikult siinsamas – üle lepalatvade paistab Aia tänava kortermajade müür.  

Põduste jõgi on üks Kuressaare maastike olemuslikke osi läbi aegade, olles tavapäraselt foonil. 

Seepärast väärib jõeluht hoidmist sellisena nagu ta on. 

 

 

Foto 23. Põduste luhaniit vaatetorni juures. 

 

                                                           

56 Põduste jõe luht KKR nr KLO2000224. 
57 Vaher, K. jt. 2009-2010; lk 17...23 
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Joonis 9. Põduste jõgi. Väljavõte Kuressaare linnaplaanist 186258. Ringikesega tähistatud Suursild. 

 

Foto 24. Põduste jõemaastik.  

                                                           

58 Koppel, L. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneeringule. Kuressaare Linnavalitsus; lk 13; viidatud Kuressaare 
LV arhiivile. 



1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs  

 

38 AB Artes Terrae OÜ 
 

 

Foto 25. Laudtee vaatetorni juures. 

 

Foto 26. Roostik ja kergliiklussild jõe suudmes. 
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3.1.12 Väike-Roomassaare poolsaar 

Kuressaare Staadioni ja mere vahele jääb rannaniit. See on tüüpiline ja eriline paik: üheltpoolt 

pitoreskne "vana-aegne" muinasjutumaastik, mille üle valitseb salapärane linnuse siluett, teisalt 

Saaremaale "ürgiseloomulik" rannamaastik, millel ei ole raske ette kujutada rahulikult söövat 

veisekarja või varahommikul klõbistavat hobuniidumasinat. Linnasüdame kõrval, üllatav, maaliline ja 

rahulik koht. Iseloomu lisab poolsaaretipus olev väike kivikülv ning kitsukesed rajakesed, millest 

Staadioni tn pikendusena niidule suunduv rada näib olevat olemas juba rohkem kui sajand tagasi.  

Kuigi linnas mitte liiga esiletükkiv on see üks Kuressaare harjumuspärase ja ajaloolise linnapildi 

vanimaid ja loomulikemaid osasid. Mitte ainult ökoloogilises tähenduses vaid ka linnaehituslikus 

võtmes tuleks selle ala avatust käsitleda äärmise pieteeditundega – mere poolt vajab linnus seda 

ruumi. 

 

Joonis 10. Väike-Roomassaare poolsaar Vene üheverstasel kaardil (1905). Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus.. Punktiir 

tähistab jalgrada, mille asukoht staadioni taga on üsna samas kohas. Raja linnusepoolses osas on näha puiestee – praeguse 

istutatud vahtraallee eellane. 
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Foto 27. Vaade linnusele niidu keskelt. Ebasoovitavad vaated vahepeal asetsevale staadionile varjavad kenasti staadioni piirile 

kasvanud lepad ja kadakad, tõsi väike harvendamine muudaks vaate linnusele kenamaks. 

 

Foto 28. Rannaniit. 
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Foto 29. Võimalik ajalooline rada, esiplaanil pooppuud. 

3.1.13 Roomassaare rannaniidud 

Roomassare rannaniidud, roostikud ja võsastumisel tekkinud kadastikud ning männitukad loovad 

põneva visuaalse koosluse, mis võlub oma maastike vaheldusrikkuse ning ka märgiliste ajalooliste 

objektidega nagu sadam, tulepaak, Uus-Roomassaare tänava pikendusena kulgev Roomassaare tee, 

raudteetamm, lennujaam ning vanad rajad kadastikus (rajad on samadel trajektooridel olemas juba 

üheverstasel kaardil möödunud sajandi algul). Kergliiklustee, vanad pinnaseteed ja linnuvaatetorn 

võimaldavad kohta avastada päevi ning muuhulgas nautida Kuressaare siluetti ja linnuse kaugvaadet. 

Linnusega domineerivad Tuulte Roosi korterelamud. Ala on tüüpiline ja iseloomulik Kuressaarele ning 

Saaremaale. Selles peitub viide möödunud aegade maakasutusele ning uuemalegi ajale, mille 

elukorralduse tulemusena koguvad jõudu lambakarjamaadel männid ja kadakad. Sellest hoolimata on 

tegemist taas maastikega, mis tänasele Kuressaarele on läbinisti omased ja mille kadumine, näiteks 

valimatult täis ehitades, muudaks kogu linna miljööd. 

 



1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs  

 

42 AB Artes Terrae OÜ 
 

 

Joonis 11. Roomassaare poolsaar üheverstasel kaardil (1905). Punktiiriga on näidatud tänini eksisteerivate radade asukohad. 

Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus. 

 

 

Foto 30. Vaade üle Kuressaare lahe linnusele. 
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Foto 31. Vana raudteetamm. 

 

Foto 32. Tasapisi jõudu koguvad männid ja kadakad katavad aegamisi endise avatud niidu. 
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3.1.14 Linnulahe-äärne 

Linnulahe äärsed soised-metsased-poolvõsased looduslikud alad markeerivad taas Kuressaare 

ajaloolist loode ja põhjapiiri. Kasutamiseks liiga soised, on selles piirkonnas jäänud maakasutus väga 

tagasihoidlikuks, mistõttu on tekkinud-säilinud veel üks tänase Kuressaare iseloomulikest maastikest, 

mida vanalinnas jalutades ei pane tähele, ent mis siiski visuaalselt määrab Sõrve poolse linnaserva 

maastikupildi. Kaitsealana ning suure, naabruskonna rohemassiividega liituva, loodusliku alana on 

Linnulahe äärne ka Kuressaare tähtsaim ökovõrgustiku osa. 

 

Foto 33. Linnulahe ääres kohtuvad mets, soo, roostik ja rohumaa. 

 

Foto 34. Linnulahe vaatetorni juurde viiv laudtee. 
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4 Kuressaare haljastu 

4.1 Varasemad Kuressaare haljastut puudutavad olulisemad tööd ja uuringud 

1. Järve, S. 2012. Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ka hooldusjuhiste 

määramine looduskeskkonna säilitamiseks. Tallinn 

2. Kiiker, K. 2010. Roheline võrgustik. Vaadete ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla 

kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring. Consultare OÜ, töö nr 01/10. Kuressaare 

3. Kiiker, K. 2010. Kergliikluse täpsustatud uuring. Kuressaare linna ja lähiümbrus. Consultare OÜ, 

City Bike OÜ, töö nr 12/09.  Kuressaare 2010 

4. Koppel, L. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare vanalinna haljastuse 

teemaplaneeringule. Kuressaare Linnavalitsus 

5. Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering 

6. Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering 

7. Kuressaare LV. 2016. Kuuresaare korterelamualade teemaplaneering. Tööversioon 2016-12-23. 

8. Saare maavalitsus. 2016. Saare maakonna ruumilise arengu analüüs. 

http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering 

9. Schulz, L. Kuressaare vanalinna haljastus. Juhendmaterjal. Kuressaare Linnavalitsus 

10. Vaher, K. jt. 2009-2010. Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad 

väärtused. Linnalabor MTÜ 

4.2 Kuressaare haljastu üldiseloomustus 

Kuressaare haljastut iseloomustab ühelt poolt suur mosaiiksus ning teisalt vaheldusrikkus, mille 

tingivad eeskätt linna ajaloolisest arengust ja looduslikest tingimustest tulenevad põhjused. 

Kuressaare haljastu moodustavad avalikud pargid ja skväärid, haljasribad ja tühjad murualad, 

eriotstarbelised alad (kooli- ja lasteaiad, kalmistud, staadionid jms), linnametsad jm looduslikud või 

poollooduslikud rohealad, jäätmaad ning muud haljasalad (valdavalt riigiasutuste, ettevõtete haldus-, 

teenindus- ja tootmishoonete haljasalad) kokku ligikaudu 884 ha suurusel alal (Tabel 1; Kaart 1). 

Kuressaare haljastu teiseks tunnusjooneks on looduslike alade suur osakaal. Arvestades, et 

Kuressaare linna pindala on 1500 ha59 moodustavad erinevad rohealad tervikuna linna 

territooriumist ligikaudu 59% neist omakorda looduslikud alad (sh mets) ja poollooduslikud alad 

ligikaudu 70% (Tabel 1). Linna avalike haljasalade nimekiri ja orienteeruv suurus on antud tabelis 2. 

Pereelamuaedade orienteeruv kogusuurus lähtudes Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu 

maakasutuse kaardist on hinnanguliselt 220...250 ha. Eraldiseisvate rohealadena on käesolevas 

hinnangus eristatud 129 erinevat roheala või rohealade gruppi (vt Kaart 1). Rohealade kirjeldused, sh 

hinnangud ja ettepanekud roheala kaupa on esitatud lisas 1 (rohealade koondtabel). Enamuse 

käsitletud alade territoriaalsest mahust moodustavad poollooduslikud alad (rannaniidud, jõeniit) ja 

looduslikud alad (mets). Haljasaladest on mahult suurimad Kuressaare golfiväljak ja Lossipark. 

Käsitletud aladest 65. leidub kõrghaljastust.  

                                                           

59 http://www.kuressaare.ee/uus/tutvustus-ja-ajalugu/; 07.07.2017 

http://www.kuressaare.ee/uus/tutvustus-ja-ajalugu/
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Linna poolt hooldatavate haljasalade hulgas on tähtsaimaks haljasalaks ajalooline Lossipark, mis 

toimib ülelinnalise tähtsusega mitmefunktsionaalse linnapargina. Suuruselt võrreldavad Lossipargiga, 

kuid orientatsiooniga kitsamalt tervisespordile, on Tervisepark ja Musumännik siiski pigem suunatud 

kasutusega haljasalad. Suurim haljasala on Kuressaare golfiväljak, kuid spetsiifilisest kasutusest 

tulenevate piirangute tõttu ei toimi see avaliku mitmefunktsionaalse haljasalana. Ülejäänud avalikus 

kasutuses olevad haljasalad on valdavalt väikesepindalalised haljakud, millest vaid osadel leidub 

nende kasutamist puhkeotstarbelise haljasalana võimaldav kasutustaristu. 

Tabel 1. Kuressaare rohealade jaotus. Tabelis ei sisaldu pereelamute aedade maht ning linna poolt mitte hooldatavate 

haljasribade maht. Tabelis toodud pindalad on arvutatud kaardianalüüsi põhjal automaatselt vastavalt välitööde andmete baasil 

digiteeritud kontuuridele (lisa 2). 

Nr  Roheala tüüp 
Orienteeruv 
suurus (ha) 

Osakaal linna 
haljastus (%) 

1 Haljasribad, murualad 40,0 4,53 

2 Avalikud pargid, aiad ja skväärid 66,0 7,47 

3 Koolide- ja lasteaedade hoovid; staadionid; kalmistud jm eriotstarbelised haljasalad 25,9 2,93 
4 Korterelamute haljasalad 19,0 2,15 
5 Muud haljasalad (sh golfiväljak) 88,4 10,00 
6 Jäätmaad 31,7 3,59 
7 Metsad, metsalaadsed puistud (metsaribad, noorendikud jms) 185,2 20,96 
8 Niidud, rohumaad 427,6 48,38 

 Kokku: 883,8 100,0 

 

Probleemne on otstarbeta väikeste hooldatavate haljasalade hulk (nt nn „Viilupi“ park, Koerapark, 

Marientali tee äärne haljasala, ARK-i haljasala jne), mis annab hooldusmahtu, kuid millel puudub või 

on puudulik ja väheesteetiline kasutustaristu või puudub puittaimestik, mistõttu nende kasutamine 

haljasalana on komplitseeritud. Probleemne on avalike mitmefunktsionaalsete haljasalade 

paiknemise ebaühtlus ja linnaäärsete osade kehv varustatus – enamus avalikest skvääridest on 

koondunud vanalinna ja kesklinna piirkonda samas, kui elanikkonna tihedus on suurim60 pigem 

Smuuli ja Ida-Niidu korterelamute piirkonnas. 

Linnas leiduvate looduslike-poollooduslike rohealade kasutuselevõtuks on panustatud palju linna 

kergliiklusteede ehitusse ning tervisespordi arendamisse. See on ka üks Kuressaare ruumilise arengu 

prioriteete61. Lisaks sellele on tehtud suuri investeeringuid linna keskuse heakorrastamisel: 

heakorrastatud mitmed kesklinna tänavad, Lossipark, A. Kitzbergi tn skväär, Slupi park jne. 

Rekonstrueeritud on ka tänavahaljastust – istutatud on uusi alleesid Ringtee kergliiklustee äärde, 

Pikale tänavale jm, asendatud on alleid näiteks Pargi, Staadioni ja Supluse tänaval, kuid kindlasti 

parimaks näiteks selles osas on 2017. a kevadel valminud ulatuslik Tallinna tänava rekonstrueerimine. 

Ehitatud on kergliiklusteede võrk, mis juba täna lubab suurt osa linnast läbida mugavalt ja ohutult.   

Seetõttu on linn roheline62 ja kergliiklussõbralik63. 

                                                           

60 Kuressaare rahvastiku tiheduse ruutkaart, 31.12.2011. Eesti Statistika. http://www.stat.ee/ppe-53479 
61 Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030). RT IV, 30.09.2016, 4; lk 21 
62 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; ptk 3.8.2.; lk 37. 
63 Kiiker, K. 2010. Roheline võrgustik. Vaadete ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring. Consultare 
OÜ, töö nr 01/10. Kuressaare; lk 7...8 
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Tabel 2. Kuressaare pargid, skväärid jt avalikud haljasalad (Kaart 1). Tabelis kajastuvad avalikult kasutatavad haljasalad, sh  

kooli- ja lasteaedade aiad-pargid, kirikupargid ja Kudjape kalmistu. Tabelis ei sisaldu pereelamute alad, korterelamute alad, 

puittaimestikuta staadionid, tühjad murualad ja haljasribad. 

Nr kaardil ja 
koondtabelis 
(lisa 2) 

Haljasala nimetus Orienteeruv suurus (ha) 

2 Lennuvälja haljasala 1,5 
6 Tervisepark 30,4 
8 Dendropark, edelaosas  rannaniidu võsastumisel tekkiv kadastik 3,2 
14 Mierzejewski park 1,35 
15 Lossipark, ujula, Tori abaja ümbruse haljasalad, Allee tn, Pargi tn 24,5 
22 Suuresilla haljasala 1,44 
26 Kuressaare Gümnaasiumi park/aed/hoov 4,2 
28 Kaare tn skväär 0,3 
34 Marientali tee haljasala 1,2 
37 Skväär Pihtla tee ja Marientali tee nurgal 0,27 
41 Skväär Pikk tn ja Ringtee nurgal 0,9 
48 Saaremaa Golfiklubi golfiväljak 73,9 
50 Aia tn, Vahtra tn, Paju tn haljasribad (Aia tn Kihelkonna mnt-st Vahtra tn-i); Vahtra tn skväär 0,03 
58 Musumännik 17,7 
62 Slupi park 0,2 
63 Saaremaa Ühisgümnaasiumi park 1,7 
64 Rulapark (Juhan Smuuli tn 7a) 0,47 
68 Skväär Põhja tn ja Kadaka tn nurgal 0,1 
72 Ristiku lasteaia aed/hoov 0,45 
74 Rohu tn skväär (nn „Viilupi“ park) 0,17 
75 Koerapark (skväär Pikk tn ja Turu tn nurgal) 0,16 
76 Vabadussõja monumendi plats 0,04 
77 Kesklinna mänguväljak 0,08 
78 Raekoja plats, Tallinna tn haljasribad kuni Karja tänavani 1,1 
79 Raekoja skväär ja Raekoja tn haljasribad, parkla haljasribad, Raepoe skväärid; Kauba tn parkla 

haljasribad 0,13 
80 Anton Lutsu skväär ja Lasteaia tn ning Põik tn skväär 0,07 
81 Õigeusu kiriku aed 0,23 
82 Skväär Lossi tn ja August Kitzbergi tn nurgal, August Kitzbergi tn parklad, haljasriba 0,065 
83 Maagi aed 0,67 
84 Elektrijaama skväär (Tolli tn 18) 0,09 
94 Kuressaare haigla haljasala 1,2 
98 Laurentiuse kiriku aed 0,16 
102 Torni tn ja Vallimaa tn skväär ja parkla haljasribad 0,19 
106 Rohu lasteaia aed/hoov 0,63 
109 Skväär Pikk tn ja Martin Körberi tn nurgal 0,03 
110 Vanalinna kooli staadion 0,6 
111 Muusikakooli hoov 0,09 
112 Kauba tn 11 skväär 0,013 
113 Ida-Niidu lasteaia aed/hoov 0,9 
122 Vanalinna kooli hoov 0,075 
127 Marientali park 2,8 
128 Kudjape kalmistu 8,9 

 

4.3 Rohealade haljastuslik väärtus, ökoloogiline väärtus ja puistute seisund 

Haljastu elujõulisuse ja loodusväärtuse põhiindikaatoriks haljasalal on roheala haljastusliku väärtuse 

hinnang. Hinnangu aluseks on olnud roheala puittaimestik. Haljastuslik väärtus ei näita 

kasutusväärtust. Hinnangus on lähtutud Tallinna linnas kasutatava metoodika 5-astmelisest 

skaalast64, tervislikust seisundist ja looduslikel aladel ka koosluse elujõulisusest. Hinnang näitab 

haljasala elujõulisust ja perspektiivsust tervikuna. Haljasribadele jt puittaimestikuta aladele anti 

väärtuseks automaatselt väheväärtuslik (5). Rohealade jaotus haljastus on esitatud alljärgnevas 

tabelis (Tabel 3). 

  

                                                           

64 Tallinna LV. 2006. Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 34 (vastu võetud 03.05.2006). 
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Tabel 3. Haljastu väärtus (Kaart 2) 

Väärtusklass Arv Pindala 
Osakaal 

pindala järgi 
(%) 

Eriti väärtuslik puistu/roheala (1) 17 200,92 22,7 

Väärtuslik puistu/roheala (2) 27 317,65 35,9 

Keskmise väärtusega puistu/roheala (3) 40 250,9 28,4 

Väärtusetu puistu/roheala (4) 29 66,51 7,5 

Väärtusetu puistu/roheala (5) 19 47,82 5,4 

Kokku: 132 883,8 100 

 

Tabelist 3 nähtub, et eriti väärtuslikud ja väärtuslikud alad moodustavad haljastust ligi 60%. Enamus 

sellest tuleneb hästitoimivate looduslike alade arvelt. Linnahaljasalade osas on väärtuslikud ja väga 

väärtuslikud vana või perspektiivse kõrghaljastusega haljasalad valdavalt vanalinna piirkonnas. 

Vähemväärtuslikud on valdavalt korterelamualade haljasalad ja jäätmaad. Haljasaladena väärtust 

praktiliselt ei oma tühjad murupinnad haljasribadel (liiklusringid jt liiklusega seotud valdavalt 

kõrghaljastuseta alad või vähese ja isetekkelise ning valdavalt lühiealise kõrghaljastusega haljasalad, 

mille haljastusel ei ole arenguks kasvuruumi või siis pole muudel põhjustel perspektiivsed). Antud 

hinnang väheväärtuslike haljasribade kohta ei tähenda automaatselt nende likvideerimise või ümber 

tegemise vajadust, sest kuigi haljastuslikult väheolulised omavad haljasribad ikkagi 

liikluskorralduslikku funktsionaalsust, pakuvad monotoonses sillutatud/asfalteeritud tänavaruumis 

esteetilist vaheldust, aitavad immutada sademevett ning on aedlinlikes piirkondades maastikupildi 

osadeks.  Linna kõige väärtuslikumate haljasalade loetelu on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 4). 

Loetelu ei ole tähtsuse järjekorras. 

Tabel 4. Esimesse väärtusklassi kuuluvad haljasalad (Kaart 2) 

Nr kaardil ja 

koondtabelis 

(lisa 2) 

Nimetus 

6 Tervisepark 

14 Mierzejewski park 

15 Lossipark, ujula, Tori abaja ümbruse haljasalad, Allee tn, Pargi tn 

49 Põduste jõe luht 

57 Linnulahe looduslikud alad 

58 Musumännik 

76 Vabadussõja monumendi plats 

77 Kesklinna mänguväljak 

79 Raekoja skväär ja Raekoja tn haljasribad, parkla haljasribad, Raepoe skväärid; Kauba tn parkla haljasribad 

80 Anton Lutsu skväär 

83 Maagi aed 

98 Laurentiuse kiriku aed 

101 Torni tn allee 

112 Kauba tn 11 skväär 

110 Vanalinna kooli hoov 

128 Kudjape kalmistu 

  

Puittaimede seisund on tänu looduslike alade suurele ülekaalule hea. Haljasalade lõikes on pilt 

suhteliselt hea. Linna 42 kõrghaljastusega haljasala (v.a looduslikud ja poollooduslikud alad; Tabel 2) 

seisund on hea kuni väga hea. Põhjus on selles, et pindalaliselt suured haljasalad nagu golfiväljak, 

Lossipark, Musumännik, Tervisepark on heas kuni väga heas seisus. Mõnevõrra probleemne on, et 

enamus vanalinna skvääride puistuid on, arvestades puude vanust ja üldist seisundit) rahuldavas kuni 

halvas seisus (Tabel 5). 2012. a Sulev Järve tehtud vanalinna kõrghaljastuse uuringus65 hinnati 

                                                           

65 Järve, S. 2012. Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ka hooldusjuhiste määramine looduskeskkonna säilitamiseks. Tallinn 
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üksikpuudena kokku 266 puud. Neist seisundihinnang nelja-astmelises skaalas anti 257-le puule. 

Uuringu tulemusena (vt uuringu koondtabel66) selgus, et hinnatud puudest halvas seisus oli 5 puud 

(ca 2%), rahuldavas seisus 51 puud (ca 20%), heas seisus 111 puud (43%) ning väga heas seisus 90 

puud (35%). Seejuures tuleb arvestada, et vastavalt kasutatud hindamisskaalale67 on 4. 

seisundiklassis peamiselt kuivanud või kuivavad puud ning 2.-3. klassis juba suuremal või vähemal 

määral kahjustatud puud. Sellest hoolimata on vanalinna üksikpuudest üle poole elujõulised. 

Enamkahjustatud olid harilikud vahtrad, harilikud saared, harilikud jalakad, kuid ka üksikud berliini 

paplid, robiiniad, hobukastanid ja lääne- ning harilikud pärnad. Käesoleva töö koostamisel tehtud 

vaatlus (kuigi puid eraldi ei hinnatud) üldjoontes kinnitas 5 a taguseid tulemusi. Aastal 2013 koostati 

eelpoolviidatud vanalinna üksikpuude hinnangul baseeruv Vanalinna haljastuse teemaplaneering68, 

millega märgiti miljööväärtuslikeks 229 puud. Planeeringuga määrati ka hooldusjuhised vanalinna 

puistu edasiseks haldamiseks. Seisuga 05.09.2017 on Kuressaare dendrokatastri andmetel69 

miljööväärtuslikest puudest raiutud 15. 

Tabel 5. Haljasalade puistute seisund (v ka lisa 2) 

Puistu seisundiklass Arv Pindala 
Osakaal 
pindala 

järgi (%) 

Väga halb  (1) 0 
 

0,0 

Halb (2) 5 2,12 1,2 

Rahuldav (3) 13 14,01 7,8 

Hea (4) 13 108,903 60,3 

Väga hea (5) 11 55,64 30,8 

Kokku: 42 180,7 100 

 

4.4 Kaitsealused rohealad 

Kuressaare rohealadest on looduskaitse all (või millel asuvad looduskaitsealused objektid), järgnevas 

tabelis (Tabel 6) esitatud rohealad. Kaitsestaatus on kontrollitud Maa-ameti Looduskaitse ja Natura 

kaardirakenduse ja EELIS andmebaasi kohaselt seisuga 07.07.2017. 

Tabel 6. Looduskaitsealused või looduskaitsealuse objektiga seotud rohealad 

Nr kaardil ja 
koondtabelis 
(lisa 2) 

Nimetus Märkused 

5 Roostik/kadastik Tuule tn ja  Roomassaare poolsaare 
vahel 

Piirneb Kuressaare lahe hoiualaga (KLO2000317 ), kaitsealuste taimeliikide 
kasvuala. 

13 Rannaniit Väike-Roomassaare poolsaarel Piirneb Kuressaare lahe hoiualaga (KLO2000317 ). 

15 Lossipark Lossipark on looduskaitse all (KLO1200119) 

43 Looduslik mets Ringtee ja Pikk tn ääres Valdavalt lepaenamusega looduslik puistu (30...50 aastat) häiludega ja 
elektriliinide koridoridega, Ringtee ääres võsastuvad niidualad. Alal on 
kaitsealuse taime (harilik porss) kasvuala. 

49 Põduste jõe luht Osaliselt kaitseala (Põduste jõe luht KLO2000224), osal alast asuvad Natura 
elupaigad. 

55 Sõrve tee äärne roostik/rannaniit, männik  Osaliselt looduskaitse all (Kuressaare lahe hoiuala KLO2000317). Idaosa 
läbib kergliiklustee. Alal on Natura elupaigad. 

57 Linnulahe looduslikud alad Kaitseala (Linnulaht KLO1000518), alal asuvad Natura elupaigad. 

58 Musumännik Osaliselt kaitseala (Linnulaht KLO1000518). Piirneb Natura elupaikadega. 

112 Kauba tn 11 skväär Alal kasvab looduskaitsealune must mänd (KLO4001216)70.  

129 Laiamadala saar, laiud Laiamadara saar asub Kuressaare lahe hoiualal (KLO2000317), saarel 
Natura elupaik. 

 

                                                           

66 http://www.kuressaare.ee/uus/public/Projektide_fotod/Projektide_failid/2_Koond__UKSIKUD_9_lk.pdf; vaadatud 07.07.2017 
67 Järve, S. 2012.; Seletuskiri, ptk Puu seisundi hindamine ja seisundiklassid 
68 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering 
69 http://gis.kuressaare.ee:8888/KureMap/XGis?app_id=dendrokataster 
70 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO4001216&mount=view 

http://www.kuressaare.ee/uus/public/Projektide_fotod/Projektide_failid/2_Koond__UKSIKUD_9_lk.pdf
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Pärna tn 14 aias asub looduskaitsealuse üksikobjektina harilik robiinia (KLO400121871). Kohtu tn 20 

aias on samuti kolm harilikku robiiniat (KLO400121772) üksikobjektina (puudegrupina) looduskaitse 

all. Vete tn kasvab samuti looduskaitsealuse üksikobjektina kreeka pähklipuu (KLO4001219)73.  

 

Foto 35 Looduskaitsealune must mänd Kauba tänaval. 

Linnahaljasalana tähtsaim kaitsealune haljasala on Kuressaare Lossipark. Kuressaare Lossipargi puistu 

on suhteliselt liigirikas (ligikaudu 60 liiki)74, pargis kasvab mitmeid dendroloogilisi haruldusi (harilik 

pöök, kaks pöögi punaselehist vormi, amuuri korgipuu, põldvaher, ida-jugapuu jne)75. Pargis kasvavad 

looduskaitsealustest liikidest III kaitsekategooriasse kuuluvad lumi-nuisamblik, kadakatarjak ja müür-

nokksammal76 (viimast EELIS 2017. a seisuga ei kinnita) ning II kaitsekategooriasse kuuluv võrk-

nuisamblik. Pargist on leitud 134 soontaimeliiki, neist 2 III kaitsekategooriasse kuuluvat – suur 

käopõll ja kahelehine käokeel77 (viimast EELIS 2017. a seisuga ei kinnita). Lossihoovist, mis jääb 

kaitseala piirist välja, ent ruumiliselt paikneb kaitseala sees, on leitud II kaitsekategooriasse kuuluv 

sõnajalg - müür-raunjalg78). Pargis elavad EELIS andmetel III kaitsekategooria linnuliikidest 

                                                           

71 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO4001218&mount=view 
72 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO4001217&mount=view 
73 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO4001219&mount=view 
74 Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
75 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 30-32 
76 Nurme, S., Tarkin, E. 2012.; lk 10-11 
77 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
78 EELIS 2017, vaadatud 17.06.2016 
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suitsupääsuke ning koldvint79. Alates 2006. aastast on pargis pesitsenud kaelus-kärbsenäpp, mis on 

siiani ka ainus püsivalt asustatud leiukoht Eestis80. Lossipargis on registreeritud kuute liiki nahkhiiri: 

tiigilendlane, veelendlane, põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir, suurvidevlane ja kääbusnahkhiir (kõik 

loetletud liigid kuuluvad II kaitsekategooriasse)81,82 Registreeritud on ka 3 haruldast mardikaliiki, 

mainides seejuures, et potentsiaalselt võib Lossipark pakkuda elupaiku rohkematele harvaesinevatele 

liikidele83. 

Põduste luha hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 

elupaigatüüpide - lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning 

nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide - rukkiräägu (Crex crex) ja tutka (Philomachus 

pugnax) elupaikade kaitse84. Põduse luha hoiualal asuvad Natura 2000 võrgustikku kuuluv Põduste 

luha loodusala (EE0040454) ja lamminiit (6450*) (Keskkonnaregistri ID 1092498314 ja 115603229)85. 

Linnulahe kaitseala (KLO1000518; pindala 285,4 ha) moodustati juba 1927. aastal Väikese lahe 

lindude koduna. Linnulahes on Eesti suurim naerukajakate koloonia ja ka teiste veelindude pesitsus- 

ja rändeala. Tegemist on merest eraldunud jäänukjärvega, mis on 2,7 km pikk ja kuni 0,6 km lai 

madalaveeline, tugevasti mudastunud ja taimi täis kasvanud vananev veekogu86. Linnulahe kaitsealal 

leidub paljusid kaitsealuseid liike, sh jõgitiir (Sterna hirundo), mustviires (Chlidonias niger), roo-

loorkull (Circus aeruginosus), suur käopõll (Listera ovata), hall käpp (Orchis militaris), lääne-mõõkrohi 

(Cladium mariscus) jpt. Linnulahes on määratletud muuhulgas järgmised Natura alad: kadastikud 

(5130*), liigirikkad madalsood (7230*), sinihelmikakooslused (6410*), alvarid (6280*), liigirikkad 

niidud lubjavaesel mullal (6270*)87.  

Kudjape kalmistu piirneb kaitsealuse Kudjape tammikuga (KLO1200094) mis on kujunenud 

ajalooliselt Kudjape mõisa pargist. Tammik on määratletud ka Natura alana puisniidud (6530*) ja 

laialehised metsad (9020*). Tammiku lääneosas on poollooduslik kooslus (Keskkonnaregistri ID 

355676267 – puistniit)88. Kudjape Tammikuga on seotud omakorda Kudjape loodusala (Natura 

loodusala, KKR kood nr RAH0000399)89. 

Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale või kinnismälestise kaitsevööndisse (vanalinna 

muinsuskaitseala reg nr 27011) jäävad alljärgnevas tabelis (Tabel 7) näidatud rohealad. 

KEK-i haljasala asub endise muinsuskaitsealuse KEK-i haldushoone (reg nr 27291) kaitsevööndis. 

Kudjape kalmistu (Kuressaare linnakalmistu) on eraldi ajaloo ja arhitektuurimälestisena kaitse all (reg 

nr 4098), samuti kalmistuga piirnev II Maailmasõjas hukkunute kalmistu (reg nr 4099). Suuresilla 

roheala jääb muinsuskaitsealuse Suursilla (ehitismälestis, reg nr 20859) kaitsevööndisse. 

Roomassaare poolsaare lõunaservas (ala 3) asuvad kaitsealused kuulipildujapunkrid (II maailmasõja 

Roomassaare kuulipildujadott 2 ja 3; reg nr 28995, 28996). 

Rohealade kaitsestaatus seab rohealade haldamisele küll piiranguid, kuid on kindlasti soodustavaks 

teguriks väärtusliku puittaimestiku ja haljastusega seotud miljööväärtuste säilimisel. 

                                                           

79 EELIS 2017, vaadatud 17.06.2016 
80 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a; lk 8 
81 SA Silma Märgala. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, Kärla ja Tumala park; lk 4 
82 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
83 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu; lk 36 
84 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000224&mount=view 
85 Maa-ameti looduskaitse ja Natura Rakendus / Keskkonnaregister 
86 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000518&mount=view 
87 Maa-ameti looduskaitse ja Natura Rakendus / Keskkonnaregister 
88 Maa-ameti looduskaitse ja Natura Rakendus / Keskkonnaregister 
89 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=RAH0000399&mount=view 
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Tabel 7. Vanalinna muinsuskaitsealale või kaitsevööndisse jäävad rohealad 

Nr kaardil ja 
koondtabelis 
(lisa 2) 

Haljasala nimetus Märkused 

9 Jäätmaa Tuule tn ääres Osaliselt Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

10 Kuressaare staadion, Staadioni tn haljaribad ja parkla Osaliselt Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

11 Uus-Roomassaare tn, Sügise tn ja Kraavi tn haljasribad Osaliselt Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

14 Mierzejewski park Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

15 Lossipark, Ujula, Tori abaja ümbruse haljasalad, Allee tn, 
Pargi tn 

Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. Seotud mälestised: 
Kuressaare Linnus (reg nr 20868), Kuressaare linnuse bastionid 
raveliinid ja vallikraav (reg nr 20869), Terroriohvrite ühishaud (reg 
nr 4111) ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud (reg nr 4112). 

16 Lossi tn ja Pargi tn kõrghaljastusega muruala Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

50 Aia tn, Vahtra tn, Paju tn haljasribad (Aia tn Kihelkonna 
mnt-st Vahtra tn-i); Vahtra tn skväär 

Osaliselt Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

52 Suur-Sadama tn haljasribad Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

53 Abaja tn ja Pargi tn skväär Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

59 Luha tn ja Heina tn haljasribad Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

62 Slupi park Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

75 Koerapark (skväär Pikk tn ja Turu tn nurgal) Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

76 Vabadussõja monumendi plats Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. Seotud mälestis: 
Vabadussõja mälestusmärk (reg nr 27157). 

77 Kesklinna mänguväljak Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

78 Raekoja plats, Tallinna tn haljasribad kuni Karja tänavani Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. Seotud mälestis: 
Raekoda (reg nr 20872). 

79 Raekoja skväär, Raekoja tn haljasribad, parkla haljasribad 
ja Raepoe skväärid; Raekoja tn parkla haljasribad 

Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. Seotud mälestis: 
Raekoda (reg nr 20872). 

80 Anton Lutsu skväär Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

81 Õigeusu kiriku aed Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. Seotud mälestised: 
Nikolai kirik (reg nr 20864);  Nikolai kiriku müür sepisväravaga 
(reg nr 20865). 

82 Skväär Lossi tn ja August Kitzbergi tn nurgal, August 
Kitzbergi tn parklad, haljasriba 

Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

83 Maagi aed Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

84 Elektrijaama skväär (Tolli tn 18) Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

85 Põõsastega muruala Pikk tn ja Kesk tn nurgal Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

97 SPA Hotell Rüütli, SPA Hotell Meri ja Georg Ots SPA 
Hotelli haljasalad 

Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

98 Laurentiuse kiriku aed Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. Seotud mälestis 
Laurentiuse  kirik (reg nr 27261). 

99 Tallinna tn korterelamuala Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

100 Kesklinna lasteaia aed/ hoov (Tallinna tn 12) Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

101 Torni tn allee Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

102 Torni tn ja Vallimaa tn skväär ja parkla haljasribad Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

103 Vanalinna kooli staadion Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

107 Kesklinna korterelamuala Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

108 Perekodu päevakeskuse aed Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

109 Skväär Pikk tn ja Martin Körberi tn nurgal Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

110 Vanalinna kooli hoov Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

111 Muusikakooli hoov Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

112 Kauba tn 11 skväär Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

121 Lootsi tn ja Pootsmani tn haljasala Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 

125 Kase tn ja Pärna tn nurga haljasribad, alajaama ümbrus Vanalinna MK alal/mälestise kaitsevööndis. 
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Foto 36. Vanad tammed Kudjape kalmistul. 

 

4.5 Kuressaare rohealade hetkeolukord ja ettepanekud edasiseks haldamiseks 

4.5.1 Kuressaare haljastu üldprobleemistik 

Kuressaare haljastu eripärast tulenevalt võib välja tuua alljärgnevad üldised probleemsed aspektid: 

 polüfunktsionaalsed avalikult kasutatavad haljasalad asuvad kõik linna lõunaosas, linna kesk- 

ja põhjaosa haljasalade funktsioonid lasuvad kooli- ja lasteaedade hoovidel; 

 korterelamualade haljasalad on amortiseerunud või pole lõpuni välja ehitatud/istutusplaanid 

ellu viidud ning ei paku seetõttu elanikele vajalikke välialadele omistatavaid funktsioone 

(rekreatiivsed tegevused, olmetegevused jne); 

 väiksemate haljasalade kasutustaristu (v.a kõnniteed ja tänavavalgustus piirnevatel 

tänavatel) on amortiseerunud, puudulik või puudub üldse; 

 põõsarinde väike osakaal (va Lossipark) või puudumine, mille tõttu ka väikestel haljasaladel 

tekib suur niidupind; 

 mitmed linna hooldada olevad skväärid ja rohumaad on suure kasutuspotentsiaaliga, kuid 

hetkeseisus funktsioonitud (nt nn „Viilupi“ park, Koerapark, muruala Uus-Roomassaare tn – 

Saue tn ristmikul jt) tänu puuduvale kasutustaristule ja/või haljastusele; 

 haljasalade paiknemine linnas on hajus ja nendevaheliste roheliste ühenduste loomine 

komplitseeritud; 
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 Kuressaare ajaloolisele miljööle on omased avatud rannaniidud/karjamaad, kuid 

traditsioonilise maakasutuse hääbumisel on need hakanud võsastuma, samuti on osad alad 

ohustatud ehitussurvest (Joonis 12); 

 planeeritud Aia tn rekonstrueerimine ja läbimurre Sõrve teele ning planeeritud elamualad 

Kihelkonna maantee piirkonnas Põduste luhaga piirnevatel aladel võivad mõjutada 

ebasoodsalt jõeluha elustikku ja Põduste luha kui linna olulisema rohekoridori 

funktsionaalsust (Joonis 13). 

Eelnevalt käsitletud haljasalade paiknemist, haljastust ja kasutustaristut puudutavad probleemsed 

nähtused tulenevad linna kujunemisloo spetsiifikast ja vanemate haljasalade järkjärgulisest 

amortiseerumisest. Nende küsimuste lahendamiseks tuleb osa haljasalade komponente luua, 

restaureerida, rekonstrueerida või ümber ehitada. See eeldab strateegilist nägemust linna 

rohestruktuurist tervikuna ning iga haljasala ülesannetest ja probleemidest eraldi. Ühe võimalusena 

saab selle lahendada linna rohestruktuuri teemaplaneeringu abil.  

Ülaltoodut arvestades on vajalik avalikel haljasaladel eeskätt kasutuskvaliteedi tõstmine ning see 

peaks intensiivselt toimuma esmajärjekorras korterelamualadel ning linna põhjaosas. Samas on 

vajalik suurendada ka polüfunktsionaalselt toimivate haljasalade osakaalu, seda eriti inimeste 

elukohtade vahetus naabruses. Kuna sobilikke alasid on vähe, on soovitatav piirkondlikul 

planeerimistegevusel kaaluda võimalusi avalikult kasutatavate hoonete haljasaladele ja 

korterelamualade haljasaladele osade avalike parkide kasutusfunktsioonide ülekandmist. Kogu 

haljastut silmas pidades oleks vajalik välja töötada tegevuskava linna põhjaosa polüfunktsionaalsete 

haljasalade kasutuskvaliteedi tõstmiseks.  

Kuna Kuressaares tervikuna ei ole rohealadest puudus, siis on otstarbekas mitte plaanida uusi 

lisaalasid perifeersetele jäätmaadele, vaid eelistada pigem erineva maakasutusega killustatud 

rohealade avalikku ühiskasutust, et tekitada vajalike funktsioonidega rohelist kvaliteetruumi 

kohtadesse, kus seda kõige rohkem tarvis.  

Haljastuse ja kasutustaristu kvaliteeti saab parendada läbi nende rekonstrueerimise. Parkide 

haljastuse parendamisel tuleks eelistada mitmerindelise haljastuse loomist – see on esteetiliselt 

nauditavam, patoloogiliselt vähem haavatav ning pakub elupaiku rikkalikumale elustikule ning tagab 

seeläbi ka mitmekesisema ökoteenuste pakkumise. Haljasalade puistute uuendamisel tuleks 

suurendada põõsaste osakaalu, kasutades mitmerindelist põõsastikku – põõsaste kasutamine 

muudab haljasalad ökoloogiliselt mitmekesisemaks ning loob eeldused mitmekesisema elustiku 

arenguks; põõsastus lisab haljasaladele ka sesoonselt atraktiivsust. Kui põõsastust peetakse 

turvariskiks90,91, saab kasutada madalakasvulisi pindakatvaid põõsamassiive, mis ei piira nähtavust 

ega vähenda võimalusi sotsiaalseks kontrolliks. Lagedatel aladel,  kus ahas kasvuruum ei võimalda 

puittaimede kasutamist ilma neid suuresti nudistamata, on soovitatav kasutada põõsaid. Kohtades, 

kus vaatamata ahtale kasvuruumile on vajalik miljöö hoidmiseks kasutada puid tänavahaljastuses (nt 

Uus-Roomassaare tn, Allee tn), tuleb kaasata arboriste ning alustada võrade regulaarselt toimuva 

kujundamisega kohe peale istutustöid. 

                                                           

90 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 43 
91 Western Australian Planning Commission. 2006. Designing Out Crime Planning Guidelines. Perth; lk 38...39 
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Joonis 12. Väljavõte ühisplaneeringu maakasutuse kaardist. Avatud rannaalade probleemistik. Punasega on näidatud võimalikud 

ehitussurvest ohustatud piirkonnad, sinisega võsastumisest ohustatud alad. 

 

Joonis 13. Väljavõte ühisplaneeringu maakasutuse kaardist. Põduste luha probleemistik. Punasega on näidatud võimalikud 

ehitussurvest ohustatud piirkonnad, sinisega Aia tn läbimurdest mõjustatud ala. 
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Kuressaare linn liitus 1998. aastal esimesena Eestis WHO Ülemaailmse Tervislike Linnade 

võrgustikuga ning on üks liikumise koordineerijaid Eestis. Kuressaare linn teadvustab end tervisliku 

linnana ja linnakodanike tervise edendamist on peetud silmas linna arengut käsitlevates 

strateegilistes dokumentides. Ülalnimetatud dokumentidega kohustub Kuressaare linn rakendama 

arendustegevuses ja otsuste langetamisel säästva arengu ja tervislikkuse põhimõtteid92. 

Kasutustaristu arendamisel on esmatähtis mõelda kõigile kasutajagruppidele. Praegused 

polüfunktsionaalsed haljasalad on varustatud laste mänguväljakute ning tervisespordivõimalustega. 

Mõnevõrra tähelepanuta on jäänud vanemad ning puudega inimesed. Kindlasti on raskem neile 

sobivaid tegevuskohti luua, sest nende liikumisraadius on väike nagu lastelgi. Seetõttu on vajalik 

elementaarne kasutustaristu (mõeldes just eakatele ja liikumispuudega inimestele) luua ka neile 

praegu linna hooldada olevatesse taskuparkidesse, kus hetkeseisus kasutustaristu on puudulik 

(puudub) ning koostöös korterelamualadega luua kõigile vanusegruppidele orienteeritud 

tegevuskohti ka korterelamualadel.  

Olemasolevate rannaniitude, Põduste luha jt looduslike alade hoidmisel on lisaks otstarbekale 

tegevuste planeerimisele ja piirangute seadmisele vajalik tagada jõudu mööda algse maakasutuse 

lähedane hooldus. Niitude-rohumaade säilitamisel on lisaks väga oluline piirkondadega seotud 

inimeste/ettevõtete/asutuste juures selgitustöö, mille sisuks on alade väärtuste esitlemine, et 

nendega teadvustataks ja hinnataks aladega seotud kultuuriloolist tausta ja sellega seotud linna 

isikupärast miljööd. 

Prioriteetseteks tegevusteks hetkesituatsiooni arvestades on kortermajade haljasalade arendamise 

vajadus, mis suuresti lahendaks ka linna põhjaosa polüfunktsionaalsete avalike haljasalade vähesuse 

probleemi. teiseks prioriteediks on olemasoleva kasutustaristu arendamine arvestades piirkondlike 

kasutajagruppide reaalsete vajadustega. Samas paiknevad korterelamute haljasalad korterelamute 

kruntidel, mistõttu alade ühiskasutamisel võivad tekkida omandiprobleemid. 

Täpsemalt on aladega seotud probleemistik, kirjeldused ja ettepanekud esitatud haljastu 

koondtabelis (lisa 2). 

4.5.2 Haljasalade hooldustase 

Hooldustase on üldjuhul silmatorkavalt hea. Väga hea hooldustase on Lossipargis ja enamusel 

vanalinna skvääridel. Peamiste probleemidena võib välja tuua vanade puude või tänavapuude 

seisundi halvenemine (nt Ristiku tn ja Uus-Roomassaare tn pöetud pärnaread, Maagi aed, endise 

aiandi ala kõrghaljastus, Kuressaare Haigla haljasala jne), liiga tiheda istutuse või võsastumise (nt nn 

„Viilupi“ park, skväär Pikk tn - Ringtee nurgal, Marientali park jne). Probleemne on ka Lahe tee äärse 

männiku seisund – puistu on liiga tihe, hooldamata, millest tulenevalt esineb haiguskoldeid ja 

tuulemurdu. Samuti on probleemne rannaniitude võsastumine, mis traditsionaalse maakasustuse 

(niitmine, karjatamine) puudumisel aegamisi võsastuvad. Omaette probleemistiku moodustavad 

korterelamute ümbruse haljasalad, kus sageli puittaimestik üldse puudub, on istutatud/kasvama 

läinud juhuslikult või on vähese hoolduse tingimustes üsna halvas seisus. Halvimas seisus seejuures 

on Koondise tn piirnevad kaks 5-korruseliste korterelamute kvartalit ja Kaare tn kortermajade alad. 

Silmatorkav on Eesti haljasaladele tüüpiliselt niidetavate alade suur osakaal ja põõsarinde vähesus 

haljasaladel. Kui välja arvata Lossipark, Slupi park, Lossi tn - A. Kitzbergi tn skväär, Kauba tn 11 skväär, 

Elektrijaama skväär, siis üldjuhul põõsarinne puudub või on esindatud üksikute kiratsevate 

                                                           

92 Turu Ülikool/Elva, Kuressaare, Paide, Põlva, Rakvere, Viljandi, Keila LV. 2007. Terviseliikumise strateegiad. Projekt "Heaolu tõstmine terviseliikumise 
kaudu piireületavas koostöös; lk 63 
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eksemplaridega. Hooldatud haljasaladele on iseloomulik ka väike vanuseline diferents, mis on üheks 

puistu jätkusuutlikkuse aluseks, samas on silmapaistev olulisemate haljasalade puittaimestiku 

suhteline liigirikkus. 

Haljasalade haldamisel on oluline  paindlik hooldustööde planeerimine, mille väljenduseks on erineva 

intensiivsuse ja spetsiifika rakendamine haljasala erinevatel osadel haljasala põhiselt. Hoolduse 

optimeerimiseks on soovitatav haljasalade siseselt eri tsoonides kasutada erinevat 

hooldusintensiivsust. Nii välditakse hooldusjärgse linnapildi monotoonsust ("kõik murupinnad on 

mullani maha lõigatud"). Ühelt poolt saab nii optimeerida kulutusi heakorrastus- ja hooldustöödele ja 

vähendada ülehooldamist, kuid teisalt saab plaanida töid haljasala põhiselt, et kasutada ära rohkem 

sesoonset rohttaimestikku, ka isetekkelisi puittaimi ja luua/välja tuua erinevate haljasalade suurem 

isikupära ning suurendada linnapildi vaheldusrikkust ja piirkondlikku erinevust (vt ka Foto 37). 

Hooldusintensiivsuse määratlemiseks on otstarbekas jagada linna poolt hooldatavad haljasalad nelja 

põhimõttelisse klassi (Tabel 8, Tabel 9). Poollooduslikel aladel tuleb tagada hooldustegevused, mis 

säilitavad koosluse ja selle väisilme. Kaitsealadel lähtutakse kaitsekorrast. 

Tabel 8. Soovitatavad haljasala hooldusintensiivsuse klassid. 

Hooldus-
intensiivsuse 
klass 

Haljasala tüüp Taimestiku hooldusintensiivsus 

1 Esindusalad; haljasala esindusosad Igapäevane kuni iganädalane. 

2 

Haljasalad, suure 
kasutusintensiivsusega üldkasutatavad 
haljasalad või haljasala osad Iganädalane kuni igakuine. 

3 
Väiksema kasutusintensiivsusega 
haljasalad, haljasalad perifeersed osad Igakuine kuni hooajaline (1-2 korda vegetatsiooniperioodil). 

4 Poollooduslikud  ja looduslikud alad 
Ei vaja hooldust või vajab spetsiifilist iga-aastast hooajalist hooldust (niidud, metsaalad) 
koosluse toimimiseks. 

 

 

Foto 37. Näide võimalusest erinevate niitmisvõtetega sesoonse vaheldusrikka haljasala aasast (Luke park Tartumaal). 
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Tabel 9. Linna poolt hooldatavate haljasalade soovitatav hooldusklass. 

Nr kaardil ja 
koondtabelis 
(lisa 2) 

Haljasala nimetus 
Soovitatav 
hooldusklass 
vastavalt tabelile 

Diferentseerumine 
haljasala siseselt 

2 Lennuvälja haljasala 2 Ei 

6 Tervisepark 2;3;4 Jah 

8 Dendropark, edelaosas  rannaniidu võsastumisel tekkiv kadastik 2;3 Jah 

14 Mierzejewski park 2;3 Jah 

15 Lossipark, ujula, Tori abaja ümbruse haljasalad, Allee tn, Pargi tn 1;2 Jah 

22 Suuresilla haljasala 3;4 Jah 

26 Kuressaare Gümnaasiumi park/aed/hoov 1;2 Jah 

28 Kaare tn skväär 2 Ei 

34 Marientali tee haljasala 2;3;4 Jah 

37 Skväär Pihtla tee ja Marientali tee nurgal 2 Ei 

41 Skväär Pikk tn ja Ringtee nurgal 3 Ei 

48 Saaremaa Golfiklubi golfiväljak 1;2;3 Jah 

50 Aia tn, Vahtra tn, Paju tn haljasribad (Aia tn Kihelkonna mnt-st Vahtra tn-i); Vahtra tn 
skväär 2 Ei 

58 Musumännik 3;4 Jah 

62 Slupi park 1 Ei 

63 Saaremaa Ühisgümnaasiumi aed/hoov 1 Ei 

64 Rulapark (Juhan Smuuli tn 7a) 2 Ei 

68 Skväär Põhja tn ja Kadaka tn nurgal 3 Ei 

72 Ristiku lasteaia aed/hoov 1 Ei 

74 Rohu tn skväär (nn „Viilupi“ park) 2 Ei 

75 Koerapark (skväär Pika tn ja Turu tn nurgal) 2 Ei 

76 Vabadussõja monumendi plats 1 Ei 

77 Kesklinna mänguväljak 1 Ei 

78 Raekoja plats, Tallinna tn haljasribad kuni Karja tänavani 1 Ei 

79 Raekoja skväär ja Raekoja tn haljasribad, parkla haljasribad, Raepoe skväärid; Kauba tn 
parkla haljasribad 1 Ei 

80 Anton Lutsu skväär 2 Ei 

81 Õigeusu kiriku aed 2 Ei 

82 Skväär Lossi tn ja August Kitzbergi tn nurgal, August Kitzbergi tn parklad, haljasriba 1 Ei 

83 Maagi aed 2 Ei 

84 Elektrijaama skväär (Tolli tn 18) 1 Ei 

94 Kuressaare haigla haljasala 2 Jah 

98 Laurentiuse kiriku aed 1 Ei 

102 Torni tn ja Vallimaa tn skväär ja parkla haljasribad 2 Ei 

103 Vanalinna kooli staadion 2;3 Jah 

106 Rohu lasteaia aed/hoov 2 Ei 

109 Skväär Pikk tn ja Martin Körberi tn nurgal 2 Ei 

110 Vanalinna kooli hoov 2 Ei 

111 Muusikakooli hoov 2 Ei 

112 Kauba tn 11 skväär 1 Ei 

113 Ida-Niidu lasteaia aed/hoov 1 Ei 

127 Marientali park 3;4 Jah 

128 Kudjape kalmistu 1;2 Jah 

 

4.5.3 Metsad, poollooduslikud ja looduslikud alad 

Metsad, sh Musumännik ja Tervisepark, metsaribad, võsastunud kraavikaldad, noorendikud jne 

moodustavad Kuressaare rehealadest ligikaudu viiendiku (vt Tabel 1). Musumännik ja Tervisepark on 

olemuselt männikultuurid. Musumännik läheb sujuvalt loodeservas üle Linnulahe äärseks puistuks, 

Tervisepark Roomassaare pool Uus-Roomassaare tn äärseks kaasikuks. Muud männienamusega 

puistud on valdavalt tekkinud/tekkimas rohumaade kasutusest väljalangemisel. Linnulahe kaldaaladel 

kasvavad suuremad massiivid on peamiselt madalsoometsad. Lahe tee äärne metsariba on 

segatüübiline, valdavalt madalsoomets ning teest põhja poole jääv mets on taas kultuurmännik. 

Põduste jõe luhal Kihelkonna maantee ja Sõrve tee vahelisel alal kasvavad lehtpuuenamusega 

metsatukad ja ribad, valdavaks liigiks must lepp, hall lepp ja pajuliigid. Kihelkonna maantee ja Ringtee 
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vahel ning Ringteest põhja poole jäävad soised lepa ja kase enamusega puistud. Väikeste tukkadena 

esineb männikuid ja lehtpuuenamusega segapuistuid veel Ringtee ja Marientali tee ääres (vt haljastu 

koondtabel lisa 2 ja Kaart 1, Kaart 2). Lennuväljast põhja poole on tekkinud niidu võsastumisel 

männienamusega metsatukad. Sama saatus ootab ilmselt ees ka Roomassaare poolsaare rannaala, 

kui võsa ei ohjata ning avatud rohumaad asenduvad kadastike/pajustike/männikutega.  

Kuna looduslikud metsamassiivid Linnulahe ääres ning Ringtee, Lahe tn ja Kihelkonna maantee ääres 

on olulised pigem ökoloogilisest kui rekreatiivsest aspektist, on seda suurema tähtsusega 

puhkealadena kõik linna sisesed metsaalad. Põduste jõe äärsed metsaalad osaliselt ja Linnulahe 

äärsed metsaalad on kaitstud kui kaitsealad. Ühisplaneeringu kohaselt säilib enamus metsaalasid 

praeguses staatuses haljasmaana või puhkeotstarbeliste aladena. 

 

Foto 38. Lepik Põduste jõe kaldal Kihelkonna maantee ja Ringtee vahel. 

Peamiste probleemide/ettepanekutena võib välja tuua alljärgnevalt loetletud aspektid. 

 Roomassaare poolsaare lõunaosas (ala 3), kus ümber reoveepuhastusjaama on tekkinud 

männienamusega segamets, mis toimib nii visuaalse kui ka teatud mõttes sanitaarse 

kaitsetsoonina peaks säilima vähemalt ühisplaneeringuga ette nähtud rohelise koridori piires, 

so mererand ja vooluveekogud piiranguvööndi ulatuses93. Kuna aga veepuhastusjaam asub 

selles vööndis, siis ka rohevõrgustiku sidususe ja puhverala hoidmise vajadusest lähtuvalt 

olemasolevale tervisespordirajale oleks vajalik puistu säilitada orienteeruvalt allpoololeval 

joonisel näidatud ulatuses (Joonis 14). Kuna reoveepuhastusjaama ja Roomassaare tee äärse 

tootmisala puistus esineb puude kuivamist, on vajalik tegelda kuivamise põhjuste 

                                                           

93 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Ühisplaneeringu seletuskiri; lk 40 
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väljaselgitamisega ja vastavate hooldusvõtete rakendamisega kahjustuste minimeerimiseks. 

Säilitada võimalikult tervikliku massiivina. 

 

Joonis 14. ÜP kohane rohekoridor (ranna piiranguvööndi ulatuses), kus tuleb säilitada puistu. Sinise viirutusega on näidatud 

ranna piiranguvöönd, punasega kompensatoorselt säilitatava metsaosa orienteeruv piir. 

 Lahe tee äärne männienamusega (ala 47) puistu on kasvanud aastaid hoolduseta. Metsal on 

suur rekreatiivne potentsiaal linnalähirekreatsiooni alana (matkamine, metsaandide 

korjamine jne), kuid hetkeseisus läbimatu. Mets on liiga tihe, esineb ilmselt patoloogilistest 

põhjustest tekkinud tuulemurdu, puistu on männiku kohta ka liiga pime, mistõttu alusmets 

kiratseb. Seetõttu oleks vajalik koostada metsamajandamiskava kogu Lahe tee äärsele 

metsale (koos praeguse Lääne-Saaremaa valla territooriumile jääva metsaosaga) ning 

vastavalt sellele planeerida vajalikud hooldustegevused metsa korrastamiseks. 

Uuendusraieid94 mitte ette näha. 

 Tervisepargi lõunaosas kasvavale loodusliku kaasiku alale kavandatud planeeringu 

realiseerumisel näha ette Uus-Roomassaare tänavale ja Saue tänavale mitmerindelise 

kõrghaljastuse. Olemasolev kaseenamusega puistu ehitustegevuse käigus ei säili või säilib 

vähesel määral. Ehitustegevuse alustamiseks seada igale krundil dendroloogilise inventuuri 

kohustus, millega selgitada välja kruntidel kasvavate üksikpuude liik ja väärtus. Säilitada 

võimalust mööda harilikud männid, pooppuud, harilikud pihlakad ja nn kõvad lehtpuud. 

Loodusliku puistu säilitamisel ei tohi puude juurte piirkonnas (arvestuslikult rinnasläbimõõt 

(cm)*0,12=juurestiku kaitsetsooni raadius (m)95) pinnast langetada ega tõsta. 

 Kihelkonna mnt äärsed lehtpuuenamusega metsad (alad 18, 43) on hetkesituatsioonis 

läbimatud, kuid metsatüübist tulenevalt olulised pigem Ringtee puhvrina ja rohestruktuuri 

tugialadena. Soovitatavalt koostada metsakorralduskavad ja hooldada püsimetsadena. 

Uuendusraieid mitte ette näha. Kihelkonna mnt ja Ringtee vahelisel alal Aia tn pool on mets 

kohati risustatud ehitusprahiga. Arendustegevusel säilitada mets minimaalselt 30 m ribana 

                                                           

94 http://www.metsaekspert.ee/metsaomanikule/moisted#uuendusaraie 
95 Tallinna linna kaevetööde eeskiri (Tvk m 15.12.2011 nr 42, jõustumine 01.01.2012). RT IV, 08.08.2013, 61 
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paralleelselt Ringtee kergliiklusteega. Ehitustegevusel säilitada võimalikult katkestuseta 60 m 

ribastruktuurid, mis ühenduvad naabruskonna metsaga. 

 Linnasisesed männienamusega metsatukad (alad nr 23, 30, 31, 38) säilitada olevas mahus ja 

hallata parkmetsa majandamise võtetega. 

Metsa ja metsalaadsete puistute haldamisel tuleks lähtuda eeskätt nende puhkemajanduslikest 

prioriteetidest ja miljööväärtuste säilitamisest. Kaitsealustel puistutel tuleb lähtuda nende 

kaitsekorras sätestatust. Metsapuistute haldamisel konkreetsete soovituste juures tuleb metsaosade 

käsitlemisel lähtuda konkreetselt nende metsaosade kanda jäävatest ülesannetest. Üldiseks 

soovituseks on kuivanud ja kuivavate puude väljaraiumine kergliiklusteede ääres puude 

mahalangemise oletatava piirkonna ulatuses. Seejuures peaks arvestama, et puude kuivamine, 

murdumine ja seejärel lamava puidu lagunemine on looduslik protsess ning aineringe loomulik osa 

ning käib metsamiljöö juurde. Metsaosades, kus kuivanud puud ei ole kergliiklusele ohtlikud, võib 

kuivanud puud ka alles jätta. Jämedamad kuivanud puud (läbimõõduga üle 25 cm), nii püsti olevad 

kui maha langenud, on elupaigaks hulgale selgrootute-, seene- ja samblikuliikidele. Liigiline 

mitmekesisus annab paremad eeldused stabiilseks metsa toimimiseks. Põduste luhal ja jõe kaldal 

üksikuid kuivanud puid ei raiuta – need on loomuliku jõemaastiku lahutamatuks osaks. 

 

Foto 39. Männitukk Ringtee ja Tallinna tn nurgal. 

Niidud. Nagu eelpool öeldud, on rannaniidud Kuressaare linnapildi lahutamatuks osaks. Rannaniitude 

hoidmine avatuna on tagatiseks linnapanoraami vaadeldavusele merelt, Roomassaare poolsaarelt ja 

Sõrve teelt.  

Niidud, rohumaad jm poollooduslikud alad (va jäätmaad) moodustavad pindalaliselt Kuressaare 

haljastust ligikaudu poole (vt Tabel 1). Ühisplaneeringu kohaselt säilib enamus niite praeguses 

staatuses haljasmaana või puhkeotstarbeliste aladena, kuid Tori jõe – Põduste jõe suudmealal, Väike-
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Roomassaare poolsaarel ja Roomassaare poolsaare lõunaosas nende ala ühisplaneeringu kohaselt 

mõnevõrra väheneb (Joonis 12, Joonis 13). Niidualadele rajatud kergliiklusteid/radu kasutatakse 

intensiivselt tervisespordiks. Kindlasti on märkimisväärne kolme linnuvaatlustorni rajamine 

rannaniidule Roomassaare poolsaarel, Põduste luhale ja Linnulahe äärde, mis tekitab huvipunktid ja 

võimaluse kerge vaevaga nautida "päris loodust" linna südamest veerandtunnise jalgrattasõidu 

kaugusel.  

 

Foto 40. Linnulahe äärne vaatetorn. 

Peamiste probleemide-ettepanekutena rohumaadega seoses võib välja tuua alljärgnevalt loetletud 

aspektid. 

 Põduste luha (seotud alad 18, 20, 22, 43, 46, 49, 120) läbimiseks Ringteelt Sõrve teeni on 

otstarbekas rajada läbiv rada. Praegune läbipääs on pikkade lõikudena (külastatud aprillis 2017) 

mudane ja ala kahjustav. Jõeäärsel ehitustegevusel säilitada vähemalt ühisplaneeringuga ette 

nähtud rohelise koridori piires, so mererand ja vooluveekogud piiranguvööndi ulatuses96,  

looduslik taimestik või rajada kompenseeriv haljastus ribana jõe kaldal (see ei välista hoonete-

rajatiste rajamist lähemale, ent eeldab mitmerindelise haljastuse kasutamist hoonete ümber). 

                                                           

96 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Ühisplaneeringu seletuskiri; lk 40 
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Foto 41. Vihmaga mudane ja erodeeruv jalgrada Põduste põhjapoolsel kaldal. 

 Roomassaare poolsaare ja Tuule tn tagune niit (ala 5) hakkab võsastuma. Selle tulemusel tekivad 

ajapikku Roomassaare lõunaosale sarnased männienamusega kadakased puistud. Otstarbekas on 

edasise võsastumise vältimine ja vaadetes aktsepteeritavate juba tekkinud metsaosade 

integreerimine traditsionaalsesse maastikupilti. Probleemiks haldamisel võib olla ka ehitussurve 

Tuule tn ja ääres ja Väike-Roomassaare poolsaarel (Joonis 12). 

 Roomassaare poolsaarel (ala 3) on problemaatiline lennuvälja lisaraja juurde palkide 

virnastamine puistu servale. Kuna piirnev puistu on männienamusega, siis laoplats on 

potentsiaalne puittaimede kahjurite ja haiguste levimise allikas.  

 Alale 29 on ladustatud kohati ehitusprahti. 

 Aladel 18, 43 ja 20 säilitada ehitustegevusel loodusliku taimestikuga riba paralleelselt jõega 

minimaalselt vähemalt ühisplaneeringuga ette nähtud rohelise koridori piires, so mererand ja 

vooluveekogud piiranguvööndi ulatuses97. 

 Väike-Roomassaare poolsaarel tagada läbipääs kogu rannikuala ulatuses vähemalt 

ühisplaneeringuga ette nähtud rohelise koridori piires, so mererand ja vooluveekogud 

piiranguvööndi ulatuses98. 

Kaitsealuste või osaliselt kaitsealuste ranna- ja Põduste lamminiitude (alad 49, 55, 57) hooldamisel 

lähtuda kaitsealade kaitsekorraldusest. 

                                                           

97 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Ühisplaneeringu seletuskiri; lk 40 
98 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Ühisplaneeringu seletuskiri; lk 40 
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Foto 42. Roostikumiljöö taamal areneva männisaluga Roomassaare poolsaare lõunaosas. 

 

Foto 43. Rannaniit Tuule tn ja Roomassaare tee kõrval. Niitmata-karjatamata hakkab võimust võtma kadakas ja mänd. 
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Olemasolevate rannaniitude hoidmisel on lisaks otstarbekale tegevuste planeerimisele ja piirangute 

seadmisele vajalik tagada algse maakasutuse lähedane hooldus. Rannakarjamaadel on peetud 

peamiselt veiseid ja lambaid ja hobuseid. Kuna loomad on erineva söödaeelistusega, oleks soovitatav 

kasutada karjatamiseks koos erinevaid loomi. Mõõdukas karjatamine hoiab ära randade 

kinnikasvamise. Linnupesade tallamise vältimiseks on soovitatav alustada karjatamishooaega mitte 

enne 15. juunit. Karjatamise tulemusena peab vähemalt pool karjatatavast alast olema 

madalmurune99. 

Põduste lamminiidu hooldamisel oleks peamine traditsiooniline kasutusviis iga-aastane niitmine koos 

heina koristamisega. Niitmisaeg peaks olema pärast jaanipäeva, kui enamik linde on pesitsenud ja 

nende elupaikadega seotud loomadel (metskits, halljänes, põder) pojad suuremaks kasvanud. Et 

linnu- ja loomapoegi hukkuks vähem, on vajalik nn keskelt lahku või servast serva niitmine. Kui pole 

võimalust luhaniitu tavapäraselt hooldada, võib  ajutiselt jätta niite koristamata või mõõdukalt 

karjatada sarnaselt rannaniiduga. Niite pidev koristamata jätmine või kohapeal purustamine 

põhjustab lisahuumuse teket, mille tulemusel kooslus muutub. Niitu ei tohiks lasta võsastuda piirini, 

kus masinaga niitmine on juba võimatu100. 

Kuna karjatamine ja heinategu kogu endiste põllumajanduslike rohumaade ulatuses on ilmselt 

komplitseeritud, on otstarbekas teha valik ja kompromiss maastikuosade suhtes, kus igal juhul hoida 

traditsioonilist iseloomulikku niidu/karjamaa maastikupilti ning kus kujundada tärganud võsast 

puistud. Selleks on soovitatav teostada "postkaardi" vaadete analüüs ning sellele vastavalt 

markeerida alad, mis peavad tingimusteta olema miljöö tagamiseks avatud. Teisalt , kuigi niidud on 

ühed liigirikkamad kooslused, tuleb arvestada sellega, et nende hoidmine vajab pidevat spetsiifilist 

hooldust. Heinatootmise/karjatamise reaalse vajaduse puudumisel on seesuguste suurte 

poollooduslike alade haldamine perspektiivis jätkusuutmatu ja võib kaasa tuua selle, et pisku 

hoidmise asemel kasvab metsa kogu ala. Võsastumine on looduslik protsess, suktsessiooniprotsess, 

kus üks kooslus asendub teise, antud juhul siis, isereguleeruva kooslusega. Ühisplaneering tõstab 

prioriteedina kilbile miljööväärtuse. Kindlasti on niidud Kuressaare miljöö olemuslikuks osaks, kuid 

nagu Tuule tn uusarendus või Tuulte Roos on muutnud rannikuala maastikupilti nagunii, võib kaaluda 

just nendes piirkondades mõnedest võsaaladest puistute kujundamist. 

Roomassaare poolsaare ja Väike-Roomassaare poolsaare niitude paremaks integreerimiseks 

haljastusse on näiteks haridusotstarbelise täiendava matkaraja läbiviimine neilt aladelt. 

Täpsemalt on aladega seotud probleemistik, kirjeldused ja ettepanekud esitatud haljastu 

koondtabelis. 

Jäätmaad moodustavad ca 32 ha, e ligikaudu 4% Kuressaare haljastust jäätmaad. Valdavalt on 

tegemist ettevõtetega seotud maadega, mis on jäänud kasutusest välja või väiksemate hooldamata 

maatükkidega, mis asuvad erinevate tootmisalade vahel. Käesolevas töös külastati, kuid ei ole 

käsitletud vanalinnas asuvat paari väiksemat hetkeseisus ajutiselt mahajäetud ala (nt Pikk tn 24, 26). 

Valdavalt asuvad jäätmaad linna põhjaosas, Ringtee, Kalevi tn ja Kihelkonna mnt vahelisel alal ja linna 

idaosas, Marientali tee ääres. Enamus neist on ühisplaneeringu kohaselt määratud ettevõtlusalaks. 

Jäätmaid iseloomustab rikkalik looduslik isetekkeline taimestik, tihe rohustu, võsastumine lepa-, ja 

pajuliikidega, kadaka ja harvem hariliku männiga. Sageli asub neil aladel tööstustaristu varesid, tihti 

on ladustatud pinnast või ehitusprahti. 

                                                           

99 Talvi, T. 2001. Pool-looduslikud kooslused. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Viidumäe – Tartu; lk 14...16 
100 Talvi, T. 2001. Pool-looduslikud kooslused. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Viidumäe – Tartu; lk 20..21 



1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs  

 

66 AB Artes Terrae OÜ 
 

 

Foto 44. Vaade Marientali tee ääres oleva jäätmaal lääneosale (ala 24), vaade Sirge tn kortermajade poolt. 

Rohestruktuuris omavad suured jäätmaad liitudes looduslike massiividega küllalti suurt tähtsust 

tugialade laiendusena. Kuressaares paikneb kolmandik jäätmaadest küllaltki isoleeritult Ringtee ja 

Kalevi tänava vahel (alad 40, 66, 67). Teine suurem massiiv paikneb Marientali tee ääres (ala 24), 

millel tervisepargi ja Marientali teest itta jäävate rohealade vahel on sidususe loomisel kandev roll. 

Jäätmaade peamiseks probleemiks on kohatine prahistatus ehitusprahiga (nt alad 20, 24). Kuna 

enamus jäätmaadest asub linna serval, siis üldjuhul puudub suur potentsiaal nende kasutusele 

võtmiseks täiendavate haljasaladena. Küll on aga potentsiaali kasutada neid puhverhaljastuse 

loomiseks magistraaltänavate äärde ja tootmisalade ümber. Konkreetsemad ettepanekud on esitatud 

alljärgnevalt.  

 Jäätmaa/mets Aia tn - Põduste jõe vahel (ala 20) on reostatud osaliselt ehitusprahist. 

Säilitada ehitustegevusel Põduste jõe kaldal piiranguvööndi ulatuses loodusliku taimesikuga 

riba Ringteest Kihelkonna maanteeni. 

 Jäätmaal Aia tn - Ringtee nurgal (ala 21); ehitustegevusel istutada soovituslikult Aia tn ja 

Ringtee haljastust toetav kõrghaljastus. 

 Jäätmaa Marientali tee - Sirge tn vahel; jäätmaad Kaare tn korterelamuala ümbruses  (ala 24) 

on kohati prahistatud, kohati leidub nõukogude armee pärandina varesid. Ala arendamisel 

liigendada see kõrghaljastusega, luues min 30 m laiused ribad läänepiiril. Säilitada ühendus 

metsaga ala kaguosas, luues võimalusel 30...60 m laiuse mitmerindelise haljastusega riba 

Kaevu tänavast kuni Marientali tee 15 korterelamuni. Säilitada väljakujunenud diagonaalselt  

läbivad kergliiklussuunad. 
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 Jäätmaad / võsastuvad rohumaad Ringtee ääres (Sikassaare pool; ala 46) on soovitatav 

võimalusel säilitada ja puittaimede lisamisega kujundada ümber tööstusala ja linna vaheliseks 

puhveralaks.  

 Jäätmaale Tehnika tn - Ringtee nurgal (ala 66) võimalusel Tehnika tn poolses osas rajada 

mitmerindeline puittaimedega haljastus, kasutamisel haljasalana on osaliselt potentsiaali 

Ringtee kergliiklusteel liiklejatele. Võimalusel luua laiendatud puhkekoht kergliiklustee äärde 

Ringtee poolse kergliiklustee teenindamiseks, kogu ala haljasalana hallata ei ole mõtet. 

Ehitustegevusel näha ette mitmerindeline haljastus Tehnika tn poolses osas ja Ringtee 

poolses osas. 

 Muruala Tallinna tn  - Lehe tn nurgal (ala 115) on lage ala. Asukohast ja üldkasutatavate 

haljasalade nappusest linna põhjaosas on soovitatav rajada sinna üldkasutatav haljasala, 

osaliselt võib Niidu tn pooses osas kasutada naabruskonna hoonetele täiendava parkla 

ehitamiseks. Hoonestamisel luua kõrghaljastusega haljastatud kergliikluse läbipääs Lehe 

tänavalt Tallinna tänavale. 

4.5.4 Pargid, skväärid, eriotstarbelised aiad 

 

Foto 45. Tervisepark. 

Avalikud pargid, skväärid, kooli- ja lasteaedade hoovid/haljasalad ning Kudjape kalmistu 

moodustavad pindalaliselt Kuressaare haljastust ligikaudu 92 ha ehk 12% (vt Tabel 1). 

Ühisplaneeringu kohaselt säilivad kõik mainitud rohealatüübid puhkeotstarbelise maana või asutuste 

ja üldkasutatavate hoonete aladena. 
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Avalike aladega käsitletud probleemistikku on käsitletud osaliselt juba ptk-s 4.5.1. Üheks 

põhiprobleemiks on Eesti asulahaljasaladele tüüpiline probleem – kasutustaristu amortiseerumine ja 

vähesus, mida saab leevendada vaid haljasalade järk-järgulise heakorrastamisega. Kuressaares on 

sellega juba aastaid tegeldud, headeks näideteks avalike haljasalade heakorrastamisest on Lossipark 

ja Slupi park, looduslike alade arendamisest Musumännik ja Tervisepark. Populaarseim tervisespordi 

harrastamise koht on Tervisepark101. 

Lisaks väiksemate avalike haljasalade puudulikule kasutustaristule ja Põhja-Kuressaare 

polüfunktsionaalsete haljasalade suhtelisele nappusele (vt ka ptk 4.8) võib välja tuua alljärgnevad 

üldisemad ja konkreetsete haljasaladega seotud probleemid/ettepanekud. 

 Linnas leidub mitmeid kõrghaljastusega pisut ebamäärase staatusega (omandisuhted jne) 

puistuid nagu nt Mierzejewski park, Marientali park, endine aiandi ala Kuressaare haigla 

kõrval (ala 95) jne, mis tänasel päeval on iseloomuliku ja erilise miljööga. Need alad toimivad 

hetkeseisus avalike haljasaladena ja väärivad võimalusel ka edasist kasutust kas kogu mahus 

või osaliselt (nt ala 95) avalike haljasaladena. Seejuures Marientali park on üks nendest 

aladest, mis rekonstrueerimisel avaliku polüfunktsionaalse pargina leevendaks avalike 

haljasalade nappust Kuressaare põhjaosas (vt ptk 4.8). 

 Olemasolevatel kasutustaristuta linna poolt hallatavatel kõrghaljastusega skvääridel 

(Koerapark, nn „Viilupi“ park jms) arendada välja sarnaselt Vallimaa skvääriga Torni tn otsas 

elementaarne kasutustaristu. Hinnata tuleks kõrghaljastuse seisukord ning vajadusel teha 

hooldusraie. 

 Kõigis avalikes parkides on soovitav niidupinna vähendamiseks, visuaalse vaheldusrikkuse ja 

elurikkuse suurendamiseks luua rohkem põõsastatud või loodusliku uuendusega alasid. 

Olenevalt pargi esinduslikkusest, kasutatavusest ja suurusest määrata erineva 

hooldusintensiivsusega alad (Tabel 8). 

 Õigeusu kiriku aias, Muusikakooli aias, Laurentiuse kiriku aias jm Vanalinna avalikel ja 

asutuste haljasaladel säilitada kõrghaljastus olevas mahus. Puude hääbumisel taastada 

kõrghaljastus oleval asukohal täiendades seda lisaks vanade kändude ja kirjalike 

allikmaterjalide baasil. Asendusistutustel kasutada tänavapuude suurusjärgus 

(rinnasläbimõõt 4,5...6 cm; kõrgus 4,5...6 m, võraalune vaba kõrgus 2,5 m) istikuid. Näiteks 

praegune Õigeusu kiriku aed on üleraiest tingituna miljöös eristuv, asendusistutusena 

istutatud puud on liiga väikesed, ei pääse ruumis mõjule ning ei ole vandaalikindlad. 

 Maagi aias võivad olla osa vanadest puudest murdumisohtlikud. 

 Vanalinna kooli pargi staadioni osa on amortiseerunud ja ei toimi, mänguväljak vajab 

remonti. Osa vanadest puudest võivad olla murdumisohtlikud. Soovitatav rekonstrueerida 

tervikuna polüfunktsionaalse haljasalana. Säilitada kõrghaljastus, st puudega pargiosa. 

 Dendropargis (ala 8) on osa puistust kahjustatud kraavitöödest, samuti on probleemne puistu 

hoolduslõikuse kvaliteet. Kuna tegemist on eraalgatusliku ja Kuressaare haljastus omapärase 

looga haljasalaga, millest võik kollektsioonaiana arendamisel kujuneda põnev aed 

dendroloogiagurmaanidele on otstarbekas aed kompleksselt heakorrastada, kasutustaristut 

parendada, viidata naabruskonna kergliiklusteedelt. Hooldamisel haarata sisse ka kadastik, 

                                                           

101 Kuressaare LV. 2010. Kuressaare terviseprofiil 2010; lk 47 
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teha täiendavaid võõrliikide istutusi, istutused paremini süstematiseerida; lisada infokandjad 

istutuste ja nende istutusloo kohta. 

 Lossipargist lõunasse ja Tori abaja ümbrusse jäävad haljasalad on soovitatav rekonstrueerida 

olemasoleva kasutustaristu amortiseerumisel tervikuna. 

 Suuresilla ümbruse haljasala soovitatavalt rekonstrueerida looduslähedaseks liigirikka 

põõsastikuga puhkealaks, mis toetab Põduste jõeäärset elustikku ja liikumisrada/matkarada 

jõe kaldal.  

 Kuressaare Gümnaasiumi pargis/aias/hoovis täiendada staadioni ümbruse haljastust 

kooskõlas/ühtses võtmes alade 24 ja 25 kergliiklusteede ja haljastuse rekonstrueerimisel. 

 Rulapark (J. Smuuli tänaval) on soovitav lisaks rulataristule rekonstrueerida kogu ulatuses 

avaliku pargina/skväärina, välja vahetada amortiseerunud kasutustaristu, täiendada 

haljastust. 

 Marientali park on võsastunud ja hetkeseisus puhkealana raskesti kasutatav. Ajaloolise 

pargina soovitav kasutusele võtta avaliku pargina (kogukondlikult osaliselt toimib sellena 

niikuinii). Viia läbi hooldusraie, kasutustaristut täiendada eelkõige piirkondlikust vajadusest 

lähtuvalt. 

Täpsemalt on aladega seotud probleemistik, kirjeldused ja ettepanekud esitatud haljastu 

koondtabelis. 

 

Foto 46. nn „Viilupi“ park. Kasutustaristu arendamisel võimalik kujundada mõnusaks piirkondlikuks mitmefunktsionaalseks 

skvääriks. 
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Foto 47. Õigeusu kiriku aed. Asendusistutus on tehtud kehva kvaliteedilistest "vitstest", mis ei pääse ruumis mõjule ning mis 

võivad olla ohustatud isegi tavapärastest hooldustöödest. 

4.5.5 Alleed 

Kuressaare tähtsamad alleed asuvad Tallinna tänaval, Allee tänaval, Uus-Roomassaare tänaval, Torni 

tänaval, lühemaid alleejuppe ja puuderidu asub üle linna. 

Raekoja platsi poolne Tallinna tänava allee on rajatud 20. sajandi alguses pärnaliikidest102, keskosast 

leiab istutusi erinevatest ajaperioodidest, idapoolse osa värskeimad istutused pärinevad 2017. a. 

Allee tänava allee on rajatud 20. sajandi alguses103 ning see paikneb Lossi tänavast kuni Uus-

Roomassaare tänavani vasakul pool tänavat. Alleepuud (läänepärn ja suurelehine pärn) on vormi 

lõigatud. Sarnane on Uus-Roomassaare tänava allee, mille puud on hoitud ca 3,5 m kõrgustena 

ümaraks pöetud võradega. Torni tänava allee on rajatud 20. sajandi teisel poolel Garnisoni tänavast 

Vallimaa tänavani. Torni tänava allee moodustab ühtse kompositsiooni selle ääres paiknevate 

korterelamutega104. Allee on segaliigiline koosnedes harilikest tammedest, läänepärnadest ja 

pooppuudest. 

Pikemad uued või taastatud alleed asuvad Tallinna tänaval, Ringteel, Pikal, Supluse ja Staadioni 

tänaval. Uusistutused on valdavalt pärnaliikidest, kuid kasutatud on ka harilikku ja hõbevahtrat, 

pooppuud, iluõunapuid. 

                                                           

102 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering. Ptk 2.2.2. 
103 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering. Ptk 2.2.2. 
104 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering. Ptk 2.2.2. 
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Foto 48. Noor istutus (fotol vasakul) iluõunapuu sordiga 'Rudolf' Pikal tänaval. 

Alleedega seotud probleemistik ja ettepanekud on esitatud alljärgnevalt. 

 Koos tänavate rekonstrueerimisega on vajalik rekonstrueerida tehnovõrgud enne puuridade 

väljavahetamist. Alleede juurestiku piirkonnas ehitatakse/kavandatakse erinevaid 

tehnovõrguliine. Tehnovõrguliinidel on seadusekohased kaitsevööndid, tavapäraselt 

vähemalt 1 meeter, milles võrguvaldaja võib keelata muid tegevusi. Tehnovõrkude 

lahendusel tuleb jätta puude asendusistutuste jaoks vajalik ruum. Tehnovõrkude 

ehitusprojektides tuleb arvestada sellega, et olemasolevad alleed/puud  vajavad tulevikus 

väljavahetamist ja tehnovõrguliini ehitamisel allee/puu lähedusse peab arvestama allee/puu 

asendamise vajadusega tulevikus. Kui ruum on väiksem kasutada meetodeid ja 

tehnoloogiaid, mis võimaldavad puude kasvamise kitsamates oludes tehnovõrke 

kahjustamata (juuretõkkekangad, kastmissüsteemid jne).  

 Ristiku lasteaia vastas asuv pöetud pärnarida on meeleolukas, kuid enamus puid on 

mehaaniliselt vigastatud ja puude seisund on nõrgestatud. Paaril puul on näha lamesüsiku 

viljakehi. Puude hääbumisel taastada allee terviklikult kogu lõigul samades asukohtades. 

 Uus-Roomassaare tänava allee lõpeb orienteeruvalt Loojangu tänava joonel. Saue tn – 

Loojangu tänava vahelises osas on teeruum lai ja pöetud madalad puud ei pääse esile. 

Kaaluda võiks tervikliku pügamata alleeosa rajamist Saue tänavast Roomassaare teeni. 

 Ringteel võiks kaaluda allee pikendamist Kuivastu mnt ringini ja Kihelkonna mnt ringini. 

 J. Smuuli tänava korterelamute ette rajatud puuderead (valdavalt saarvaher, pärn, pappel) ei 

jäta liikide erinevusest tulenevalt ühtset tänavaruumi muljet. Puude hääbumisel asendada 

sarnasest liigist puudega. Saarvahtra ja papli asemel kasutada mõnd traditsioonilisemat 

tänavapuu liiki. 
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 Pika tänava Sikassaare poolses otsas kaaluda võimalusel olemasolevast pärnareast alates 

Ringteeni ühe või kahepoolse allee loomist. Kaaluda eraldiseisva kergliiklustee ehitamist 

Sikassaare suunas. 

 Aia tänava rekonstrueerimisel kaaluda kogu ulatuses Põduste jõe poolsel küljel tervikliku 

puuderea kavandamist, Vaiksest tänavast Sõrve teeni võib allee olla ka kahepoolne. 

 Merikotka tänav on lage ja hetkeseisus poolavatud golfimaastikul sihitu. Võiks kaaluda 

haljasribadele ühepoolse puuderea istutamist. Puuderea võib kombineerida põõsastega. 

Arvestades Tuulte Roosi haljasribadel kasutatud pooppuude istutusi on soovitatav ka siin 

kasutada pooppuud. 

Täpsemalt on aladega seotud probleemistik, kirjeldused ja ettepanekud esitatud haljastu 

koondtabelis. 

 

Foto 49. Pöetud pärnaread Uus-Roomassaare tänaval. Väljaspool vanalinna ei pääse väikesed pöetud puud laias teeruumis esile. 

4.5.6 Haljasribad, tühjad murualad 

Käesolevas töös ei ole kaardistatud kõiki linna haljasribasid, vaid vaadeldud on linna poolt 

hooldatavaid. Seepärast ei ole võimalik öelda haljasribade tegelikku osakaalu linnahaljastus. 

Enamuses  on tegemist liiklushaljasaladega (haljasribad tänavate ääres) ja tühjade kruntidega või 

muul põhjusel tühjaks jäetud ning murustatud aladega. Haljasribasid on valdavalt kolme tüüpi. 

Väljaspool vanalinna, peamiselt aedlinlikes eraaedade piirkondades (nt Raudtee tn), aga ka nt Kalevi 

tn, Kihelkonna mnt  jne, ei ole ehitatud kõnniteid ning haljasribad jäävad ühiskasutuses sõidutee ja 

piirdeaia vahele. Üksikutel tänavatel (nt Suur-Sadama) on kitsad haljasribad sõidutee ja kõnnitee 

vahel ning kõnnitee ja piirdeaedade vahel. Uus-Roomassaare tn, Allee tn jt sarnastel asub haljasriba 

kõnnitee ja sõidutee vahel. 
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Joonis 15. Haljasribade tüüpe Kuressaares. Vasakul: Suur-Sadama tn, keskel Raudtee tn (tüüpiline), paremal Uus-Roomassaare 

tn. 

Haljasribad eramualadel on enamasti nii kitsad, et neile lisahaljastust rajada ei saa või saab ette näha 

põõsaid mingil põhjusel tekkinud sopistuste või laienduste juurde Põõsastamine võib olla mõnikord 

võimalik, kuid seejuures tuleb arvestada miljööväärtuslikel aladel väljakujunenud haljastusprintsiipe, 

mille kohaselt haljastus paikneb piirdeaedadest seespool105. Eraaedade piirkondade miljöö säilitamist 

arvestades on soovitatav neil aladel ribad säilitada praeguses mahus. Täpsemalt on aladega seotud 

probleemistik, kirjeldused ja ettepanekud esitatud haljastu koondtabelis (lisa 2). 

 

Foto 50. Kihelkonna maantee haljasribad. 

Tühjadele kruntidele tekkinud murualad on enamasti suhteliselt väikesed ja paiknevad vanalinnas. 

Kuna vanalinnas täiendavaid haljasalasid tarvis ei ole, on mõistlik need täis ehitada või äärmisel juhul 

haljastada kasutades vanalinna sobivaid haljastuslikke printsiipe106. Mujal sõltub soovitav tegevus 

                                                           

105 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering. Ptk 2.2. 
106 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering. Ptk 2.1 
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konkreetselt muruala asukohast. Täiendavate murualade kasutuselevõtmist haljasaladena on 

käsitletud täpsemalt peatükis "Haljasalade kättesaadavus, täiendavate haljasalade loomise vajadus".  

4.5.7 Korterelamualad 

Korterelamualad moodustavad pindalalt Kuressaare haljastust pindalaliselt ligikaudu 3%  (Tabel 1). 

Kuressaares on vastavalt teemaplaneeringule eristatud 10 korterelamute piirkonda (vt Joonis 16):  

1. Aia tn (ala 92); 

2. Ida-Niidu (alad 86, 119); 

3. Kaare tn (ala 27); 

4. Marientali (ala 87); 

5. Kesklinna (ala 105); 

6. Smuuli (ala 89); 

7. Tallinna tn (alad 88, 118); 

8. Tuulte Roos (ala 123); 

9. Uue tn (ala 99); 

10. Vallimaa tn (ala 93). 

 

 

Joonis 16. Korterelamualade paiknemise skeem107. 

 

Korterelamualade peamiseks probleemiks on kasutustaristu amortiseerumine või puudumine 

lagunemise või lõpuni väljaehitamise tõttu, samuti haljastuse vähesus. Viimast komplitseerib ka suur 

                                                           

107 Väljavõte korterelamualade teemaplaneeringu tööversiooni alade paiknemise kaardist. 
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parkimiskohtade puudus, mistõttu pargitakse võimalusel haljasribadel ja murudel. Vaatluste 

tulemusel on korterelamute haljasaladel suur vajadus pesukuivatusplatside, heakorrastatus 

prügisorteerimis- ja prügikonteinerite hoiukohtade, jalgrattaparklate järgi. Mänguplatsid on valdavalt 

nõukogude aegsed, nende inventar kohati niivõrd amortiseerunud, et tuleks ohtlikkuse tõttu 

likvideerida (nt Smuuli, Kesklinna ja Tallinna tn korterelamualadel). Pargimööbel on enamasti 

lagunenud või väga halvas korras. Vaibakloppimise kohad on samuti halvas seisus, kuid tänaseks 

suuresti minetanud ka oma vajalikkuse. Haljasalade sisesed teed on valdavalt väga halvas korras. 

Seetõttu on vajalik kompleksselt kasutustaristu väljavahetamine ja uue rajamine. Haljastus esineb 

valdavalt suurte puudena, piirkonniti on selle seisund erinev. Halvimas seisus haljastus on Smuuli, 

Tallinna tn, Kaare tn ja Kesklinna korterelamualadel. Ida-Niidu ja Tuulte Roosi aladel moodustavad 

haljastuse peamiselt puuderead. Põõsaistutused praktiliselt puuduvad. Kokkuvõtvalt iseloomustab 

enamust korterelamualade väliruume inetu ja kasutu keskkond, mida hetkeseisus saab kasutatakse 

vaid parkimiseks ja prügikonteinerite hoidmiseks. 

Kuressaare korterelamualade teemaplaneeringu seletuskirjas antud põhimõtetest on 

korterelamualade haljasalade arendamisel alljärgnevalt loetletud olulisemad (refereeritud ja 

lühendatud tekst teemaplaneeringust)108. 

 Käsitleda haljastust võrdväärse elemendina hoonete, rajatiste ja tehnovõrkude kõrval.  

 Säilitada võimalikult suurel hulgal olemasolevat haljastust, kui biomassi, mis mingil pakub 

teatud ökoteenuseid. Seejuures eelistatult säilitada rajatud püsihaljastus, linnaehituslikult 

olulised alleed ja puudegrupid, olulise tähtsusega põlispuud, eripärased vm põhjusel 

väärtuslikud puud. 

 Korterelamualade piirkondade projekteerimisel ja planeerimisel kajastada alusplaanil ja 

kirjeldada olemasolev ning säilitamisele kuuluv kõrghaljastus, sh ka piirnevate kinnistute piiril 

olevad puud, samuti likvideeritav ja kavandatav haljastus. 

 Vanalinna Muinsuskaitsealale jäävate korterelamute alade haljastuse projekteerimisel 

lähtuda Vanalinna haljastuse teemaplaneeringust. 

 Haljasala suurus peab moodustama x% kinnistu territooriumist, milles kõrghaljastuse osakaal 

vähemalt y%. 

Hetkeseisus on kõrghaljastuse protsent kinnistutel erinev, soovitatavalt võiks järgida välja kujunenud 

rohealade mahtu arvestades rohealade mahuks kortermajade kinnistutel üldjuhul üldpinnast 

30...40% või elaniku kohta haljasala pinda (haljastatud alad + puhkerajatistega alad) krundil 30...60 

m2. Puittaimedega mitmerindeliselt haljastatud roheala osakaal sõltub eelkõige ala asendist tänavate 

suhtes ja tänavahaljastusest, soovitatavalt võiks see jääda 30...40% piiresse haljastatud pinna 

mahust. Mainitud suurused on orienteeruvad, nende rakendamine on tõenäolisem 

korterelamualadel, kus elamute krundid on suuremad (Smuuli, Ida-Niidu, Tuulte Roosi ja Tallinna tn 

piirkonnas). Täpsed mahud tuleb määratleda Kuressaare korterelamualade teemaplaneeringuga või 

konkreetsete korterelamualadele koostatavate planeeringute või projektide mahus. Üldjuhul 

haljasala (koos teede, mänguväljakute jm väikevormidega) suurus peab olema sama suur või suurem, 

kui kinnistu mootorsõidukite liikumiseks ette nähtud maa-ala, minimaalne haljasala laius seitse 

meetrit. Kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt kolmandik haljasala suurusest.  

                                                           

108 Kuressaare LV. 2016. Kuuresaare korterelamualade teemaplaneering. Haljastuse osa seletuskiri. Tööversioon 2016-12-23. 
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Kuid kasutada võib ka koormusindeksit nagu Tartus, sest tegelike elanike andmeid on oluliselt raskem 

kätte saada kohapõhiselt kui korterite andmeid. Tartu üldplaneeringus korterite arvu määramisel 

lähtutakse põhimõttest, et ühe korteri kohta peab olema vähemalt 120 m² krundi pinda ning krundi 

kompaktne haljastatud osa on vähemalt 30% krundi pinnast. Tammelinnas ja Tähtveres kui aedlinliku 

iseloomuga suure haljastuse osakaaluga piirkonnas peab koormusindeks olema korteri kohta 

vähemalt 400 m² ja krundi kompaktne haljastatud osa vähemalt 50% krundi pinnast. 

Miljööväärtusega aladel nii uute korterelamute planeerimisel kui ka olemasolevate ümberehitamisel 

lähtutakse põhimõttest, kus peab üldjuhul olema vähemalt 120 m² krundi pinda korteri kohta juba 

hoonestatud kruntidel ja 150 m² seni hoonestamata kruntidel. Koormusindeks täpsustatakse 

planeeringualal olevate, sinna planeeritud ja sellega seotud hoonete parameetrite järgi. Suurem 

koormusindeks miljööväärtusega hoonestusalal tagab piirkonnale iseloomuliku asustustiheduse ja 

hoonestuslaadi109. Olemasolevate hoonete laiendamisel väljaspool miljööväärtusega hoonestusala 

peab üldjuhul korteri kohta olema vähemalt 100 m² krundi pinda või vähemalt 70 m², kui parkimine 

on lahendatud hoone mahus või maa-alusena väljaspool hoonestusala110. 

 

Foto 51. Smuuli korterelamuala Aia tänava poolne sisehoov illustreerib korterelamualade tüüpilisi probleeme: amortiseerunud 

kasutustaristut ja vähest haljastust, mis kokku loob koleda ja kasutu väliruumi. 

 

                                                           

109 Tartu LV Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond. 2017. Tartu linna üldplaneering aastani 2030+; lk 132...144 
110 Tartu LV Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond. 2017. Tartu linna üldplaneering aastani 2030+; lk 131...144 
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Foto 52. Smuuli korterelamuala rulapargi ümber paiknev sisehoov: inimesed vajavad lihtsaid kohti väljas olemiseks. 

 

Foto 53. Tallinna tn korterelamuala „jalgrattahoidja“. 
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Korterelamualadele spetsiifiliselt võib välja tuua alljärgnevalt esitatud probleemistiku ning 

ettepanekud. 

 Viia lõpuni ja kehtestada Kuressaare korterelamualade teemaplaneering. Iga korterelamuala 

maastikuarhitektuurne lahendus anda heakorrastamise tööde eelselt eraldiseisva projektina, 

mis lähtub teemaplaneeringu ruumilistest põhimõtetest, kuid täpsustab haljastuse ja 

parklate paiknemise.  

 Välja töötada igale alale omane disainikeel, mis väljendub pargimööbli ja kasutustaristu 

disainis, värvivalikus ja näiteks ka liigilises valikus. Tuulte Roosi ja Ida-Niidu haljasaladel tuleb 

väärtustada sisehoovide ruumilist jaotust ning arhitektuurseid elemente (piirdeaiad, müürid 

jm säilitada või renoveerida). 

 Mänguväljakute, parklate ja puhkerajatiste kavandamisel kasutada võimalusel lahendusi, mis 

teenindavad ühte või mitut naabruskonna korterelamukvartalit. Sellisel põhimõttel on 

võimalik näiteks Smuuli keskne haljasala kujundada polüfunktsionaalselt toimivaks pargiks, 

mis suudab teenindada Smuuli ja Vallimaa tn korterelamualasid (Joonis 17). Nii saab 

suurendada samal ajal Smuuli ala keskse haljasala haljastuse osakaalu ning anda võimalus 

Vallimaa piirkonna inimestele puhkeala kasutamiseks, mis nende ala konfiguratsiooni puhul 

(ei praeguses ega planeeringuettepanekus) ei ole võimalik. 

 

Joonis 17. Korterelamualade orienteeruvad teenindusalad (üle 2 ha 300 m, alla 2 ha 100 m). Punasega näidatud võimalik Smuuli II 

teenindusala. 

 

 Soovitatav on lahendada parkimine tänavatega piirnevatel haljasribadel (Foto 54, Foto 55), 

kui seda lubab olemasolev haljastus või rekonstrueerida tänavaga piirnevad haljasribad viisil, 

kus parkimine toimub puude vahel, kasutades juuri kaitsvaid tehnoloogiaid 
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(juurekaitserestid, tugipinnas, geovõrk jne). Juhul, kui piirnevatel tänavatel ei ole võimalik 

parkimist lahendada lähtuda põhimõttest, et haljasala (koos teede, mänguväljakute jm 

väikevormidega) suurus peab olema sama suur või suurem, kui kinnistu mootorsõidukite 

liikumiseks ette nähtud maa-ala – ruumi puudumisel vähendada võrdeliselt standardikohast 

parkimiskohtade arvu ja näiteks koormusindeksit, kuid mitte muuta haljastuse/parklate 1:1-

le põhimõtet. 

 

Foto 54. Parkimislahendus Villandrys, Prantsusmaal (aprill 2014). 

 

Foto 55. Parkimislahendus Tartus Õnne tänaval. (Foto: Heiki Kalberg). 

 Vältimaks kuumasaarte teket lahendada korterelamualade parklad haljastatuna 

kõrghaljastusega.  

 Jalgrataste parklad lahendada vastavalt reaalsele vajadusele hoonete sissepääsude läheduses 

raamist lukustamist võimaldava kinnitusega, soovitatavalt varjualustena.  
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 Kaare tn korterelamuala kasutustaristu on praktiliselt kasutuskõlbmatu ja vajab välja 

vahetamist haljastus vajab täiendamist/väljavahetamist. Planeeringukohane plaanilahendus 

on aktsepteeritav, kaaluda võiks Kaare 7, 10, 12, 5 elamutele ühise puhkeala loomist Kaare 

10 ette. 

 Ida-Niidu korterelamuala rohealad tuleb rekonstrueerida arvestades miljöövääruslikule alale 

seatud piiranguid (vt ptk 4.7) suurendades põõsaste osakaalu ja eristades parkimise ja 

autode läbivliikluse kergliiklusest. Planeeringulahenduse hoovialade funktsionaalne 

tsoneering ja haljastuslahendus järgib ajastuomast joont. Planeeringulahendusel kaaluda 

Mooni tn - Õie tn nurgal oleva muruala mitte hoonestamist, vaid arendamist üldkasutatavaks 

puhkealaks. Samuti kaaluda laiemate haljasribade ja hooneesiste formaalsete haljasribade 

kasutusele võtmist haljastatud parklatena (Foto 54), et viia parkimine välja elamute 

sisehoovialadelt. Ette näha väikeste haljasribade põõsastamine. 

 Marientali korterelamuala kasutustaristu on avariilises seisus. Paljud puud vigastatud, 

vajavad hooldust, puistu tervikuna hooldusraiet. Kvartalisisesed rohealad tervikuna 

rekonstrueerida kasutades mitmerindelist haljastust. Planeeringulahenduses kaaluda 

parkimise koondamist ala lääneserva või Pihtla tee - Marientali tee poolsetele murualadele, 

et soodustada sisehoovide võimalikult autovaba kasutust. Seejuures on oluline kvartalisisese 

liiklusskeemi muutmine selliselt (takistada diagonaalne läbivliiklus Pihtla teelt Marientali 

teele), et oleks võimalik tekitada sõidukite liiklusega mitte kattuvaid kergliiklusalasid ja 

puhkealasid. Luua haljaspuhver lääne poole jäävate tootmisaladega. Pihtla tee 63 tagaosa 

massilise kõrghaljastuse asemel kaaluda Pihtla tee 61 ja 63 ühise puhkeala loomist. 

 Tallinna tn kasutustaristu on lagunenud, mänguväljak isegi ohtlik, põõsarinne fragmentaarne, 

halvas seisus, vajab täiendamist. Paplid soovitatav välja vahetada. Haljasala 

rekonstrueerimisel arvestada läbiva transiitse kergliiklussuunaga. Mänguväljaku asendamine 

otsustada vastavalt korterelamute elanike vajadustele. Planeeringulahendus on sobiv. 

 Smuuli läänepoolse korterelamute alal kasutustaristu praktiliselt puudub, haljastus on väga 

halvas seisus, paiknemine fragmentaarne. Haljasala rekonstrueerida, võimalusel viia välja 

autoliiklus ja prügikonteinerite hoiukohad kesksetest kahest sisehoovist, parkimine 

organiseerida välisperimeetri haljasribade arvelt (Foto 54). Mänguväljakute ehitamisel 

eelistada võimalust rajada mitmefunktsionaalne ühisväljak koos Smuuli II alaga. 

Planeeringulahendus üldjoontes arvestabki eelpooltoodud soovitustega. Võimalusel kaaluda 

Pikk 60 ees keskel sisehoovis parkla viimist majade 60 ja 60 a vahele, et sisehoov jääks 

võimalikult autovabaks. Aia tn poolset sisehoovi mitte lausaliselt kõrghaljastada. 

 Smuuli idapoolse korterelamuala kasutustaristu on väga halvas seisus, jalgteed kohati 

lagunenud. Haljasala rekonstrueerida, säilitada võimalikult olemasolevat kõrghaljastust. 

Arvestada väljakujunenud otseteedega. Planeeringulahenduses kaaluda parkimise viimist 

Smuuli tn äärde. Kui seal jääb parklakohti napiks lahendada lisaparkimine Konsumi poolses 

otsas Konsumi parkla asfaltpinna laiendusena nii, et autoliiklus ei mööduks plaanitud 

mängualast. Kaaluda naaber korterelamualadega ühise polüfunktsionaalse haljasala loomist. 

 Aia tn korterelamuala kasutustaristu on lagunenud, vajab rekonstrueerimist, haljastus 

eelkõige tagaaedades vajab täiendamist. Arendustegevusel ja Aia tn rekonstrueerimisel  

säilitada Aia tn esised hekid. Kaaluda võimalust tagaaedade baasil Aia tn elamuid teenindava 

läbiva lineaarpargi tekitamist lõigus Kihelkonna mnt - Vaikne tn. Viimasel juhul tuleb 

praegusel kujul sobiv planeeringulahendus muuta. 
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Joonis 18. Aia tänava korterelamualade lineaarpargi põhimõte. 

 

 Vallimaa tn korterelamualal võimalusel vähendada parkimist sisehoovis. Kaaluda Vallimaa tn 

– J. Smuuli tn nurgal elamute ühisparklat majade nr 6 ja 24 vahel lõunaosas (4 rida), mille 

loomisega võib tekitada ka ühise autoliiklusest eraldatumad rohealad sisehoovi põhjaosas, 

kuid piiriks võib olla parkimisruumi puudujääk. Eeldab kogu ala rekonstrueerimist. 

Planeeringulahendus iseenesest on optimaalne. 

 Kesklinna korterelamuala haljastus on fragmentaarne, põõsarinne praktiliselt puudub, 

kasutustaristu fragmentaarne, pargimööbel üksikutes kohtades, kohati oluliselt 

amortiseerunud, muu kasutustaristu vajab rekonstrueerimist/remonti. Rohealad vajavad 

terviklikku rekonstrueerimist, kasutustaristu väljavahetamist, haljastuses täiendada eelkõige 

põõsarinnet. Planeeringulahenduse kohane suur parkla hävitab Karl Ojassoo, Garnisoni tn 

vahelises suuremas sisehoovis praeguse ühiskasutusega haljasala, alal kasvab ka 

tähelepanuväärne vana puu. Kaaluda vähemalt osa parkimise viimist Karl Ojassoo tänava 

äärde haljaribadele, et säilitada mingis mahus hoovisisest haljasala. 

 Uue tn korterelamuala haljasala vajab eelkõige uushaljastuse istutamist. 

Planeeringulahendus on sobiv, kaaluda majade nr 36, 38 parklate ühildamist saavutamaks 

kompaktsem terviklik haljaspind nt maja nr 38 ette.  

 Tuulte Roosi korterelamualal kasvavad väärtusliku elemendina pooppuude read, ülejäänud 

haljastuse moodustavad lagedad murupinnad, kasutustaristu on napp. Säilitada 

algplaneeringukohane ruumijaotus ja iseloomulikud piirdeaiad kvartalites 

pesukuivatusplatside ümber. Lisada uushaljastust, osa haljasribasid soovitatav 

lauspõõsastada. Planeeringulahendus on sobiv, kuid kaaluda tasuks majade nr 24 ja 26 

vahelisest sisehoovist osa parkimise ümberviimist, et säilitada autovaba sisehoovi keskosa. 5 
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kohta on võimalik viia nt Ranna tänava äärde ja ülejäänud mahus saab laiendada hoone 32 

esist parklat. 

 

Foto 56. Tuulte Roosile iseloomulik pesukuivatusplatsi piire. 

Korterelamualade heakorrastamisel on oluline mõista ka seda, et nendevaheline ruum on elanike 

enda koduõu. Kui mugav ja ilus see on, sõltub paljuski ühistute ja elanike tahtest. Alljärgnevalt 

mõned üldpõhimõtted, mille rakendamine ei nõua suuri investeeringuid, kuid suurendavad alade 

funktsionaalsust, esteetilisust, sotsiaalset suhtlust. Alljärgnevalt on esitatud fotosid ühest Göteborgi 

korterelamualast, mille haljasala lahendusi iseloomustavad järgmised universaalsed märksõnad: 

 olemise- ja suhtluskohtade olemasolu ja mitmekesisus (istumiskohad, grillimiskohad; 

 autovabadus haljasalal; 

 jalgrattasõbralikkus; 

 harrastusaiandus otse sisehoovis; 

 haljastuses rikkalik põõsaste, viljapuude- ja viljapõõsaste kasutamine; 

 haljastuse planeeringul kõrghaljastuse lahendamine pigem raamhaljastusega; 

 tegevuskohtade segakasutus.  

 

Lahendusi illustreerivad järgnevalt lisatud fotod.  

Eelnevalt toodud ettepanekute juures, mis eeldab erinevatel kinnistutel asuvate alade ühiskasutust 

nõuab kokkuleppeid ka koostööd erinevate korteriühistute vahel. See on keeruline protsess, kuid 

parema ruumikvaliteedi huvides on see üks kaalumist tasuv alternatiiv. Teise võimalusena on edasi 

minna planeeringukohaste lahendustega, mis arvestavad krundikeskse lahendusega. 
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Foto 57. Viljapuude ja põõsaste kasutamine, kombineeritud kasutusruum (Foto: Heiki Kalberg). 

 

Foto 58. Kombineeritud kasutusruum. esiplaanil mängumaja (Foto: Heiki Kalberg). 
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Foto 59. Hoovi haljasalal on lahendatud jalgrataste parkimine, autod on sisehoovist väljas (Foto: Heiki Kalberg). 

 

 

Foto 60. Istumise- olemiskohtade lihtsus. (Foto: Heiki Kalberg). 
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Foto 61. Linnaaiandus. (Foto: Heiki Kalberg). 

 

Foto 62. Tegevusruumide raamhaljastus. Erinevate kinnistute piirid on eraldatud küll võrkaiaga, ent peidetud rohelusse (Foto: 

Heiki Kalberg). 
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4.6 Ettepanekud haljastuse käsitlemisele projektides ja planeeringutes 

Kuressaares on olemas mitu olulist dokumenti, millest linna haljastuse planeerimisel ning 

projekteerimisel lähtuda saab/tuleb. Olulisemad neist on Kuressaare linna ja Kaarma valla 

kontaktvööndi (planeering hõlmab vaid Kuressaarele kõige lähemaid külasid Kaarma vallas mitte 

kogu valda) ühisplaneering, teiseks vanalinna haljastuse teemaplaneering ning kolmandaks 

koostamisel olev Kuressaare korterelamualade teemaplaneering. Ühisplaneeringus seatud 

tähtsaimad põhimõtted rohealade seisukohalt on esitatud eelkõige alljärgnevalt loetletud 

peatükkides 3 ja 4111, muuhulgas lähtuda ehitamisele seatud üldistest tingimustest112: 

 hooned ja rajatised projekteeritakse terviklikult koos hoonetevahelise ruumi, haljastuse, 

piirete, maastiku, teede jm ruumielementidega; 

 projekteerimisel arvestatakse ümbritseva miljöö, väljakujunenud ruumistruktuuri ja 

maastikuliste võimalustega; 

 arhitektuurivõistluse võidutöö on planeeringu või projekteerimise aluseks olukordades, kus 

valida on paljude erinevate ruumiliste lahenduste vahel; 

 suuremate hoonete ehitusprojekti koosseisus esitatakse põhjalik haljastuslahendus või eraldi 

haljastusprojekt;  

 detailplaneeringu algatamisel kaalutleb omavalitsusüksus keskkonnamõjude strateegilise 

hindamise vajalikkuse üle; kui ei ole selge kavandatavaga kaasnev keskkonnamõju, tuleb 

koostada keskkonnamõjude eelhindamine, mis võimaldab edasise protsessi osas 

kaalutlusotsuse langetada.  

Vanalinna olemasoleva haljastusega tegelemisel tuleb arvestada Vanalinna haljastuse 

teemaplaneeringu113 ptk 2.3., 2.4 seatud nõuetega, uusistutuste tegemisel ptk 2.4., 2.5. seatud 

nõuetega. Planeering annab ette erinevate vanalinna haljasalade haljastuse paiknemise põhimõtted, 

olemasoleva haljastuse säilitamise tingimused ja uus- ning asendusistutuste tegemise tingimused. 

Haljastuse kavandamisel vanalinnas saab juhinduda ka soovituslikust juhendist "Kuressaare vanalinna 

haljastus"114, mis küll üldjoontes kopeerib vanalinna haljastuse teemaplaneeringut, kuid annab 

viimasega võrreldes olulisemalt parema ülevaate vanalinnas kasutamiseks sobivatest liikidest. 

Kuressaare korterelamualade teemaplaneeringus115 (koostamisel) on antud korterelamute 

piirkondade kaupa plaanilahendused korterelamualade haljastamiseks ja heakorrastamiseks. 

Plaanilahendused on planeeringu kohta suure täpsusastmega, lahendus nähakse ette parklatele, 

kasutustaristule ja haljastusele. Planeeringu tööversiooni seletuskirjas on käsitletud üsna põhjalikult 

ka nõudeid raieteks ja  uusistutuste tehniliseks teostamiseks. Kuna planeering on koostamisel, on 

soovitav kaaluda ka käesoleva töö ptk 4.5.7 välja toodud aspekte.  

Puude raie ja asendusistutuste puhul tuleb lähtuda Kuressaares kehtivast raielubade taotlemise 

korrast116. 

                                                           

111 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 20...43 
112 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; väljavõte tingimustest ptk 
4.3.; lk 60 
113 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering 
114 Schulz, L. Kuressaare vanalinna haljastus. Kuressaare Linnavalitsus 
115 Kuressaare Linnavalitsus. Kuressaare korterelamualade teemaplaneering. Tööversioon 2016-12-23 
116 Kuressaare Linnavolikogu 23.10.2014 määrusest nr 29, Raieloa andmise kord. RT IV, 01.11.2014, 15 
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Lisaks eelnevale tehakse alljärgnevad ettepanekud Kuressaare haljastu käsitlemiseks planeeringutes 

ja projektides. 

 Linna rohealade süsteemseks planeerimiseks koostada rohealade/rohestruktuuri planeering, 

millega kavandatakse kogu linna haljasalade, sh rohestruktuur peale omavalitsuste liitumist. 

Koostatava rohealade planeeringusse võiks olla lülitatud ka vanalinna haljastuse 

teemaplaneering ja töö võiks anda planeeringulahenduse lisaks kõigi miljööväärtuslike 

hoonestusalade haljastusele. Arvestada tuleb seejuures, et vanalinn on riiklikult kaitstav 

muinsuskaitseala, mis seab täiendavad kitsendused haljastuse käsitlemisele. 

 Haljastatud pinna osakaal krundi ja liiklusmaa või kõvakattega pinna suhtes, sh sellest 

kõrghaljastatud osakaal krundi suhtes sõltub piirkonnast ja haljasala tüübist. Täpsed 

piirmäärad on soovitatav välja töötada tervikliku rohevõrgustiku teemaplaneeringu raames. 

 Välja töötada linnaruumis kasutatav ühtne või asumitepõhine (Kuressaare linnapiirkondade 

põhine) disainikeel, mille võtmes luuakse ühtne sümboolika, tänava- ja pargimööbli 

kooslused, funktsionaalsete rajatiste kooslused jne, millest saab avaliku ruumi lahendamisel 

juhinduda. 

 Kehtestada Vanalinna haljastuse teemaplaneering ning viia lõpule ja kehtestada Kuressaare 

korterelamualade teemaplaneering, arvestades võimalusel käesolevas töös antud soovitusi. 

 Planeeringute ja projektidega mitte vähendada linnasiseste haljasalade (eriti Kuressaare 

põhjaosas) mahtu, soodustada erinevate avalike, linna-, riigi- ja erasektorile kuuluvate 

rohealade ühiskasutamist eesmärgiga luua kompaktsemad, tõhusamalt toimivad 

mitmefunktsionaalsed haljasalad või haljasalade grupid.   

 Uusehitiste ja olemasolevate ehitiste ümberehitamisel, rekonstrueerimisel või 

restaureerimisel muuta kohustuslikuks maastikuarhitektuuri osa või haljastuse (väliruumi) 

lahenduse esitamine. 

 Kui projektalal või planeeringualal leidub väärtuslikku kõrghaljastust (kõrghaljastuse mõiste 

vastavalt Kuressaares kehtivale raieloa andmise korra § 1 lõige 3-le)117 on projekti koosseisus 

või selle eeltööna nõutav dendroloogiline hinnang. Planeeringutes ja projektides esitada 

asendiplaanil geodeedi mõõdetud puu võra reaalne suurus ja üle 30 cm läbimõõduga puude 

puhul ka tüve reaalne ümbermõõt juurekaelal, mõlemad mõõdetud vähemalt nelja 

mõõtpunktiga, mitte ainult puu leppemärk. 

 Ette näha harvemini niitmist vajavaid pindu. Lahendustes vähendada niidupinda madalate 

põõsaistutustega, arvestades turvalise linnakeskkonna planeerimisest tulenevate 

kitsendustega või niitmist mittevajava rohttaimestikuga. Teavitada inimesi, et lisaks inglise 

murule on palju teisi hinnatud haljastuse võimalusi.  

 Mitte eelistada liiklusalasid haljasaladele, tagada hoonevälise ruumi suhe kinnistul sellisena, 

et parkimise ja sõidukite liiklemise alune maa ei ületaks haljasala (sh mänguvahendid ja 

jalgteed) alust pinda. Parkimislahenduste tegemisel kasutada kinnistu siseseks liikluseks 

jagatud ruumi põhimõtet, et samal teeosal liiguksid nii jalakäijad, jalgratturid kui 

mootorsõidukid selmet teha eraldi kõrvutiasetsevaid teid; parkla asfaltpind saab olla enam 

kui 5-aastastele lastele mängualaks, mis ühtlasi annab kogemuse reaalse liiklussituatsiooniga 

                                                           

117 Kõrghaljastuse alla kuuluvad maastikku ilmestavad puudegrupid, üksikpuud, pargid ja haljasalad ning metsaosad maatükil, kus projekteerimistingimused 
või detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat maakasutust. 
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väljaspool turvalist jalakäijate ala – lapsed õpivad hindama erinevate liiklejagruppide 

omadusi ning vältima konflikte avalikus tänavaruumis.  

 Parkimislahenduste tegemisel kaaluda osaliselt murukärje kasutamist, et tagada sõidetav 

pind samal ajal roheluse ja sademevee imavusega.  

 Kinnistusisese parkimislahenduse kavandamisel võib teha erandeid linnatänavate 

standardist, kui projektlahendus võimaldab väiksemaid toimivaid parkimiskohtasid või 

manööverdamisalasid ja seda järgnevatel põhjustel:  

o kinnistul pargivad igapäevaselt inimesed, kes on kursis kohalike tingimustega ja 

seetõttu on võimalik kokkuhoidlikum ruumikasutus, kui avalikus linna- või 

kaubanduskeskuse parklas; 

o Põhjamaade ja Euroopa riikide standardites on oluliselt kitsamaid parkimiskohtasid, 

kui EVS 843:2016-s; 

o sageli on hoonetevaheline ruum selline, mis standardikohase lahenduse tegemiseks 

võimaldab reaalselt mahutavast oluliselt vähem kohti või nõuab mõne olulise 

puu/põõsa eemaldamist). 

 

 Kinnistusisese liiklusruumi loomisel/korrastamisel lähtuda EVS 843:2016 kohasest liiklejate 

hierarhiast (EVS 843:2016 tabel 4.1), mille kohaselt on eelistus (esitatud esmasest viimase 

suunas) lapsed, vanurid, puudega inimesed – teised jalakäijad – jalgratturid – ühistransport – 

avarii- ja hooldusteenistus – muu motoriseeritud liiklus. Liiklejate hierarhiat tuleb arvestada 

nii parkimiskohtade arvu määramisel kui ka sissepääsude läheduse osas – st jalgratta 

parkimise standardi arvutusekohaseid kohtasid ei tohi olla vähem, kui autokohtasid; 

jalgrattakohad peaksid olema sissepääsudele lähemal kui autokohad. 

 Haljasalade kavandamisel kasutada universaaldisaini ja jagatud ruumi (shared space) 

põhimõtteid ja ökoloogilise maastikukujunduse põhimõtteid (vähese hooldusmahuga 

lahenduste loomine, sademevee kasutamine, loodusliku taimestiku kasutamine, vertikaal- ja 

konteinerhaljastuse kasutamine jne). 

4.7 Ettepanekud haljasalade käsitlemisele vanalinnas ja miljööväärtuslikel aladel  

Haljastusel, sh kõrghaljastus, on oluline roll vanalinna ja miljööväärtuslike alade väärtuste säilitamisel 

ning haljastuse kavandamist tuleb käsitleda samaväärselt ning samaaegselt hoonete ja tehnilise 

taristu kavandamisega. Vanalinna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslike piirkondade haljasaladel 

toimuvate tööde üldpõhimõtete osas juhinduda ühisplaneeringu peatükkides 3.5. (Ruumilise arengu 

põhimõtted Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal) ja 3.7 (Miljööväärtuslikud hoonestusalad 

Kuressaare linnas väljaspool vanalinna muinsuskaitseala)118 kirja pandud põhimõtetest, osas 

vanalinna raie- ja puistuhooldustöödel ning istutustöödel Vanalinna haljastuse teemaplaneeringust119 

ja soovituslikust juhendist "Kuressaare vanalinna haljastus"120. Lisaks eelnevale tehakse alljärgnevad 

ettepanekud Kuressaare haljastu käsitlemiseks haljastustöödel, planeeringutes ja projektides, mis 

toimuvad vanalinnas ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel. 

 Kehtestada Vanalinna haljastuse teemaplaneering. Samas võtmes on soovitav tervikuna koos 

eraldi või täiendusena vanalinna haljastuse planeeringule kehtestada miljööväärtuslike 

                                                           

118 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 30; 34...35. 
119 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering 
120 Schulz, L. Kuressaare vanalinna haljastus. Kuressaare Linnavalitsus 
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hoonestusalade haljastuse teemaplaneering või anda planeeringulahendus kogu Kuressaare 

rohestruktuuri hõlmava teemaplaneeringuga. 

 Kinnistu haljastatud pinna arvutamisel võib lähtuda Tartu üldplaneeringu põhimõtetest, 

millest ülevaade on antud korterelamualade peatükis (vt ptk 4.5.7). 

 Tänavaruumi rekonstrueerimisel eelistada kergliiklust, väljakujunenud tänava ristlõike 

vertikaalset liigendatust, autoliikluse rahustamist ja jagatud ruumi. 

 Uusehitiste ja olemasolevate ehitiste ümberehitamisel, rekonstrueerimisel või 

restaureerimisel muuta kohustuslikuks maastikuarhitektuuri osa või haljastuse (väliruumi) 

lahenduse esitamine. 

 Kuressaare maastikupildi hoidmisel on soovitatav käsitleda ka rannaniite ja Põduste luhta 

miljööväärtuslikena, rakendades nende hooldusel traditsioonilisi maastikuhoolduse 

põhimõtteid (vt Kaart 7). Põduste luha miljööala määratlemisel järgida Põduste luha 

looduskaitsealuse osa piiri. 

 Miljööväärtuslikel aladel tehtavate väliruumi projektide juurde esitada ajalooline õiend või/ja 

maastikuanalüüs (muinsuskaitsealustel objektidel esitatakse muinsuskaitse eritingimuste 

koosseisus), millega on projekteerimise eelselt leitud konteksti sobiv optimaalne lahendus, 

mis sobib naabruskonna maastikupildiga. 

 Kui projektalal või planeeringualal leidub kõrghaljastust (kõrghaljastuse mõiste vastavalt 

Kuressaares kehtivale raieloa andmise korra § 1 lõige3-le)121, on projekti koosseisus või selle 

eeltööna nõutav dendroloogiline hinnang. 

 Vanalinnas või miljööväärtuslikel aladel avalikus ruumis kasvavate puittaimede kuivamisel, 

murdumisel vm põhjusel eemaldamisel asendada puud samas kohas. Istutamisel kasutada 

tehnoloogiaid, mis võimaldavad puud kasvatada ahtas kasvuruumis tehnovõrkude ligiduses 

(kasutada nt kastmissüsteeme, juuretõkkekangaid jms). 

 Miljööväärtuslikel aladel asuvate aedade omanikke tuleb teavitada/koolitada nende 

piirkonna miljööväärtustest ja võimalustest, kuidas nad saavad igapäevaelus neid hoida. 

Seesugune kodanike harimine on oluline ka piirkondliku identiteedi loomisel. Selles osas on 

näiteks Liis Schulzi vanalinna haljastuse juhendmaterjal väga heaks eeskujuks. 

 Miljööväärtuslikel alade haljastuses võtta liigivalikul aluseks Vanalinna haljastuse 

juhendmaterjal. 

 Vanalinna miljööalal tuleb arvestada teemaplaneeringus väljatoodud haljastuspõhimõtete 

erisusega vanalinna alal kehtivate haljastuspõhimõtete osas122, muinsuskaitsestaatusest 

tulenevate kitsenduste ja piirangutega123, kuid üldjuhul tuleb tänavapoolse haljastuse 

kavandamisel arvestada: 

o ajalooliselt väljakujunenud aia ruumijaotusega (ka naaberkruntidel); 

o kui on säilinud originaallahenduse aia plaan, lähtuda uushaljastuse kavandamisel aia 

mahulise terviku kujundamisel sellest; 

o ajalooliselt väljakujunenud kõrghaljastuse dominantliikidega; 

                                                           

121 Kõrghaljastuse alla kuuluvad maastikku ilmestavad puudegrupid, üksikpuud, pargid ja haljasalad ning metsaosad maatükil, kus projekteerimistingimused 
või detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat maakasutust. 
122 Kuressaare LV. 2013. Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneering; ptk 2.2. 
123 Muinsuskaitseseadus ptk 4. 
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o tänavapoolse iseloomuliku puittaimede rindelisuse ja kõrgusega. 

 

 

Foto 63. Maagi aia puistu on vanalinnas üks väärtuslikemaid ja eristub teistest vanalinna haljasaladest oma suuruse ning puude 

istutusviisi poolest (perimetraalsed puuderead). 

 

 Tori ja Suursadama miljööväärtuslikul hoonestusalale on iseloomulik elamute paiknemine 

külgfassaadiga või otsafassaadiga vastu tänavat, hoone ja kõnnitee vahele ei jää haljasriba. 

Aed paikneb hoone kõrval ja taga. Olemasolevat kõrghaljastust hoonete ja rajatiste 

ehitamisel/ümberehitamisel likvideerida lubatud ei ole. Vanade suurte puude kuivamisel 

asendada sarnase ruumimõjuga (suurusjärk, kõrgus, võra ulatus) liigiga samas asukohas.  

Nõue ei kehti juhul, kui puu kasvab kunagise hoone asukohas ja see on kavas uuesti üles 

ehitada. Vanade puude hoidmisel/hooldamisel lähtuda Vanalinna teemaplaneeringu ptk-st 

2.4.). Lubatud on: 

o pöetud või vabakujuliste hekkide kasutamine tänava pool; 

o õunapuude või nendega samas suurusjärgus lehtpuude kasutamine maja kõrval 

(võrapiir võib ulatuda kõnniteeni); 

o suuremate kodumaiste lehtpuuliikide kasutamine üksikpuudena tänava pool krundi 

nurkades; 

o hoonete taga (tagaõuedes) haljastuse kasutamise osas piiranguid ei ole. 
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Foto 64. Õunapuud endise aia meenutajatena Lootsi tn - Abaja tn nurgal. 

 

 Suuresilla miljööväärtuslik hoonestusala moodustab silla lähedal asuv väike XIX-XX 

sajandivahetusel rajatud hoonetegrupp, mille rajamine sai alguse sel perioodil. Hoonestusala 

eesmärgiks on säilitada ala sobiva hoonestuse, piirete ja haljastusega, et anda ajaloolisele 

sillale kohane taust124. Suuresilla hoonestusalal: 

o eemaldada Suuresilla teetammi ja Kihelkonna mnt vahelt võsa säilitades üksikud 

suuremad lehtpuud; 

o teetammist ida poole jäävate hoonete eesaedades tee ääres kasvavad lopsakad hekid 

ja suured puud säilitada, hääbumisel puud asendada; 

o sobimatu tuhaplokkidest garaaž varjata vertikaalhaljastusega; 

o aedades säilitada vaade hoonete esifassaadide pidulikumale osale, istutuste osas 

aiasiseselt piiranguid ei ole. 

                                                           

124 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 35. 
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Foto 65. Võsa Suuresilla ümber varjab  vaate linna poolt Suuresillale. 

 

 Vanema aedlinna miljööväärtuslik hoonestusala Transvaali, Vana-Roomassaare ja Uus 

tänava jne piirkonnas. Tänavate üldilme on ebaühtlane, hoonete paiknemisrütm on 

mitmekesine, madalamad hooned paiknevad paar meetrit tänavajoonest eemal, kõrgemad 

tagasiastega krundi sees ning abihooned ja õuemajad tagahoovis125. Väikesed eesaiad olid 

rajatud sageli hekkidega piiratud iluaedadena, aia nurkades, piirdeaia ääres või värava kõrval 

olid istutatud suured lehtpuud, sekka ilupõõsaid. Säilitada tuleb tänavaga piirnev 

kõrghaljastus, hääbumisel võimalusel asendada sarnase ruumimõjuga liigiga samas kohas. 

Säilinud tänavahaljastust, mis asub väljaspool aedu avalikus ruumis, tuleb igati kaitsta ja 

hääbumisel sarnase ruumimõjuga liikidega asendada. Aedade siseosades piiranguid 

haljastusele ei ole. Lubatav on: 

o pöetud või vabakujulise heki kasutamine aia piiramiseks (kuid aed võib olla ka 

hekita); peatee palistamine pöetud hekiga; 

o sümmeetrilises asetuses ilupõõsaste istutamine peatee äärde, trepi kõrvale või 

eesaeda; 

o ruumi olemasolul õunapuude istutamine eesaeda; 

o suurte lehtpuude istutamine vahetult tänava äärde aia serva olemasolevate kändude 

kõrvale või originaaljoonistel vm ajaloolistes ürikutes üheselt arusaadavale 

asukohale. 

                                                           

125 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 35. 
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 Uuem aedlinna miljööväärtuslik hoonestusala. 1934. a E. Lohu planeeringu järgi rajatud 

aedlinn, mis realiseerus suures osas II maailmasõja järgselt. Hoonestus on tänavate kaupa 

pisut erinevas stiilis. Eesaiad on kitsad, sageli madala pöetud hekiga piiratud. Eesaia ja tänava 

vahele jääb tüüpiliselt kitsas mururiba. Eesaedade nurkadesse on sageli istutatud arukaski, 

harvem vahtraid, pärnasid (pärnasid ka pöetud ridadena). Hekkide asemel võib olla kasutatud 

ka põõsagruppe. Krundi nurkadesse eesaias võib olla istutatud ka okaspuid (tüüpiline torkav 

kuusk), elupuid, mägimände. Aedade haljastuse kasutamine võiks olla suhteliselt 

piiranguvaba, kuid säilitama peaks võimalikult palju kõrghaljastust ja suuri põõsaid ning 

viljapuid, sh õunapuid. Aedade ette haljasribadele täiendavaid istutusi mitte teha. Pöetud 

puude kasutamine ei ole keelatud, kuid krundiomanikud peavad teadvustama, et valida tuleb 

õiged liigid ning topiaarselt kujundatud puude hooldus vajab pidevat asjatundlikku hoolitsust 

mitte märtsikuus kättejuhtunud lõikeriistaga puu otsast läbijooksmist. 

 

Foto 66. Üks omapärasemaid ja meeleolukamaid tänavaruume pöetud pärnaridadega Ida tänaval. 

 

 Ida-Niidu korterelamute miljööväärtuslik hoonestusala. I. Raua 1984. a koostatud tervikliku 

planeerimisprojekti kohaselt peaaegu terviklikult välja ehitatud sektsioonelamute alaga. 

Hoonestatus on perimetraalne, hoonete vahele jäävad suletud sisehoovid. Haljastus (niipalju, 

kui seda on) on samuti valdavalt ridaistutustena perimetraalselt mööda kvartalite välispiiri. 

Toona istutatud puuderead on hetkel oma ilusaimas vanuses ja väärtuslikud. Olemasolevad 

puuderead tuleb kindlasti säilitada. Täiendava haljastuse kavandamisel on soovitatav 

arvestada alljärgnevaga: 

o kõrghaljastus istutada olemasolevale sarnaselt perimetraalsete ridadena, 

sisehoovidesse suuri puid üldjuhul vaja ei ole; 

o keskmise suurusjärgu põõsaid võib istutada 3-7 istikulistes vabakujulistes rühmades 

teede nurkadesse, platside nurkadesse jne; 

o madalaid pinnakattepõõsaid võib lausaliselt istutada hooneesistele haljasribadele, 

istutamisel jälgida, et lahendus oleks sarnane vähemalt ühe hoone fassaadi piires, 

kuid taotluslikult võib sarnaselt lahendada ka kvartalite kaupa; 
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o sisehoovidesse võib ette näha üksikpuudena või ridadena õunapuid (jt viljapuid) või 

samas kõrgusjärgus madalaid puid-põõsaid sisehoovide piiramiseks, põõsaid istutada 

gruppidena vabas asetuses; 

o projektide koostamisel jälgida, et kõiki vabu murualasid ei istutataks täis – 

korruselamute maht vajab hoonete ümber avarust ning liiga tihe haljastus kaotab 

elanike jaoks päikesevalguse. 

 

 

Foto 67. Ida-Niidu elamurajoonile iseloomulikud puuderead Ida tänaval. 

 

4.8 Haljasalade kättesaadavus, täiendavate haljasalade loomise vajadus 

Kuressaare rahvaarv 1.11.2016 seisuga oli 13 645126. Kuressaare ca 823 ha suurust haljastut 

arvestades on inimese kohta arvestuslikult haljaspinda 602 m². Arvestades minimaalselt inimese 

kohta 60127...100128 m² vajalikku polüfunktsionaalselt kasutatavat haljasala pinda, peaks Kuressaares 

vajalik avalike haljasalade vajalik üldpindala üldistatult olema suurusjärgus 82...136 ha. Koos kooli- ja 

lasteaedade ning Kudjape kalmistuga on avalike haljasalade pindala (ei ole arvestatud spetsiifilise 

kasutusega golfiväljakut) ca 92 ha, mis teeb ligikaudu 67 m² elaniku kohta. Ilma erikasutusega 

haljasaladeta on avalike mitmefunktsionaalsete haljasalade pindala inimese kohta 48,3 m² (Kaart 1). 

Toodud suurusi arvesse võttes võib öelda, et avalike haljasalade hulk võiks olla pisut suurem. 

Arvestades, et rohkem kui 220 ha on linnas ka haljastatud pereelamukrunte ja rekreatsioonialadena 

                                                           

126 http://www.kuressaare.ee/uus/tutvustus-ja-ajalugu/ 
127 Gostev, V.F., Juskevitš. 1991. Projektirovanje sadov i parkov. Stroiizdat; lk 199. 
128 Näiteks Tuul, K. 2011. Asula rohevõrgustik: kellele ja kui palju? Eesti Loodus 2011/08 
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on kasutuses ka osa linna looduslikest/poollooduslikest aladest129, võib öelda, et Kuressaares on 

elanikkonna suurust kohta siiski piisavalt haljasalasid. Seda näitavad ka uuringud. 2017. a aprillis oli 

avaliku heakorraga rahul 94% elanikest130. Et avalik heakord ei hõlma ainult haljasaladega seonduvat 

on viidatud uuringutulemus pigem indikatiivne. Eelnevate arvude põhjal võib samas ka seda öelda, et 

tulemus sõltub kasutatud sisendandmetest. Ohumärgiks on samas asjaolu, et teoreetiline 

miinimumilähedane tase saavutatakse siis, kui kooli- ja lasteaedade haljasalad on avalikus kasutuses. 

Linnalabori tehtud uuringust selgus, et kahe kolmandiku elanike arvates on linnas piisavalt 

korrastatud rohealasid131. 

 

Joonis 19. Linnalabori teostatud uuringu kohase väite, kas Kuressaare linnas on piisavalt korrastatud haljasalasid, vastused132. 

Kuigi Kuressaare on suhteliselt roheline linn, arvasid mitmed elanikud, et linnal on suuremaid eeldusi 

haljasalade juurde loomiseks ja paremaks kasutamiseks. Probleemidena on välja toodud alljärgnevad 

aspektid133: 

 väga sageli nimetati probleemina puhkealade ja terviseradade vähesust; need võiksid asuda 

lisaks olemasolevatele veel linna teistes osades, et tagada kõigile lihtne juurdepääs; 

 puudus on kortermajade hoovidest kui puhke- ja vabaaja veetmise kohtadest, seda eriti 

Smuuli linnaosas; korterelamute õuealad tuleks kujundada puhke- ja vabaaja tegevuse 

kohtadeks, mis arvestavad erinevate kasutajagruppide huvidega; 

 Põduste jõeääre potentsiaal rekreatsioonialana on kasutamata jäetud ja ala on korrastamata, 

korrastamist vajavad haljasalad asuvad ka Suuresilla ja linna äärealade ümbruses; 

 haljasalade haldamisel tuleks arvestada seda, et haljasala ei ole ainult lage muruga plats, vaid 

see peaks olema mitmerindelise haljastusega, kus kasvavad erinevad lilled, puud ja põõsad; 

 linnaelanikele on probleemiks kõrg- ja põlishaljastuse vähenemine ja kadumine tulenevalt 

ehitussurvest. 

 

                                                           

129 Vaher, K. jt. 2009-2010. Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad väärtused. Linnalabor MTÜ; lk 15 
130 Eesti Uuringukeskus OÜ. Kuressaare elanike rahulolu uuringu raport. Aprill 2017; lk 33...34 
131 Vaher, K. jt. 2009-2010; lk 23 
132 Vaher, K. jt. 2009-2010; lk 23; joonis 25 
133 Vaher, K. jt. 2009-2010; lk 17...23 
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Joonis 20. Kuressaare rahvastiku tihedus. Punktiiriga on rõhutatud suurema elanike arvuga piirkonnad. Väljavõte kaardist 

"Elanike paiknemine aastal 2000", Kuressaare  terviseprofiil 2010. 

Käesolev uuring kinnitab elanike eelpool väljatoodud probleeme. Kuressaare rahvastiku tihedus on 

suurem korterelamualadel, eriti aga Smuuli piirkonnas, Ida-Niidu, Vallimaa tn ja Aia tn 

korterelamualal, mis kõik asuvad linna põhjapoolses osas (Joonis 20). Kui võtta ülelinnalise 

tähtsusega haljasalade nagu Lossipark, Tervisepark, Musumännik teenindusala piiriks 500 m, lokaalse 

tähtsusega haljasalade teenindusraadiuseks 300 m ning üksikute eraldiseisvate skvääride 

teenindusraadiuseks 100 m134, siis ilmneb, et linna põhjaosas ja ka keskosas Pihtla tee ja Tallinna tn 

vahel napib avalikke haljasalasid (Joonis 21). Smuuli korterelamute piirkonna haljasala on 

amortiseerunud ja peale parkimise ning pesukuivatamise muud suurt ei paku, piirkonda jäävatest 

haljasaladest on hästi heakorrastatud vaid Slupi park, mis pakub istumisvõimalusi tosinale inimesele, 

Ristiku lasteaia haljasala, mis on küll avalikult kasutatav, kuid spetsiifikat arvestades on see suunatud 

                                                           

134 Kalberg, H., Jänes, J., Nurme, S., Sepp, K., Nutt, N, Raidvee, K. 2004. Pärnu linna rohestruktuuride teemaplaneering. K&H AS, Tartu; ptk. 5.1.1. 
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väikelastele, rulapark, mille rulataristu on suhteliselt heas korras, kuid haljasala muu kasutustaristu 

olematu ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi haljasala (aed), mis samuti pigem spetsiifilise 

kasutajaskonnaga. See seletab ka piirkonna haljasalade nappuse. Üldse on üldkasutatavate 

haljasaladega katmata uuema aedlinna ala ning üsna ulatuslik piirkond ka Paju tn ääres. Aia tänava 

korterelamualast jäävad võimalikud tegevusi pakkuvad haljasalad hoopis eemale. Paremas seisus ei 

ole ka Ida-Niidu korterelamuala, sest selle piirkonna ainsaks arvestatavaks haljasalaks on Ida-Niidu 

lasteaia aed. Tõsi, sealsete elamualade rohealad ei ole nii amortiseerunud kui Smuulis, ent enamik 

tegevusvõimalusi piirneb sealgi väikelaste mängimise, pesukuivatamise ja parkimisega. Mõnevõrra 

leevendab Ida-Niidu olukorda Marientali tee kergliiklustee lähedus ning metsa/võsaalad 

elamupiirkonna ja Marientali tee vahel, mille lõunapoolset vaheldusrikkama taimestikuga ja kuivemat 

ala näiteks noorukid ja lapsed mängimiseks kasutavad. Kui arvestada sellega, et nn „Viilupi“ park, 

skväär Põhja tn - Kadaka tn nurgal on kasutustaristuta ja seetõttu hetkeseisus vaid statistiliselt 

kasulikud ning ka Siioni kiriku aed ei paku sisulisi võimalusi puhkealana, on tegelik pilt kurvem ning 

ilmneb, et elanike nurin on põhjendatud. 

 

 

Joonis 21. Kuressaare avalike haljasalade, kooli- ja lasteaia haljasalade ja Kudjape kalmistu teenindusalad. 

Kompensatoorsete haljasalade asukoha valimisel on esmatähtis sobiva vaba maa olemasolu. 

Kuressaare elamupiirkondades paraku tühje ja kasutamata alasid asumite keskustes, kus need võiksid 

teenindada teoreetiliselt enim inimesi, praktiliselt ei ole. Smuuli korterelamute piirkonnale lähimad 

potentsiaalselt hetkeseisus kasutamata maad (arvesse võtmata siinjuures maa kuuluvust) asuvad Aia 

tn ääres, Ringtee poole, mis ilmselgelt ei ole sobivaim koht. Samuti ei ole sellist ruumi Aia tn äärsete 

elamualade lähedal. Ida-Niidu piirkonnas on pilt veidi parem: elamurajooni keskel ja kirdeosas on 

mitu hetkeseisus kasutusest väljas olevat avarat muruala.  

Probleemi leevendamiseks tuleks esmalt anda funktsionaalsus kasutustaristuta linna hooldatavatele 

haljasaladele (nt nn „Viilupi“ park, Koerapark jt). Näiteks Marientali park on kogukondlikult osaliselt 

piirkondliku haljasalana kasutusel ja vääriks kindlasti ajaloolise pargina kasutusele võtmist avaliku 
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haljasalana, seda enam, et ühisplaneeringu kohaselt on tegemist puhkeotstarbelise maaga. Teiseks 

leevendavaks meetmeks on rekonstrueerida korterelamutevahelised alad. Nagu nähtub allolevalt 

jooniselt (Joonis 22), kataks elamualade haljasalad ära piirkondliku vajaduse. See eeldab parkimise 

nutikat lahendust ja ühistutevahelist koostööd, et oleks võimalik tekitada vaid kergliiklusele 

juurdepääsetavad funktsionaalsed ja mitmekülgse haljastusega ühised alad, mis oleksid küllalt suured 

võimalikult paljudele kasutajagruppidele tegevuste pakkumiseks. Ka on otstarbekas lähestikku 

paiknevates piirkondades (nt Smuuli ning Aia tn ja Vallimaa tn korterelamualad) erinevatel 

haljasaladel tegevusi mitte dubleerida, vaid diferentseerida vastavalt kasutada olevale ruumile ja 

inimeste vajadustele piirkonnas.  

 

 

 

Joonis 22. Korterelamualade võimalikud teenindusalad. 

Toetavaks meetmeks ilma lisahaljasalasid rajamata saab olla lisaks korterelamute haljasalade 

kordategemisele kergliiklusvõrgustiku planeerimine selliselt, et liikuvamad kasutajagrupid saavad 

mugavama juurdepääsu kasutamaks kaugemal asuvaid haljasalasid.  

Võimalike lisahaljasaladena võiks kaaluda alljärgnevate alade kasutuselevõtmist haljasaladena (Kaart 

6): 

1. murualad  Paju tn ääres; 

2. KEK-i haljasala; 

3. tühjad murualad Ida-Niidu korterelamualal; 

4. poollooduslikud põõsastega ja puistutega alad Marientali tee ääres; 

5. jäätmaa Pihtla tee - Raudtee tn nurgal; 

6. tühi muruala Uus-Roomassaare tn - Saue tn nurgal; 
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7. haljasribad Lootsi tn - Kaluri tee nurgal. 

 

KEK-i haljasala, Raudtee tn jäätmaa, Ida-Niidu korterelamuala murualade ei oleks kooskõlas 

ühisplaneeringuga. Samuti komplitseerib olukorda enamiku viimatimainitute puhul nende kuuluvus 

(tegemist on eramaaga). Millised ja kas üldse midagi neist kasutusele võtta, oleks otstarbekas 

määratleda rohestruktuuri teemaplaneeringuga. 

5 Kuressaare rohestruktuur 

5.1 Rohestruktuur linnas – teoreetilised aspektid 

5.1.1 Linna rohestruktuur: selle ülesanded ja toimimine 

Planeerimisseaduse kohaselt (§ 6) on roheline võrgustik eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist 

tagav ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav looduslikest ja poollooduslikest 

kooslustest koosnev süsteem, mis koosneb tugialadest ja neid ühendavatest rohekoridoridest. 

Looduskaitse arengukava kohaselt on rohevõrgustik looduslikke alasid ühendav strateegiliselt 

planeeritud, ökoloogiliselt toimivat võrgustik, mis hõlmab mh kaitsealasid, põllumajandusmaid, 

märgalasid, jõekoridore, metsi, parke jt haljasalasid ning merealasid, mis reguleerivad vee, õhu ja 

ökosüsteemi kvaliteeti ning aitavad puhverdavad kliimamuutuse mõju135. 

Esmaseks rohestruktuuri ülesandeks asulas on pakkuda võimalikult mitmekesiseid ökosüsteemi 

teenuseid tagamaks inimestele kvaliteetne elukeskkond. Rohevõrgustik toimib maastikul, ka linnas 

asuvate suuremate rohealade omavahelisel ruumilisel sidususel. Mida massiivsem ja sidusam on 

piirkonna rohevõrk, seda suurem on tema puhverdusvõime ja vastupidavus välistele ebasoodsatele 

mõjuritele ning seda kvaliteetsemaid ökoteenused see pakkuda suudab. Isetasakaalustuva süsteemi 

eelduseks on seejuures piirkonda sobivat elustikku toetavate tingimustega loodusliku kompleksi 

olemasolu. Mida loomulikum on ökosüsteemi toimimine, seda "tervem" on keskkond ja seda 

kvaliteetsemaid looduse hüvesid see pakkuda suudab. Näiteks lindudele pesitusvõimaluste loomisega 

piiratakse nn "kahjurputukate" hulka ilma muid meetmeid rakendamata.  

Rohevõrgustiku moodustavad omavahel läbipõimunud maastikukomponendid: veekogud, märgalad, 

metsad, rohumaad, kuid ka pargid, haljastatud tänavad, aiad jne, mis tagavad loomulike kohapõhiste 

looduslike protsesside toimimise136. Mida paremini, mida vähem sekkumist vajavalt ja end ise 

tasakaalustades "töötab" linnakeskkond, seda rohkem suudab see pakkuda looduse hüvesid ja seda 

tervem on linnakeskkond tervikuna. Seejuures on oluline ökosüsteemide teenuste kvaliteetse 

pakkumise võime ehk ökosüsteemi suutlikkus ökoteenuseid pakkuda kestlikult, iseregulatsiooni 

säilitades ja välismõjutustest tulenevaid häireid tasakaalustades ilma ökosüsteemi taluvuspiire 

ületamata.  

Ökoloogilises plaanis toimib paremini just sidus ja mitmekesine linna rohestruktuur. Terve keskkonna 

indikaatoriks on elurikkus. Elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse moodustavad taime- ja 

loomaliigid ning muud eluvormid ja nende elupaigad. Elurikkus hõlmab geneetilist, liigilist ja 

ökosüsteemide mitmekesisust, mis on üheskoos elu aluseks Maal137. Rohestruktuur on ka 

                                                           

135 Keskkonnaministeerium. 2012. Looduskaitse arengukava aastani 2020; lk 6 
136 Benedict, A,M., McMahon, E.T. 2000. Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century. Sprawl Watch Clearinghouse Monograph Series, 
Washington; lk 6 
137 Uustal, M. 2013. SEI Tallinna väljaanne nr 22. Juhend elurikka linna planeerimiseks. Säästva Arengu Instituut. Tallinn; lk 3 
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vahendajaks inimesele linnakeskkonnas võimaldamaks esmast kokkupuudet loodusega linnas läbi 

haljasala kui alternatiivse arhitektuuriruumi ning luues võimalused liikuda erinevates linnaruumides 

haljastatud keskkonnast. See ei ole vajalik mitte ainult tervislike eluviiside soodustamiseks ja 

rahvatervise edendamiseks, vaid ka üks primaarsemaid vahendeid inimeste võõrandumise 

vähendamisel ja ühiskondliku mälu hoidmisel138.  

Hästi kavandatud rohestruktuur peaks tagama ökoloogiliste koridoride toimimise, so  ühendustee  

elupaikade vahel,  mis  hõlbustab  looma-  ja taimeliikide  isendite  liikumist  toitumis-,  paljunemis-  

ja  puhkealade  vahel  võimaldades infovahetuse ja leviku ning nn rohelise kergliiklusteede 

võrgustiku, mis ideaaljuhul kasutab sama ruumilist koridori. Suurte massiivide puhul (näiteks mets ja 

metsatee) see ei ole probleemiks, kuid linnaoludes, kus rohealad asuvad sageli piiratult on olukord 

komplitseeritum. Väga sageli ei ole võimalik mõlemad funktsioone ühildada seetõttu, et lihtsalt 

haljastatud tänav ei ole piisav toimimaks rohekoridorina ökoloogilises plaanis ning olemasolevad 

ökoloogilised koridorid on nii ahtad või tundlikud, et neisse kergliikluskoridori ehitamine hävitaks või 

muudaks vaesemaks nende elustiku. Seepärast on vajalik linnaruumis rääkida sageli duaalsest 

rohestruktuurist, millest üks tähtsustab kergliikluse tugialade vahel ja teine elustiku mitmekesisuse. 

Heatasemeliselt planeeritud rohestruktuuri korral peaksid rohekoridorid tagame nii neile seatud 

ökoloogilise funktsioneerimise kui samaaegse inimkasutuse kummagi kvaliteeti vähendamata. 

Rohevõrgustiku arendamine aitab kaasa ka säästlikule ja looduslähedasele maakasutusele, mis 

väärtustab traditsioonilist maakasutust luues võimalused ka traditsiooniliste maastikuhooldusvõtete 

kasutamisele. See omakorda sageli "konserveerib" ja aitab taastada piirkondlikku maastikupilti 

tugevdades seeläbi ka kohaidentiteeti. Samuti on rohevõrgustikul täita oluline roll linna säästlikul 

veekäitlusel. Jätkusuutlik sademeveesüsteem (Sustainable urban Drainage System – SuDS) lähtub 

sademevee tekkekohapõhise käitlemise põhimõttest. Süsteem jäljendab looduslikke märgalakooslusi 

aidates sademevett immutada maasse, kasutada elutegevuseks, aurustada või suunata ülejäänud 

vesi edasi looduslikesse veekogudesse139. Sademete hulgad Eestis suurenevad, rohestruktuur aitab 

äkksajuvett akumuleerida kuid ka sajuvett puhastada ning vähendada seeläbi kulutusi vee 

kanaliseerimisele ja puhastamisele. Vee säästliku käitlemisega seotud märgalad võivad olla üheks 

elurikkuse allikaks linnas. 

5.1.2 Rohevõrgustik ja selle struktuurielemendid 

Linna rohelise struktuuri moodustavad linnasisesed rohealad koos nende omavaheliste ühendustega 

ja linkaladega140 linnalähedaste rohealadega. Rohestruktuur aitab jaotada linna või selle asumid 

kergemini tajutavateks osadeks ning on seotud tiheasula või selle osa ajaloolise miljöö ja identiteedi 

kandmise ja kujunemisega141. Rohevõrgustik koosneb alljärgnevalt loetletud erinevatest 

struktuurielementidest (Joonis 23): 

 tuumala; 

 tugiala; 

 roheline tasku; 

 rohekoridor; 

 neutraalala; 

 rohevöönd. 

                                                           

138 Nurme, S., Paju, K.-M. 2009. Rakvere haljastu analüüs. Köide I. Rakvere haljastu ja rohestruktuur. Artes Terrae OÜ, töö nr 02HI09, Tartu; lk 53 
139 Uustal, M. 2012; lk 29 
140 Benedict, A,M., McMahon, E.T. 2000; lk 8 
141 Sepp, K., Kalberg, H., Jänes, J., Nurme, S., Nutt, N, Raidvee, K. 2004. Pärnu linna rohestruktuuride teemaplaneering. K&H AS, Tartu; ptk 2.2.1. 
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Linna rohevõrgustiku potentsiaalseteks osadeks on kõik linna haljastu rohealad, sh avalikud ja 

piiratud kasutusega haljasalad, looduslikud ja poollooduslikud alad, jäätmaad, kuid ka 

põllukaitseribad, viljapuuaiad jne.  

 

Joonis 23. Linna rohevõrgustiku põhimõtteline skeem142. 

 

Tugialad on kõige tähtsamad (suuremad) rohestruktuuri osad, mis on elupaikadeks või elustiku 

liikumise/leviku sihtkohtadeks143. Linnakontekstis on tugialadeks enamasti suuremad rohemassiivid, 

mis võivad toimida ka oluliste rekreatsioonialadena. Tugialadeks linnas on mistahes suuremad 

rohealad, mis moodustavad suuremad, mitmekülgse kasutusega rohealasid, mida iseloomustab 

mitmekülgne elustik. Tüüpiliselt on tugialadeks: 

 pargid ja suuremad avaliku kasutusega aiad (Lossipark, Tervisepark); 

 kalmistud (Kudjape kalmistu); 

 looduslikud ja  poollooduslikud alad (nt Musumännik, Linnulahe soometsad jne), märgalad, 

sh seisu- ja vooluveekogud koos nende ranna- või kaldataimestikuga (nt Põduste jõgi ühes 

luhaga), kaitsealad jne. 

Kui tugialad moodustavad tihedalt põimunud erineva iseloomuga (erineva ökoloogilise väärtusega) 

tugialade kogumiku, kus ei ole otstarbekas/võimalik ruumiliselt erinevaid rohelise võrgustiku 

elemente eraldi välja tuua võib selliseid alasid käsitleda tugialade kogumikena ehk tuumaladena144 

(näiteks Kudjape kalmistut ja Kudjape tammikut võib käsitleda eraldiseisvate tugialadena, sest nende 

ökoloogiline väärtus ja ökoteenuste pakkumise võime on erinev või tervikliku tugialana e tuumalana). 

                                                           

142 Nurme, S., Paju, K.-M. 2009; lk 54. 
143 Benedict, A,M., McMahon, E.T. 2000; lk 7. 
144 Sepp, K., Kalberg, H., Jänes, J., Nurme, S., Nutt, N, Raidvee, K. 2004. ptk 4.2. 
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Rohestruktuuri ökoloogilise toimivuse seisukohalt on tuumalad ühed linna väärtuslikumad 

elemendid, mille säilitamine peaks olema planeerimistegevusel prioriteetne. 

Kuna linnaruumis on tugialade üheks levinumaks ökoteenuseks lisaks muule rekreatiivsete hüvede 

pakkumine, siis muutub oluliseks tugialade kaugus potentsiaalsetest kasutajatest145. Suurte 

mitmefunktsionaalsete tugialade (tavapäraselt linna lähirekreatsioonialad) kasutusraadius võib olla 

suhteliselt suur (1000 m ja rohkem). Efektiivseks toimimiseks vajavad sellised alad häid 

ühistranspordi ning kergliikluse juurdepääse erinevatest linnaosadest. Tavapärased tugialad ehk siis 

linnapargid, skväärid võiksid olla potentsiaalsest kasutajaskonnast mitte kaugemal kui 500 m146, 

Skandinaavia praktikas on peetud mugavaks juurdepääsu kauguseks ka 200...300 m147. Kui vahemaad 

on pikemad, siis on raskendatud laste ja vanurite juurdepääs rekreatsioonialadele oma elukohas. 

Rohelised koridorid on mitmekülgse haljastusega ribalised struktuurid tugialade vahel, mis 

võimaldavad ühendada tugialasid omavahel tagades tugialade omavahelise sidususe. Rohekoridorid 

on võtmetähendusega rohestruktuuri ökoloogilise toimimise tagamisel. Koridori võime luua 

funktsionaalne sidusus piirkonna ökosüsteemi toimimiseks võtmetähtsusega liikidele on kõige 

tähtsam parameeter, millega arvestada tuleb. Rohekoridoride olemuslik omadus on liikumine: levik, 

füüsiline liikumine, füüsiline ja geneetiline infovahetus. Sõltuvalt kooslustest ja piirkondliku elustiku 

nõuetest levilale või kasvukohale, võivad nad toimida kui levilad/elupaigad, liikumistunnelid, 

barjäärid, varjumiskohad, leviku stardipakud või filtrid (näiteks osa isendeid liigub läbi, osa jääb 

peatuma)148. Et elustik koridori kasutada saaks peavad olema võtmeliikidele selles tagatud 

levimise/liikumise, toitumise-/ kasvutingimused. Sidusus ja erinevate liikide 

levila/kasvukohatingimused seejuures on võtmetähtsusega – parem kitsas koridor kui katkestatud 

koridor149. Samas on vajalik eelistada võimalikult laiemaid koridore järgnevatel põhjustel150: 

 laiem koridor hõlmab ulatuslikuma osa maastikust kaasates niiviisi suurema hulga erinevate 

omadustega kasvu- ja elukohti, mis tagab võimalused rikkalikumale elustikule; 

 koridoride servaaladele tekib üleminekutsoon, mille tingimused on alati erinevad koridori 

sisestest tingimustest; mida laiem on koridor, seda vähem mõjutab üleminekualade elustik 

elustikku koridori sees; 

 laiemad koridorid pakuvad ka rohkem kaitset ja varjevõimalusi kiskjate eest, kes võivad 

kitsaid koridore kasutada söögilauana, muutes ala mõne liigi jaoks surmatsooniks; 

 kitsad koridorid ei sobi suurematele loomadele.  

Kui laia koridori ei õnnestu luua, tuleb kaaluda võimalusi mitme paralleelse kitsa koridori loomiseks, 

laienduste tegemiseks jne (Joonis 24). Halvim elustiku seisukohalt on kasutada katkestatud koridore. 

Linnasiseseid rohekoridore võib jaotada alljärgnevalt: 

 rohelised koridorid (green ways)151 eelkõige kergliiklusele (mootorsõidukite liiklusest 

eraldatud või jagatud haljastatud tänavad, metsarajad, puiesteed, haljastatud kergliiklusteed, 

kaldapealsed jne), eesmärgiga võimaldada kergliiklusele haljastatud keskkonnas kulgevad 

marsruudid liikumiseks tugialadele, tugialade vahel või tugialadelt edasi linnalähistele 

                                                           

145 Muru, T. 2003. Tiheasula rohestruktuur ja selle planeerimine. EPMÜ KKI 
146 Muru, T. 2003. 
147 Tuul, K. 2011. Asula rohevõrgustik: kellele ja kui palju? Eesti Loodus 2011/08;  http://www.eestiloodus.ee/artikkel4014_3985.html 
148 Hellmund, P.C., Smith, D.S. 2006. Designing Greenways. Sustainable Landscapes for Nature and People. Island Press, London; lk 52 
149 Hellmund, P.C., Smith, D.S. 2006; lk 73,93 
150 Hellmund, P.C., Smith, D.S. 2006; lk 93...96 
151 Benedict, A,M., McMahon, E.T. 2000; lk 8. 
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rohealadele (linna rohevööndisse), ökoloogiline aspekt ei ole primaarne ja on tagatud 

paralleelse struktuuriga; 

 ökoloogilised koridorid (conservation corridors)152: liikumis- ja levimiskoridorid liikidele, 

looduslikud, poollooduslikud või istutatud ribastruktuurid (jõeorud, ojakaldad, metsaribad, 

mitmerindelise haljastusega suuremad haljasalad, kaitseistandused põllumajanduse, 

transpordi- või tööstusaladega seoses jm); 

 eelnevate kombinatsioon. 

 

Joonis 24. Ökoloogiliste koridoride tüübid ja koridorilahenduste valik Hellmundi ja Smithi järgi153, variant f tähistab sobivaimat 

lahendust ja a ebasobivaimat lahendust, ülejäänud variandid kahanevas järjekorras võimalikke alternatiivlahendusi 

komplitseeritud situatsioonides: (a), katkestatud, ühendust loov, võimalusel vältida; (b) kitsas koridor; (c) alternatiivsed kitsad 

koridorid; (d) kitsas koridor "astmelaudadega"; (e) alternatiivsete koridoride võrk "astmelaudadega"; (f) lai koridor.  

Rohelised koridorid kergliikluse seisukohalt peavad võimaldama kergliikluse ja mitmekülgse 

tervisespordi (jooksmine, kepikõnd, suusatamine jne) soovitatavalt mootorsõidukite liiklusest 

eraldatult. Kergliiklusteega rohekoridoride põhifunktsiooniks on luua linna erinevatest kohtadest 

ühendused tugialadega ja pakkuda tervislikum liikumisalternatiiv. Kergliikluse seisukohalt on 

ideaaliks, kui kasutaja pääseb rohekoridori võimalikult elu-, töö- või teeninduskoha lähedalt. Halvasti 

ühendatuks tuleb pidada neid alasid, mille juurdepääs rohelisele kergliikluskoridorile on kaugemal kui 

200...300 m. Kergliikluskoridori laius peaks olema ideaaljuhul selline, mis võimaldab kahesuunalise 

erineva kergliiklustee ehitamise ja mitmerindelise haljastuse rajamise. Et rohekoridor toimiks 

efektiivselt ka ökoloogilise koridorina võiks selle laius olla 30…60 m (Joonis 25). 

Rohelised taskud - väikesed eraldiseisvad ja rohekoridoriga hästi seotud või rohekoridori laiendusena 

paiknevad haljasalad (nn rohelised taskud e astmelauad), mis suurendavad rohekoridori efektiivsust 

ja erinevate rohealade sidusust154. Kuressaare kontekstis võib roheliste taskutena käsitleda osasid 

skvääre ja jäätmaid. Ökoloogiliselt on rohelised taskud olulised üksikute liikide või koosluste 

elupaikadena. Roheliste taskutena toimivad nii haljastatud skväärid, jäänukbiotoobid, väiksemad 

pargid ja aiad (sh avalikust kasutusest väljasolevad aiad). Funktsionaalselt on sellised alad vajalikud 

lühiajalise puhkuse võimaldamiseks kergliiklejatele ja ning rohekoridoride haljastuslikuks ja 

maastikuliseks mitmekesistamiseks. 

                                                           

152 Benedict, A,M., McMahon, E.T. 2000; lk 8. 
153 Hellmund, P.C., Smith, D.S. 2006; lk 96 
154 Hellmund, P.C., Smith, D.S. 2006; lk 97 
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Neutraalalad on jäätmaad jm kasutusest väljasolevad, maa-alad, mis toimivad/võivad toimida 

rohestruktuuri elementide laiendustena või astmelaudadena. Kõrghaljastusega jäätmaad on sageli 

ökoloogilisest aspektist väärtusliku elustikuga alad. Olulised on need rohestruktuuris juhul, kui nad 

kompenseerivad rohestruktuuri sidusust või nende arvelt saab vähendada rohealade puudujääki. 

 

Joonis 25. Mitmefunktsionaalse rohekoridori põhimõtteskeem linnaruumis155. 

Rohevööndi eesmärgiks on luua asula ümber roheline puhvertsoon ja siduda linna rohestruktuur 

linnalähedaste rohealadega. Rohevööndina toimivad linna piiridel olevad ja linna ümbritsevad suured 

naabruskonna tugi- või tuumaladega liituvad rohealad (ka nn linkalad156), mis on vajalikud eelkõige 

linna rohevõrgustiku sidusaks ühendamiseks linnavälise rohevõrgustikuga. See tagab mõlema 

struktuuri ökoloogilise ja funktsionaalse sidususe Rohevööndi suuruse/ulatuse määrab looduslike 

alade olemasolu ja massiivide suurus linna piirialadel, selle konfiguratsioon tuleneb ajaloolisest 

maakasutusest ja naaberomavalitsuse tegevusest asula piiril. Ideaaljuhul võiks linna ümbritseva 

rohevööndi minimaalseks laiuseks olla ca 2 km - vastab ca 15-30 min pikkusele jalgsikäigu kaugusele. 

Linkalade võivad olla laiad rohelised koridorid või katkematud üleminekud (piiriks formaalne 

administratiivjoon kahe omavalitsusüksuse vahel). 

Konfliktalad, katkestuskohad, barjäärid. Linna rohevõrgustiku sidusust katkestavad barjäärid, milleks 

linnades on läbivad maanteed, linna ringteed, tööstusalad, valglinnastunud elamualad, 

monokultuursed põllumaad. Loetletud tõkked on probleemiks nii ökoloogilisele sidususele kui 

kergliiklusele.  Kuressaares on sellisteks tõketeks peaasjalikult magistraaltänavad. Lokaalsete 

tõketena eeskätt ökoloogilistes koridorides toimivad piirdeaiad, väiksemad teed, intensiivse 

hooldusega alad (golfiväljak), mis võivad olla takistuseks osale elustikule. Looduslike tõketena võivad 

toimida suured veekogud, eriliste tingimustega looduslikud alad (liigniiskus, liigne kuivus, 

erosiooniohtlikud alad, aktiivne reljeef jne). Ka rohekoridor ise oma spetsiifiliste kasvu- või 

elutingimustega võib olla mõnedele liikidele barjääriks. Suurimaks ja tüüpilisemaks ohuks 

rohekoridoridele peetakse maanteid157. 

Konfliktaladeks on kõik alad, mille tõttu mistahes põhjustel terviklik rohestruktuuri osa katkestatakse 

või väheneb tema ökoloogiline, funktsionaalne, rekreatiivne vm väärtus.  

                                                           

155 Nurme, S., Paju, K.-M. 2009; lk 55. 
156 Benedict, A,M., McMahon, E.T. 2000; lk 8 
157 Hellmund, P.C., Smith, D.S. 2006; lk 97 
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5.2 Kuressaare rohestruktuur aastal 2017 

5.2.1 Ühisplaneeringu kohane rohevõrk 

Ühisplaneeringu kohaselt moodustavad rohelise võrgustiku tugialad järgmised piirkonnad ja 

kooslused158: 

 heitlehised metsad vastavalt Corine maakattetüüpidele, suur osa neist on tammikud ja 

endised puisniidud, mis on iseloomulikud just Lõuna-Saaremaale, kuid haruldased Eesti 

kontekstis; 

 vanad mõisapargid – Kellamäe, Muratsi ja Sikassaare – vanade puudega pargid on nagu 

“oaasid kõrbes” ja mitmekesisuse seisukohast väga olulised. Kui valdavalt on planeeringualal 

suhteliselt noored metsad, siis parkides on üle 100 aasta vanuseid puid; 

 Eestimaa Looduse Fondi Natura inventuuriga arvele võetud metsad. 

Ühisplaneeringu kohaselt rohelisteks koridorideks ühisplaneeringualal on159: 

 mererand ja vooluveekogude kaldad piiranguvööndi ulatuses (v.a kompaktselt hoonestatud 

aladel); 

 ulukite liikumisteed. 

Kuressaare linnas, Kudjape alevikus ja Nasva alevikus aitavad rohelise võrgustiku toimimisele kaasa 

lokaalse tasandi rohestruktuurid (kõik looduslikud ja pool-looduslikud taimekooslused, olenemata 

liigilisest koostisest või maakasutusest – nii avalikud haljasalad, eramute aiahaljastus kui ka nt 

jäätmaade võsa)160.  

Ühisplaneeringuga seatakse ruumilise arengu põhimõtted rohevõrgustiku alal alljärgnevalt161: 

 säilitada võrgustiku terviklikkus/sidusus, kus peamine roll on koridoridel; 

 säilitada tugialade (metsade) massiivsus, mis annab võrgustikule stabiilsuse, muutes ta 

vastupidavamaks väliste muutuste suhtes; 

 vältida uute ehitiste, sh tehnilise infrastruktuuri ja teede rajamist rohelise võrgustiku aladele; 

küll on lubatud ajalooliste talukohtade asustamine ning joonobjektide rajamine 

olemaolevatele trassidele (teed, elektriliinid jmt);  

 ehitamine haljasmaa juhtotstarbega aladel rohevõrgustiku koridorides on lubatud 

Maakatastriseadus § 18 tingimustel vaid olemasolevate joonobjektide korral uusi 

juurdepääsuteid rajamata; 

 ranna ja kallaste kui koridoride sidususe tagamiseks säilitada võimalikult suures ulatuses seal 

asuvad looduskooslused; 

 rohelise võrgustiku ala ei ole takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja väljaandmisel 

õigusaktidega sätestatud korras ja tingimustel. 

                                                           

158 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 39 
159 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 39...40 
160 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 39...40 
161 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 40 
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Joonis 26. Ühisplaneeringu kohane rohevõrk162. 

Ühisplaneering annab Kuressaare rohestruktuuri osas ette kahe peamise rohekoridori – mereranna ja 

Põduste jõe luha, esiteks kui linna läbivad rohekoridorid ja teiseks kui linkstruktuurid linnavälise 

rohevõrguga (Joonis 26). 

Arvestades Kuressaare haljastu asendit ja liigendatust on ühisplaneeringuga määratletud linnaüleste 

tugialade ja roheliste koridoride valik suhteliselt üheselt määratletud: suuremad rohemassiivid 

paikevad linna läänepoolses osas, idaosas asuvad küll mõned suuremad massiivid, kuid lennuväli ja 

uueelamualad linna sees ja linna piiril komplitseerivad kompaktsete rohestruktuuri elementide 

moodustumist. Kuigi Kuressaare piirneb ja linna läbib Põduste luht, seostub linn maakondliku 

rohevõrguga selle piiridel (Kaart 9). Seejuures linna asend ja tänavatevõrk ei võimalda linna keskosa 

sidusa ja hästi toimiva ökovõrgustiku loomist linna piiridel olevate rohemassiividega. Praegune 

sisuliselt ainus toimiv ühendus on Põduste luht, mis on otsekontaktis linna äärealadega ja Aia ning 

Smuuli korterelamute piirkondadega, teoreetiline ühendus Kudjape suunal on mööda mereranda ja 

läbi Tervisepargi ning lennuvälja ümbruse poollooduslike alade, kuid tänu valglinnastumisele pole see 

suund ilmselt kestlik (Kaart 9). Kaardil on näidatud praegune Põduste jõeluhale konkureeriv 

teoreetiline rohekoridor, mis ühendab Linnakeskuse suurimat tugiala – Lossiparki – linnaväliste 

rohealadega linnast kirdes. Koridori laius on 200...300m, sidusus (mitte arvestades katkestusi 

maanteedel) hetkeseisus on enam-vähem pidev, kuid ilmselt tulevikus katkeb tänu valglinnastumise 

protsessidele linnaga piirnevatel aladel (Joonis 27. Valglinnastumise ilmingud linna äärealadel ja 

ümbruskonnas. Sinisega on näidatud olemasolevad ja planeeritud elamualad. Näidatud kontuurid on 

illustratiivsed (skeemi alus Maa-amet kaardiserver).Joonis 27). Lähilink Põduste luhaga on 

katkestatud sadama tõttu.  

Eelnevast lähtuvalt on esmatähtis säilitada Põduste jõe luha pidevus, ja mererannal olevate 

looduslike/ poollooduslike alade pidevus ning kompaktsus, sest alternatiivseid ökoloogiliselt 

toimivaid koridore linna territooriumil võimalik luua ei ole. 

Ka on vajalik täpsustada ühisplaneeringu rohevõrgustiku käsitlust, mis eelistab tugialadena 

kaitsealasid – linnasiseselt on Põduste jõe luhaga ja mereranna looduslike aladega seotud rohealad 

mingigi sidususe säilitamiseks kriitilise tähtsusega. Tugialasid siduvate kergliiklusmarsruutide 

                                                           

162 Kuressaare LV/Kaarma VV. 2012. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Planeeringu seletuskiri; lk 39 
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väljatöötamisel on olukord leebem, kuid arvestada tuleb sellega, et Kuressaare olemasolevaid 

tänavaruume arvestades ei ole mitmerindelise haljastusega tänavate rekonstrueerimine ilma väga 

põhjalike ümberkorraldusteta võimalik ja seetõttu saab rääkida pigem vaid mugavamate 

kergliikluslinkide loomisest elamualade, kesklinna ja suuremate tugialade vahel. 

Alljärgnevates peatükkides on välja toodud ettepanekud ühisplaneeringu kohase rohevõrgustiku 

täpsustamiseks linna tasandil. 

5.2.2 Linna rohevöönd, sidusus naabruskonna rohemassiividega 

Planeeritud rohevõrk on maakondliku rohevõrguga seotud läbi ranniku ja läbi Linnulahe ümbruse 

maakondliku rohevõrgu tugialadega (Joonis 28). Maakondliku rohevõrguga seostuva 

konfliktsituatsioonina tuuakse 2008. a maakonna teemaplaneeringus välja linna äärealade ja 

naabruskonna omavalitsuste linnaga piirnevate alade valglinnastumisega seotud probleemid163: 

"Valglinnastumise tendentsid  on täheldatavad linna piirist kuni 10 km kaugusel, Mändjala - Järve 

suunal ka kuni 15 km kaugusel.  Muude  probleemide  kõrval  ohustab  koordineerimatu  asustuse 

laialivalgumine rohelise võrgustiku toimimist, kuna linna tagamaal olevad loodus- ja 

põllumajandusmaastikud muudetakse hoonestatud aladeks. Saaremaa lõunaosas ei ole  ajaloolistel  

põhjustel  (suur  intensiivselt  kasutatava  kultuurmaastiku  osakaal) roheline  võrgustik  ida- 

läänesuunaliselt  niigi  piisavalt  sidus  ja  valglinnastumine ohustab seda täiendavalt." 

 

                                                           

163 Saare Maavalitsus. 2007. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Kuressaare; lk 20 
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Joonis 27. Valglinnastumise ilmingud linna äärealadel ja ümbruskonnas. Sinisega on näidatud olemasolevad ja planeeritud 

elamualad. Näidatud kontuurid on illustratiivsed (skeemi alus Maa-amet kaardiserver). 
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Joonis 28. Maakondlik rohevõrk164. Kuressaare rohestruktuur on seotud läbi Põduste luha ja mereranna maakondliku tugialaga. 

Helerohelisega on tähistatud orienteeruv maakondliku tugiala piir. 

Aastal 2017 võib öelda, et kümme aastat tagasi probleemina määratletud tendentsid on süvenenud 

sedavõrd, et seavad kahtluse alla ka ühisplaneeringuga määratletud linna läbiva Põduste jõega 

seotud rohekoridori reaalse toimivuse (Kaart 9). Probleemseim seejuures on hetkeseisus Põduste jõe 

ristumine Kihelkonna maanteega, kus moodustub pudelikaelalaadne kitsas riba sillast lõuna pool. Jõe 

põhjakaldal (otsustades kallasraja mudastumise põhjal; Foto 24) on selle kitsa ala kohta on juba 

praegu suur koormus ja läbipääs kitsuke, kuid juhul, kui kõik planeeritud krundid eramuid täis 

ehitatakse koormus võib kasvada. Jõe teisel kaldal, Kihelkonna mnt ääres on tasandatud ulatuslik ala 

jõe kaldal roostiku arvelt, mis vähendab läbipääsu ka jõe lõunakalal. Samuti on põlluarendustega 

killustatud suur osa linna kirdepiiril, Kudjape ja linna vahelisi alasid. 

Läbi Linnulahe ja rannaala on Kuressaare rohestruktuur Nasva ja Mullutu piirkondade poole jäävate 

maakondlike tugialadega tihedalt seotud ja läbipõimunud. Peamiseks konfliktsituatsiooniks on Sõrve 

tee, mis joonstruktuurina lõikab tugiala läbi Tori jõe suudmest alates, kuid arvatavasti sidusus 

väheneb ka Aia tn läbimurde ehitamisega.  

Linna rohevööndi moodustavad looduslikud ja poollooduslikud alad Roomassaare poolsaarel ja 

lennuvälja ümbruses,  Ringteest põhja poole jäävad metsaalad ning Lahe teest läände ja loodesse 

jäävad soo- ja metsaalad (Joonis 29). Läänest ja põhjast (kuigi linna piiril eramuarendustest kohati 

killustatud) paiknevad looduslikud massiivid suhteliselt pidevalt, suuremateks barjäärideks on 

maanteed. Massiiv ulatub kuni Põhja tn joonelt kuni Suurlaheni (ca 2 km) ja jätkub sealt üle lahe 

loodesse. Põhja poolne massiiv on samuti ulatuslik, rohkem kui 2 km ja kulgeb Mullutu suunas, 

suuremateks barjäärideks ringtee ja Kihelkonna maantee ning tööstusala linna põhjaosas. Tööstusala 

on samas suhteliselt väikese tihedusega, palju on jäätmaid, mis hetkeseisus toimivad juhuslike 

roheliste koridoridena, mis osaliselt katkestust leevendavad. Pidevuse katkestab Põhja tn joonelt 

suur kirde- kagusuunaline põllumajandusmassiiv ulatusega kirde-kagu suunas ca 2,7 km ja laiusega 

ca 700 m. Samas on tegemist peamiselt rohumaaga, ala keskel asub metsatukk. Kirdes katkestab 

rohevööndi Tallinna tn ja ringtee. Võib öelda, et rohevöönd Tallinna tänavast lõuna poole on 

suhteliselt killustunud ja pole pidev (sidus). Peamiseks põhjuseks lennuväli, uuselamuarendused, 

tööstuspiirkond Roomassaare poolsaarel ja Roomassaare sadamani viiv barjäärina toimiv maantee. 

Lennuvälja ümbrus metsastub, lennujaama ja mere vaheline ala kagust on avatud lennukoridori tõttu 

suurematest aladest põhjas eraldatud. Seepärast on linna kaguosas suhteliselt oluline roll kanda 

tuumalal, mille moodustavad Tervisepark ja sellega liituv kaseenamusega mets lõunas ning jäätmaal 

Marientali tee ääres Uus-Roomassaare tänavani. Lõunas moodustab rohelise vöö kuni Väike-

Roomassaare poolsaareni poollooduslike kooslustega võsastuv rannaniit. Spetsiifilise osana toimib 

omalaadse tuumalana rohevööndis linna loodeosas Lossipark ja sellega liituvad haljasalad. 

Rohevööndi suurimaks probleemiks on selle lääneosa killustumine uusarendustega linna piiril 

(Kullerkupu tn piirkond) ja väljaspool linna piiri. Kaguosa edasine killustumine toimub planeeritud 

uuselamuarenduse tõttu, tootmisalade laiendamine Roomassaare poolsaare otsas on mahuga, mis 

oluliselt tegelikult praegust situatsiooni suurt ei muuda. Ühisplaneeringuga ettenähtud rannikut pidi 

kulgeva rohekoridori pidevuse võib katkestada Väike-Roomassaare poolsaare  lääneküljele plaanitud 

segahoonestusala. Reaalselt katkestavad sidususe rannal ujula ja sadam. 

                                                           

164 Saare Maavalitsus. 2007. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Kuressaare 
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Joonis 29. Kuressaare rohevööndi moodustavate massiivide põhimõtteskeem. Kollasega on märgitud linnasisesed suuremad 

rohemassiivid, punasega linnavälised rohemassiivid. 

Eelnevast lähtuvalt on vajalik planeerimistegevuses arvestada linna ümbritseva rohevööndi sidususe 

suurendamisega eelpoolkirjeldatud probleemaladel. Kuna maanteed moodustavad olulisi barjääre ja 

eramajade piirkonnad on küll formaalselt rohelised, kuid piirdeaedade ja intensiivse hoolduse tõttu 

sobilikud vaid suhteliselt piiratud elustikule, siis on oluline ära kasutada kõikvõimalikke 

ribastruktuure, et luua sidususe suurendamiseks laiade linkide ja koridoride asemel kompensatoorne 

kitsamate ja/või võimalikult väiksemate katkestustega alternatiivsete koridoride võrk (Joonis 24). 

5.2.3 Linna rohevõrk 

Linna rohevõrgu tähtsamateks tugialadeks on (Kaart 10): 

 Roomasaare poolsaar ja poollooduslikud alad kuni Väike-Roomassaare poolsaareni (viimane 

kaasa arvatud; 

 Lennuvälja ümbruse rohealad; 

 Linnulahe äärsed looduslikud alad; 

 Lossipark; 

 Tervisepark; 

 Musumännik. 

 

Lennuvälja rohealadel on pigem ökoloogiline kui rekreatiivne tähtsus. Funktsionaalselt (kõik 

ökoteenused sh rekreatsioon) moodustavad Linnulahe ümbrus koos Põduste luha, Musumänniku ja 

golfiväljakuga ühtse tuumala, mis on seotud vanalinnaga läbi Sõrve tee, Heina tänava ja Puusilla tee 

ning linna põhjaosaga läbi Kihelkonna maantee ja Ringtee. Vajalik on rohelise linkala tekitamine 
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Lossipargiga Abaja tn piirkonnas. Kergliikluse sidususe osas on soovitatav soodustada liiklust üle 

Heina tn silla ja Puusilla tee silla ning luua Põduste luhal läbiv rada Sõrve teest - Kihelkonna 

maanteeni ning teisalt mööda Suur-Sadama, Veki ja Töö tänavat Lossipargini ning Raekoja platsi 

suunas (näiteks Puusilla tee – Aia tn - Aia käik - Anton Lutsu tn – Lasteaia tn vm sarnane  marsruut). 

Lossipark ja Tervisepark ühenduvad läbi Roomassaare – Väike-Roomassaare poollooduslike alade. 

Soovitav on suurema sidususe loomiseks kavandada rannaniitu läbiv matkatee ning säilitada linkalad 

Tervisepargist rannaniidule. Lossipargi ja Tervisepargi vahel toimib rohelise kergliiklusühendusena ka 

Uus-Roomassaare tänav, millele on võimalik luua rohetasku Saue tn - Uus-Roomassaare tn nurgal. 

Ida-Niidu ühendamist soodustada mööda Marientali teed Tervisepargiga ning Kudjape tammikuga 

linnast väljas. Marientali ja Kaare tn korterelamute piirkonna puhul on ühendus olemas 

Tervisepargiga läbi jäätmaa Tervisepargist põhjas – planeeringutes ning projektides tuleb Marientali 

teega paralleelselt 60...100 m laiusel ribal luua võimsalus mitmerindelise haljastusega alade loomist 

(hetkel läbi metsa ja jäätmaade võimalik (Kaart 10)). Samal põhimõttel luua haljastatud riba 

Marientali teega paralleelne riba Sirge tn ja Kudjape asula Kuressaare tee või Pähklimetsa tee 

vahelisel alal maanteest ida poole. Nii on võimalik luua mitmefunktsiooniline rohekoridor 

rannaniitudelt Õie tn - Kirde tn metsatükkideni, ühendades koridoriga samal ajal Marientali ja Ida-

Niidu korterelamualad ning luua ühendus Kudjape Tammikuga, Kudjape kalmistuga ning 

metsamassiiviga Kudjape kalmistust kirdes. Kuigi selle koridor peamiseks probleemiks on Marientali 

tee poolt loodav katkestus ja põlluplaneeringuga elamualad, on siiski võimalik ka seda koridori, 

kasvõi ainult kergliikluse edendamiseks, arendada (Kaart 10). 

Linna põhjaosa korterelamualade ühendamiseks tugialadega tuleb suunata Smuuli piirkonna 

ühendamist Põduste luhaga, ka mööda Pikk tn, Aia tn ja Tehnika tn Ringtee kergliiklusteega. 

Hetkeseisus on võimalik Ringteega paralleelselt Põduste luhast kuni Tallinna tn ringini luua 30...60 m 

laiune rohekoridor Ringteest lõuna poole. Sellisel moel saab tekitada linna põhjast ja idast piirava 

rohelise vöö (Kaart 10), mis on alternatiivseks koridoriks Põduste luhale ning luua ühenduse linnast 

kirdesse jäävate aladega, sh rekreatsioonialana väärtusliku Kudjape tammikuga (Kaart 10). 

Aedlinna piirkondi saab tugialadega ühendada ainult sobivamaid kergliiklusmarsruute kavandades – 

väljakujunenud linna ruumilisest struktuurist lähtuvalt ei ole võimalik kesklinna, vanalinna ja aedlinna 

osades kavandada suuremahulise haljastusega koridore. 

Kuressaare kontekstis  moodustavad tegelikult suure mahu golfiväljak ja eraaedade alad (Joonis 30) 

ning vanalinn, mis aga rohestruktuuri seisukohalt nii ökoloogilises võtmes kui kergliikluslinke 

arvestades on pigem sekundaarsed. Golfiväljak, tänu saartena jäetud looduslikele 

puittaimegruppidele ja tiikidele on sobiv tegelikult mitmekesisele elustikule. Probleemiks on aga 

ulatuslike murualade väga tihe niitmine, mis muudab loodusliku taimestusega "saared" pöetud 

murus paljude liikide jaoks pigem ökolõksudeks ning mistõttu see ala toimib pigem rohealana üldiselt 

aidates kaasa mikrokliima stabiliseerimisele, õhu puhastamisele ja vee akumuleerimisele. Eraaiad 

massiivina toimivad sarnaselt golfiväljakule elupaikadena mitmesugusele elustikule, kuid ühelt poolt 

tänu mosaiiksusele hooldustiheduses, haljastuse tiheduses ja haljastuse iseloomus, teisalt küllalt 

tihedale tänavavõrgule ja piiretele on seal võimalik elupaik siiski pigem spetsiifilisele elustikule. 

Vanalinn moodustab tervikuna tänu oma  kõrghaljastusele tervikliku massiivi, kuid tema toimimine 

ning probleemistik rohestruktuuri võtmes sarnaneb aedlinnale. 
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Joonis 30. Golfiväljak ja eraaedade piirkonnad. 

Elamualadel ja golfiväljakul on nende kasutamine puhkealadena erinevatel põhjustel 

komplitseeritud. Aedlinlikes piirkondades ja vanalinnas jagatud ruumiga tänavatel võib samas kogu 

teedevõrku ka käsitleda formaalselt kergliiklusteede võrguna, kui see on kergliikluse jaoks 

korraldatud ohutul ja mugaval kombel. Kuressaarele omaselt puuduvad aedlinlikes piirkondades 

üldjuhul rohelised taskud ning võimalused nende juure tekitamiseks, mis teevad nende alade 

kasutamise kergliikluse jaoks ebamugavaks. Eelnevast lähtuvalt ei toimi need alad tugialadena, kuid 

on  olulised oma mahu tõttu linna rohevõrgustikku toetava struktuurina. 

Linnasisese rohevõrgustiku loomisel kesklinnas ja vanalinnas on ainuvõimalik kasutada alternatiivsete 

ribastruktuuride loomist (Joonis 31), mis soodustavad eelkõige kergliikluse sujuvat toimimist. 

Seejuures tuleks ära kasutada kruntidevahelisi ja avaliku kasutusega kruntide siseseid läbipääse ning 

otseteid, mis muudavad kesklinnas liikumise jalgsi või jalgrattaga kiiremaks ning huvitavamaks ja 

annavad võimaluse majadevaheliste funktsioonita murualade haljastamiseks.  

 

Joonis 31. Kergliiklusele orienteeritud ribastruktuuride loomise põhimõte. 

Kuressaare kesklinnas on soovitav sellisel põhimõttel lahendusi kaaluda kesklinna/vanalinna 

piirkonna avaliku kasutusega või/ja kortermajade piirkondades. See eeldab erineva 

omandistaatusega aladel avaliku ruumi ühiskasutust ja ruumide kavandamist funktsionaalse 
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piirkonna mitte krundipõhiselt. Samuti saab niiviisi luua haljastatud nurgakesi, kuhu saab tekitada 

istumiskohti, väikelaste mängukoht 1...2 mänguvahendiga, mitmefunktsionaalseid platsikesi. 

 

Foto 68. Uue tn piirkond Tallinna tn ja Uus tn vahel soosib kergliiklusele orienteeritud rohevõrgustiku arendamist 

ribastruktuuridena. 

 

Peamised konfliktsituatsioonid tekivad seoses magistraalteedega (Ringtee, Sõrve tee, Tallinna tn, 

Kihelkonna mnt), mis katkestavad rohekoridoride pidevuse olles ohtlikud kergliiklusele ning tekitades 

füüsilise barjääri elustikule (Kaart 10). Rohekoridoride pidevuse seisukohalt tekivad konfliktalad Aia 

tn läbimurde tegemisel Põduste luhal jm (Kaart 10), kus täiendav ehitustegevus toimib olemasolevat 

rohevõrgustikku killustades või katkestades. Kõigi sellistes situatsioonides tuleb vastavate projektide-

planeeringute koosseisus näha ette leevendavad meetmed. Kõige olulisem on tagada Põduste kaldal 

kallasraja läbitavus ja kalda taimestus selliselt, mis tagab varje-, liikumis- ja pesitsusvõimalused 

veelindudele, kahepaiksetele, jõeimetajatele ja luhataimestikule (Foto 70). 
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Foto 69. Ehitustöödega ümberkujundatud roostik Aia tn ääres. 

 

Foto 70. Jõekaldal säilitatav looduslik taimestik ja jalgrada. Vasakul: jalgrada koos jõe kalda puistu ja rohttaimestikuga 

kaldajoonest 5...10 m ulatuses; paremal liikide levikuks  ja liikumiseks vajalik kaldariba ilma jalgrajata 10...15 m ulatuses. 

 

5.2.4 Rohelised kergliiklusteed 

Vastavalt OÜ Consultare165 ja Linnalabori uuringutele166 on linna ümbritsevad kergliiklusteed kõrgelt 

hinnatud ning aktiivses kasutuses, kuid probleemiks on Kuressaare siseste jalgrattateede puudumine 

ja olemasolevate kergliiklusteede nõrk sidusus. Seetõttu enamusel rajatud kergliiklusteedel on 

                                                           

165 Vaher, K. jt. 2009-2010. Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad väärtused. Linnalabor MTÜ: lk 20 
166 Kiiker, K. 2010. Kergliikluse täpsustatud uuring. Kuressaare linna ja lähiümbrus. Consultare OÜ, City Bike OÜ, töö nr 12/09.  Kuressaare 2010 
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elanike jaoks vaid rekreatiivne väärtus, kuid igapäevase liiklemise ühendusteedena kasutatakse neid 

vähe167.  

Positiivsena on välja toodud seda, et Kuressaare linna suurus sobib liiklemiseks jalgrattaga ja 

rattaparklaid on võrreldes teiste Eesti linnadega suhteliselt palju. Kuressaares on turvaline jalgratast 

parkida ja see on ka üks põhjuseid, miks Kuressaares on jalgratta kasutajaid suhteliselt palju168.  

Probleemideks on tüüpiliselt olemasolevate teede läbitavusega seonduv: kohati kõrged äärekivid, 

rampide puudumine, langetatud restkaevukaaned jms. Eelpoolviidatud uuringutele tuginedes on 

soovitud linnasisese kergliiklusteede võrgustiku tihendamist ja jalg- või rattatee rajamist vanalinnast 

Lahe teele üle golfiväljakute. Uuringutekohased soovitatavad suunad on esitatud alljärgneval 

skeemil. 

 

Joonis 32. Linna kergliiklusteede võrk ja suunad, mille arendamine on prioriteetne169. 

Käesolevas töös on tehtud ettepanekud kergliiklusteede marsruutide täiendamiseks lähtuvalt linna 

erinevate piirkondade sidusama ühendamise vajadusest tugialadega (Kaart 8). Ettepanekus tehtud 

trajektooride valikul on lähtutud eeskätt nende otstarbekusest tugialade ühendamisel (võimalikult 

lühem ja loogilisem marsruut, tänavate haljastamise võimalus, elamuslikkus marsruudil) ning 

eelpoolviidatud uuringutes välja toodud aspektidest. 

Valdav osa marsruute kulgeb olemasolevatel tänavatel, mille haljastamise võimalused on piiratud, 

kuid kus jagatud ruumi põhimõtet kasutades on võimalik luua vaheldusrikas  ja meeleolukas läbipääs. 

Uus-Roomassaare tn, Suve tn pakuvad võimalusi tekitada marsruudile rohelisi taskuid ja rajada 

lisahaljastust. Tehtud ettepaneku kohaselt moodustuv kergliiklusteede võrk ühendab kõik tugialad, 

kesklinna ja korterelamualad. 

Lisaks eelnevale tehakse ettepanek viia kergliiklustee, millel on lubatud ka jalgrattaliiklus, 

tervisesportimine jm Heina tänavalt mööda Merikotka tänavat läbi golfiväljaku Lahe teele. See lubas 

omakorda minna Põduste luhale ja läbida golfiväljaku maalilist maastikku. Rada kulgeb ettepaneku 

kohaselt olemasolevatel golfiväljaku teenindusteedel, mistõttu võiks olla minimaalne konflikti 

võimalus golfi mängijate ja kergliiklustee kasutajate vahel. 

                                                           

167 Kiiker, K. 2010.; lk 19...21 
168 Kiiker, K. 2010.; lk 19...21 
169 Kiiker, K. 2010.  



1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs  

 

116 AB Artes Terrae OÜ 
 

Teise ettepanekuna tehakse välja töötada nn Kolme Vaatetorni matkarada, mis võimaldab matkata 

jalgsi või osaliselt jalgrattaga ümber linna (kokku 16...17 km) läbides kõiki olulisemaid tugialasid ja 

miljööväärtuslikke maastikke. Rada oleks ühendatud Marientali tee kergliiklusteega ja Ringtee 

kergliiklusteega, läbiks Roomassaare poolsaare ja Väike-Roomassaare poolsaare, Linnulaheäärse ja 

Põduste luha. Rajale saaks minna linna erinevatest kohtadest, samuti on võimalik kombineerida enda 

jaoks sobiv marsruut sõltuvalt huvist ja asukohast linnas. Raja läbivaks mõtteks on 3 

linnuvaatlustorni, raja saab siduda keskkonnahariduse ja Kuressaare linna looga. Raja läbimisel on 

võimalik nautida Kuressaare vanalinna panoraami kogu linna rannikupiiri ulatuses. Raja läbimisel 

oleks võimalik külastada järgmisi huvipunkte: 

1. Tervisepark; 

2. Lennujaam; 

3. Roomassaare sadam ja mälestuskivi; 

4. Roomassaare Tulepaak ja raudtee lõpp; 

5. Kuulipildujadotid Roomassaare poolsaarel; 

6. Rannaniidud, kadastikud; 

7. Roomassaare Linnuvaatlustorn; 

8. Dendropark; 

9. Väike-Roomassaare ps; 

10. Kuressaare staadion; 

11. Lossipark; 

12. Kuressaare linnus; 

13. Kuressaare sadam; 

14. SPA-d; 

15. Tori jõe suue; 

16. Põduste jõe suue; 

17. Musumännik; 

18. Discgolfi  väljak; 

19. Linnulahe linnuvaatlustorn 

20. Kuressaare Golfiväljak; 

21. Põduste jõgi ning luht; 

22. Puitsild; 

23. Põduste luha linnuvaatlustorn 

24. Suursild; 

25. KEK-i maja; 

26. Põduste jõe kergliiklussild Ringteel; 

27. Auriga keskus. 

 

Rada peaks läbima Roomassaare poolsaare rannaniite ja roostikke ning Põduste jõge ja luhta 

kasutades suuresti ära olemasolevaid jalgradu. 

 

Kergliiklusteede koridorides on soovitatav kasutada järgnevaid põhimõtteid: 

 

 jagatud ruum ja universaaldisain, takistusteta läbipääs; 

 liikluskorraldus, mis tagab jalgratturite, tervisesportlaste ja jalakäijate konfliktideta liikumise; 
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 aedlinna ristmikel laiematel haljasribadel luua 1-2 istumiskohaga ja jalgrataste 

parkimisvõimalusega puhkekohti; 

 erinevate teekatete ja liikluse rahustamise põhimõtete kasutamine jagatud ruumiga 

teelõikudel; 

 olemasolevate otseteede/otselõigete kasutamine avalikel aladel; 

 "roheliste" ribastruktuuride (Joonis 31) kasutamine; 

 vaheldusrikkuse loomine, ruumiüleminekute markeerimine, rõhutamine, erinevate 

marsruudiosade erinev disainikeel, vaheldusrikka haljastuse kasutamine, põneva 

kasutustaristu kasutamine jms. 

6 Kokkuvõte 
Kuressaare haljastu muudab omanäoliseks suur looduslike alade ja aedlinlike alade osakaal 

linnapildis. Samas on linn avalike parkide osas peamiselt Lossipargi põhine. Lossipargi ning teiste 

suuremate haljasalade koondumine linna lõunapoolsesse ossa jätab linna põhjaosa, kus linna 

elanikkonna asustus on tihedam, vaeslapse ossa. Korterelamualade haljasalad, mis leevendaksid 

avalikult kasutatavate haljasalade puudujääki, on halvas seisus ning ei suuda neile omistatavaid 

funktsioone täita. Suur osa avaliku kasutusega haljakutest ei oma kasutustaristut ning pole seetõttu 

kasutatavad. 

Kuressaare rohestruktuuri selgrooks on rannaniidud, Linnulahe ümbrus ja Põduste jõe luht – need 

alad moodustavad suure, linnaväliste rohemassiividega liituva tuumiku. Linna ida- ja kirdeosas on 

rohestruktuur killustunum. Rohestruktuuri peamisteks probleemideks on haljasmassiivide 

killustumine linna idaosas, kohatine edasise killustumise oht tulenevalt ehitussurvest ning 

valglinnastumisest ning füüsilised barjäärid, mis tulenevad magistraaltänavatest ning maanteedest ja 

hoonestusest.  

Linna rohestruktuuri planeerimisel on eelnevat arvesse võttes vajalik tegeleda alljärgnevaga: 

1. haljastuslike miljöökandjate säilitamine, miljöö aluseks olevate looduslike- ja poollooduslike 

maastike traditsiooniline hooldamine ja säilitamine, Kuressaare linnalooduse väärtustamine; 

2. haljasalade kasutustaristu uuendamine ja rajamine; 

3. kortermajade haljasalade rekonstrueerimine; 

4. looduslike ja poollooduslike massiivide (tuumalade) säilitamine ning nende edasise killustumise 

vältimine, eriti linna kirdeosas; 

5. tugialade vahelise sidususe säilitamine või tingimuste loomine suurema sidususe loomiseks, eriti 

linn ida- ja kirdeosas; 

6. roheliste kergliiklusteede koridoride arendamine kesklinnas ja asumites, kergliiklusteede võrgu 

funktsionaalsem sidumine hästi välja ehitatud perifeerse kergliiklusteede võrguga; 

7. traditsioonilise maakasutuse ning sellekohase hooldusevõtete kasutamine; 

8. linnahaljasalade rekonstrueerimisel või uute alade kujundamisel ökoloogilise maastiku 

planeerimise, kujundamise ja maakasutuse põhimõtete kasutamine, samuti jagatud ruumi ja 

universaaldisaini põhimõtete kasutamine. 

 

 

 

* * * 
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Tahaksin lõpetuseks tänada oma kolleege Heiki Kalbergi ja Mart Hiobit ning Katrin Reinholdi ja Ander 

Roosipuud Kuressaare linnavalitsusest käesoleva töö koostamisel kaasa mõtlemast. 

 

Sulev Nurme 

Tartus, juuli-september 2017 

 

 
Foto 71. Väike-Roomassaare niidul... 
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Lisad 

Lisa 1. Lähteülesanne Kuressaare rohestruktuuri analüüsi koostamiseks 

Lähteülesande koostaja: Kuressaare Linnavalitsus, ehitus- ja planeerimisosakond 

1. Analüüsi eesmärk  
Kuressaare rohestruktuuri analüüs on täpsustavaks alusdokumendiks Kuressaare korterelamualade 

teemaplaneeringule ja muudele teemaplaneeringutele ning planeerimis- ja 

projekteerimistingimustele lisatingimuste seadmisel haljastust puudutavates küsimustes. 

2. Analüüsi koostamisel tuleb lähtuda järgmistest dokumentidest: 
2.1. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering, 2012 

http://www.kuressaare.ee/uus/uldplaneering/; 
2.2. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi üldplaneeringu eeluuring „Roheline 

võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs“, Consultare OÜ 2010 
http://www.kuressaare.ee/uus/public/kur_kaarma_rohev_uuring_22.06.10.pdf; 

2.3. Üldplaneeringu uuringuraport, Linnalabor mai 2010 
http://www.kuressaare.ee/uus/public/Krs-Krma_uuringuraport_Linnalabor_mai2010.pdf;  

2.4. Ühisplaneeringu joonis „Kuressaare miljööväärtuslikud alad 
http://www.kuressaare.ee/uus/public/Kuressaare_miljoovaartuslikud_alad.pdf; 

2.5. Vanalinna muinsuskaitseala haljastuse teemaplaneeringu tööversioon 13.08.2013 ja 
Muinsuskaitse eritingimused teemaplaneeringule (tellija võimaldab ligipääsu);   

2.6. Kuressaare Vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine 
looduskeskkonna säilitamiseks, S. Järve 2012 http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-
korghaljastuse-hooldusjuhised/; 

2.7. Torni tn allee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine looduskeskkonna 
säilitamiseks,  S. Järve 2012 http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-korghaljastuse-
hooldusjuhised/; 

2.8.  Saare maakonnaplaneering 2030+ avaliku väljapaneku materjal 2016 
http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering; 

2.9. Korterelamualade teemaplaneeringu materjal 
https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=0ddb1c9a-78ba-4cfd-98d9-e1ff4480ba9c; 

2.10. Tellija poolt võimaldatud ligipääs olemasolevale kaardimaterjalile;  
2.11. Kehtestatud detailplaneeringud, mis mõjutavad linna rohestruktuuri  (vastavalt 

analüüsi koostamise käigus tekkivale vajadusele). 
3. Analüüsi koostamisel arvestada valdkonda puudutavate kehtivatest õigusaktidest tulenevate 

piirangute ja kohustustega.  
4. Nõuded analüüsi koostamiseks 

4.1. Esitada töö koostamise metoodika kirjeldus: analüüsi läbiviimise, esitatava info kirjeldus.   
4.2. Näidata olemasolevate materjalide ja välitööde baasil olemasolev linna rohestruktuuri 

hetkeseis 2017, hinnata selle struktuuri, sidusust, probleeme, konfliktalasid jne, sh sidusust 
(probleemistikku)  maakondliku ja kontaktvööndi rohevõrgustikuga.  

4.3. Läbi viia olemasoleva olukorra ja olemasolevate linna planeeringut suunavate dokumentide 
(p 2 loetletud lähtematerjalid) baasil rohestruktuuri analüüs. 

4.4. Analüüsi tulemusel esitada konkreetsed ettepanekud Kuressaare rohestruktuuri ja haljastust 
mõjutavate tegevuste planeerimiseks (sh dendroinventuuri määramise vajadus 
detailplaneeringute-, projekteerimistingimuste-, jms koostajaile, haljastusprojekti 
koostamise nõue jm)  

4.5. Hinnata olemasolevate rohealade funktsionaalsust ja vastavust võimalikule 
kasutajaskonnale ning teha selle baasil ettepanekuid võimalikuks arendustegevuseks. 

4.6. Töö peab käsitlema alljärgnevat: 

http://www.kuressaare.ee/uus/uldplaneering/
http://www.kuressaare.ee/uus/public/kur_kaarma_rohev_uuring_22.06.10.pdf
http://www.kuressaare.ee/uus/public/Krs-Krma_uuringuraport_Linnalabor_mai2010.pdf
http://www.kuressaare.ee/uus/public/Kuressaare_miljoovaartuslikud_alad.pdf
http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-korghaljastuse-hooldusjuhised/
http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-korghaljastuse-hooldusjuhised/
http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-korghaljastuse-hooldusjuhised/
http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-korghaljastuse-hooldusjuhised/
http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=0ddb1c9a-78ba-4cfd-98d9-e1ff4480ba9c
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4.6.1. Eksisteeriva rohestruktuuri formuleerimine (tüpoloogia jms täpsustatakse 
metoodiliselt töö koostamise käigus), sealhulgas: 

 linna olemasoleva rohevõrgustiku hierarhia, paiknemine ja elemendid (sh 
rohekoridorid, liitumine maakondliku rohevõrguga jne); 

 väärtuslikud nn lokaalse tasandi rohestruktuuri elemendid (tänavahaljastus, eramute 
aiahaljastus, korterelamute hoovid jne); 

 Ühisplaneeringut täiendavalt olulised/väärtuslikud rohealad lähtuvalt rohevõrgustiku 
sidususest, miljööst, olulisusest jne (valik täpsustatakse metoodiliselt töö koostamise 
käigus),  kirjeldada nende tähtsus, osakaal, väärtused, arengu põhimõtted; 

 olulisemate rohealade kirjeldus (üldine haljastuse kirjeldus, hinnang 
funktsionaalsusele, probleemistik jne, täpsustatakse metoodiliselt töö käigus). 

4.6.2.   Linna rohevõrgustiku toimivus: 

 maakondliku ja linna rohevõrgu omavaheline sidusus, konfliktsituatsioonid; 

 linna olemasoleva rohevõrgustiku sidusus, konfliktsituatsioonid; 

 ökovõrgustik ja rohelised kergliiklusteed: kattumine, erisused, konfliktid jms; 

 kas on kohti, kus on rohealade puudujääk; 

 rohealade funktsionaalsus, kas olemasolevad funktsioonid katavad tegeliku vajaduse; 

 kas on kasutuseta ja kasutusvajaduseta rohealasid, mis ei ole vajalikud 
rohevõrgustiku toimimiseks; 

 käsitleda eraldi korterelamualade haljasalasid üldises linna rohestruktuuris. 
4.6.3. Ühisplaneeringus perspektiivsena puhkeotstarbeliseks maaks reserveeritud alade 

arendamise vajadus lähtuvalt rohestruktuurist ja olemasolevate rekreatsioonialade 
puudujäägist/ülejäägist.  

4.6.4. Analüüsida Ühisplaneeringu järgsel perioodil elluviidud tegevusi ja valminud objekte 
ning nende mõju rohevõrgustikule. 

4.6.5.   Rohevõrgustiku sidususe loomine/hoidmine linnas ja maakondliku rohevõrguga; 
4.6.6.   Roheliste kergliikluskoridoride arendamise vajadus (sidusus, ühendused jne); 
4.6.7.   Ökoloogiliste rohekoridoride hoidmise/arendamise vajadus; kergliikluskoridoride ja 

ökokoridoride ühildamise võimalused; 
4.6.8.   Uute rohealade loomine (juhul, kui mõnes piirkonnas on nö rohealade puudujääk); 
4.6.9.   Olemasolevate rohealade kasutamine muuks otstarbeks juhul, kui mõnes piirkonnas 

olev roheala ei ole vajalik/perspektiivne rekreatsioonialana ega elemendina 
rohevõrgustiku toimimiseks; 

4.6.10. Anda konkreetsed juhised, sh dendroinventuuri koostamise vajaduse määramine, 
detailplaneeringute-, projekteerimistingimuste-, projektide-, hoolduskavade 
koostajaile, nõuded ökosüsteemi teenuste toimimise tagamiseks, loodusliku 
mitmekesisuse säilitamiseks, ökolõksude vältimiseks, haljastuse täiendamiseks või 
muutmiseks jne. 

4.6.11. Esitada visioon linna rohevõrgustiku edasiseks arenguks lähtudes 
analüüsitulemustest. 

5. Nõuded töö vormistamiseks:  
5.1 Tutvumiseks esitada töö digitaalselt, joonised ja seletuskiri pdf, dwg, docx, xlsx formaadis. 

5.2  Töö üleandmisel digitaalselt ja üks eksemplar paberkandjal. 

6. Tööde teostamise ajagraafik 
6.1. Ettevalmistustööd: märts 2017 
6.2. Välitööd: aprill 2017 
6.3. Töö vahearuande esitamine:  28. mai 2017 
6.4. Valmis töö esitamine: 16. juuli 2017 
 

7. Pakkumine esitada 20. veebruariks 2017. 
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Lisa 2. Kuressaare haljastu koondtabel 

Digitaalselt esitatud eraldi failina 
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Lisa 3. Koondtabelis kasutatud hinnangute skaalad 

Digitaalselt esitatud eraldi failina (koondtabeli koosseisus – lisa 2) 

 


