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Sissejuhatus

Enamus  Kuressaare  kindluse  territooriumist  jaguneb  kahe  omaniku  vahel. 
Bastionide  tippe  ühendavast  tinglikust  joonest  sissepoole  jääv  osa  Kuulub  Eesti 
riigile  ja  seda  haldab  Saaremaa  Muuseum.  Ülejäänu  ehk  enamus  vallikraavist, 
raveliinid  ja  glassii  kuulub  Kuressaare  linnale.  Kirderaveliinil  on  veel  kaks 
eravalduses olevat kinnistut.

Kuressaare kindluse roll linna puhkealana on viimastel aastakümnenditel järjest 
kasvanud. Ainuüksi piletiga muuseumi külastajaid oli 2013. aastal üle 78000 inimese. 
Erinevate  ürituste  käigus või  niisama jalutades kindluse hoovi  külastanute  arv oli 
kindlasti veelgi suurem. Lisaks on kindlusel  linnapargis ja supelrannas ääretult suur 
visuaalne roll.  Seetõttu on oluliselt kasvanud  vajadus Kuressaare kindluse territoo-
riumi  teadlikuks  organiseerimiseks,  et  hajutada  inimtegevus  ja  vähendada  selle 
negatiivset  mõju  mälestisele.  Lisaks  on  viimastel  aastatel  pidevalt  suurenenud  ka 
Saaremaa  Muuseumi  isemajanduslik  koormus,  mis  nõuab  rohkemate  ürituste 
korraldamist

Saaremaa Muuseumi laste mänguvaljaku rajamise plaan on üks osa nendest 
arenguideedest,  millega  tahetakse  kindluse  territoorium  külastajatele  võimalikult 
atraktiivne hoida, ilma et sellega kaasneks suuri riske ehituskehandile. 

Kuressaare kindluse territoorium. Väljavõte Maa-ameti kaardilt
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1. Olemasoleva situatsiooni kirjeldus 

1.1 Kuressaare kindlus kui muuseum ja puhkekeskus. Territooriumi tsoneerimine

2003.  aastal  koostati  Kuressaare  kindluse  arengukava,  mis  on  antud  hetkel 
kõige ülevaatlikum kokkuvõte Kuressaare kindluse ja Saaremaa Muuseumi arengu-
perspektiividest.   Arengukava  koostades  joonistusid  väga  selgelt  välja  Kuressaare 
kindluse  kaks  suuremat  rolli  ja  kindluse  erinevate  osade  kasutamine  vastavalt 
nendele: 1) kindlus kui muuseum ja 2) kindlus kui puhkeala. Teema visualiseerimi-
seks koostati Kuressaare kindluse funktsionaalse tsoneerimise plaan. (Vt. Lisa 1). Nii 
tegevuslikult  kui  ka territoriaalselt  on nimetatud Kuressaare kindluse rollid kohati 
siiski kattuvad.

Museoloogilise  tegevuse  saab  olemuslikult  jagada  kolmeks:  1)  uurmis-  ja 
teadustegevus; 2) ekspositsioonid ja näitused; 3) haldus- ja majandustegevus. Need 
tegevused  on seotud  eelkõige  kindluses  paiknevate  hoonetega.  18.  saj.  garnisoni-
hoonetes  ja  Suurtükitornis  asuvad  muuseumi  kontor,  fondihoidlad,  arhiivraa-
matukogu,  töökoda  jne.  Konvendihoones  ja  Põhja-  ning  Lõunabastioni  tornides 
asuvad aga näituste- ja ekspositsioonipinnad.

Kuressaare kindluse kui puhkeala roll on seotud eelkõige kindluse sisehoovi ja 
muldkindlustustega, kus toimuvad erinevad vabaõhuüritused ja keskkond ise omab 
kõrget  rekreatiivset  väärtust.  Erinevate  ürituste  läbiviimiseks  kasutatakse  siiski  ka 
konvendihoone  ruume.  Ja  teiselt  poolt  on  kindluse  tervikuna  ka  üheks  suureks 
militaararhitektuuri vabaõhuekspositsiooniks. 

Kuressaare kindluse arengukava nägi ette olulist arendus- ja ehitustegevust, et 
tuua kogu kindluse territoorium nii  sisehoovis kui ka välisperimeetril külastajate / 
puhkajate  kasutusse  ja  ühtlasi  parandada  ka  keskkonna  arhitektuurset  ja  tehnilist 
kvaliteeti  ning  tagada  paremad  tingimused  museoloogiliseks  tegevuseks.  Nii 
museoloogiliselt  kui  ka  puhkemajanduslikult  olid  vast  kõige  olulistemateks 
eesmärkideks seni kasutuseta kindluse kasemattidesse uute atraktiivsete tegevuste ja 
uute ekspositsioonide rajamine.

1.2 Viimaste aastate arendus- ja ehitustegevus

Viimase  kümnekonna  aastaga  on  paljud  Kuressaare  kindluse  arengukavas 
püstitatud eesmärgid ellu viidud ja aktiivne restaureerimistegevus jätkub veel 2015. 
aasta lõpuni.  Muuseumitöö aspektist  on märkimisväärsemateks saavutusteks olnud 
uute  püsiekspositsioonide  avamine  nii  konvendihoones,  Lõunabastioni  Püssirohu-
tornis kui ka Põhjabastioni Suurtükitornis. Lisaks osade fondihoidlate remont ja uue 
suurte  esemete  fondihoidla  rajamine  endises  keskkütte  õlihoidlas  ning  linnuse 
peavärava kohale uue noolekoja ehitus.

Kuressaare kindluse puhkemajanduslikus arendamises on silmapaistvamateks 
saavutusteks  vast  Läänebastioni  keldrites  käsitöökodade  avamine  (Sepikoda, 
Klaasikoda, Savikoda ja Kivikoda). Lisaks on tänu käimasolevatele restaureerimis-
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töödele  külastajatele  avatud  mitmed  seni  suletud  olnud  kindluse  piirkonnad 
(Põhjabastioni alumine flank, keskaegse ringmüüri tornid). Need on oluliselt tõstnud 
külastajate huvi kindluse arhitektuurse keskkonna vastu. 

2010. aastal reaalselt alanud konserveerimis- restaureerimstööd on vaatamata 
korduvatele  bürokraatlikele  probleemidele  olnud  suhteliselt  edukad  ja  püstitatud 
eesmärgid siiani reaalselt saavutatavad. Senini on kõige silmatorkavamad tulemused 
kindluse Põhja- ja Idabastionil ning kirde- ja loodekurtiinil.  Järgmise aasta lõpuks 
peaks  vastavalt  püstitatud  eesmärkidele  kogu  kindluse  välisperimeeter  olema 
konserveeritud  ja  külastajatele  ohutu  ning  kättesaadav.  Siseküljel  on  samuti  kõik 
avatud müürid konserveeritud ja kõigi kindluse osade reljeef taastatud. 

1.3 Saaremaa Muuseumi ruumilise arengu perspektiivid

Kuressaare  kindluse  territooriumil  on  Saaremaa  Muuseum  jõudnud  oma 
võimaliku ruumilise arengu maksimumi lähedale. Kindluse bastionaalne vöönd oma 
reljeefi ja oblikatoorsete vaadetega ei võimalda uute hoonete püstitamist.  Reaalselt 
on  võimalik  paigaldada  vaid  väiksemamahulisi  rajatisi,  mis  ei  varjaks  vaateid  ja 
remontida  –  ajakohastada  olemasolevaid  (laululava  jne),  et  parandada  keskkonna 
puhkemajanduslikku kvaliteeti. Üheks selliseks rajatiste kompleksiks, mille järgi on 
suur sotsiaalne nõudlus, ongi väikelaste mänguväljak.

Hoonete siseselt on muuseumil suur vajadus fondihoidlate ja näituste ruumide 
järele.  Ainukesed  veel  väljaarendamata  ruumid  on  reaalselt  konvendihoone  ja 
suurtükitorni  pööningul.  Nimetatud  ruumid  ehitati  praegusel  kujul  1970/80ndate 
aastate restaureerimistööde käigus ega sisalda eneses ajaloolisi konstruktsioone.
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2. Laste mänguväljaku võimalikud asukohad

Muuseumi  kollektiiv  on  võimalikku  mänguväljaku  asukohta  korduvalt 
analüüsinud ja jõudnud järeldusele, et reaalselt on olemas ainult üks koht kindluse 
hoovis,  kuhu  see  on  võimalik  püstitada.  See  oleks  muuseumi  kontorihoonete  ja 
Põhjabastioni väravakäigu vaheline ala. (Vt. Lisa 1). See territoorium on :

• piisavalt "nukatagune", et atraktsioonid ei hakkaks kindluse hoovis visuaalselt 
domineerima;

• päikeseline, aga samas tuulte eest varjatud piirkond;
• vahetult  ühe  olulisema  väravakäigu  kõrval,  ehk  otseselt  inimeste 

liikumismarsruudil;
• vahetus läheduses asuvad restaureeritud suurtükipositsioonid, vahimehe kelder, 

Põhjabastioni suurtükitorn, mis loovad atraktiivse temaatilise keskkonna;
• reljeefne suurte puudega pinnas võimaldab luua originaalsemaid atraktsioone.

Soovitav mänguväljaku paiknemine. Asukoht on märgitud punase ristkülikuga.
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Foto 1. Vaade mänguväljaku 
asukohale idast

Foto 2. Vaade läänest

Analüüsitud  on  ka  teisi  kohti,  kuid  paremat  ei  ole  leitud.  Bastionide  peal 
oleksid mänguväljaku atraktsioonid liialt visuaalset keskkonda häirivad, need oleksid 
liiga kaugel teistest tegevusaladest, oleksid liialt ilmastiku mõju käes ja tõenäoliselt 
ka liiga ohtlikud.
Kindluse  sisehoovi  avatud  alad  on  mõeldud  eelkõige  suuremate  vabaõhuürituste 
korraldamiseks, mis ei võimalda sinna statsionaarsete rajatiste paigaldamist.
Idabastioni esisel alal on eksponeeritud keskaegse ringmüüri lõik koos kahe torniga, 
mistõttu sinna mingite lisade paigaldamine on välistatud.
Läänebastioni  esine ala  on reserveeritud eelkõige kindluse ajaloolise keskkonnaga 
sobivate tegevuste arendamiseks. Seal paiknevad käsitöökojad ja vibutiir.
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Foto 3. Idabastioni esine

Foto 4. Läänebastioni esine

Foto 5. Põhjabastioni flank
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3. Eritingimused

1. Mänguväljaku  asukohaks  on  ala,  mis  jääb  muuseumi  kontorihoonete, 
Põhjabastioni väravakäigu ja kirdekurtiini sisemüüri vahele.

2. Mänguväljaku atraktsioonid peaksid olema võimalikult keskkonda sulanduvad, 
et need ei domineeriks väljakujunenud ajaloolises keskkonnas.

3. Atraktsioonide rajamisel kasutada maksimaalselt naturaalseid, keskkonnas juba 
kasutatud  materjale  (puit,  kivi,  metall).  Vältida  modernseid  ehitusmaterjale 
(kõikvõimalikud plastid, imiteerivad materjalid).

4. Neoonvärvide  kasutamine  on  keelatud.  Vältida  tuleks  ka  muid  keskkonnas 
kontrastselt esiletrügivaid värvitoone (erkpunased, -sinised, -kollased vms.).

5. Projekteerida  konkreetselt  sellesse  kohta  sobituvad,  kindluse  temaatikaga 
haakuvad atraktsioonid. Vältida nii palju, kui vähegi võimalik standartsete nn. 
kataloogitoodete kasutamist.

6. Maksimaalselt  kasutada  välja  kujunenud  pinnareljeefi,  puid  ja  muid 
võimalikke olemasolevaid keskkonna detaile.

7. Projekti saamiseks korraldada arhitektuurikonkurss (ideekonkurss).
8. Konkursi tingimused ja hilisem projekt kooskõlastada Muinsuskaitseameti ja 

Saaremaa Muuseumiga.
9. Kavandatav  mänguväljaku  territoorium  on  vaid  osaliselt  arheoloogiliselt 

uuritud.  Mulla-  ja  kaevetööde  ajaks  tuleb  tagada  arheoloogiline  järelevalve 
(arheoloogilised uuringud).

10.Mänguväljaku ehitaval ettevõttel ei ole muinsuskaitse tegevusluba nõutav.
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Lisa 1. Kindluse territooriumi funktsionaalne tsoneerimine
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