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Sissejuhatus
Kaarma Vallavolikogu 23.09.2009 otsusega nr 68 ja Kuressaare Linnavolikogu 24.09.2009
otsusega nr 45 algatati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering.
Kuressaare linna ja seda ümbritsevate asulate käsitlemine ühtse piirkonnana on loomulik, sest
läbi aegade on need tugevalt seotud olnud. Juba 1934. aastal välja antud Saaremaa koguteoses
viidatakse Kuressaare valglinnastumisele, märkides, et “Omaette keskuse moodustab Kuressaare
linn Kaarma kihelkonna lõunaserval, oma “eeslinnade” ja linnalähedaste asunditega”. 1970ndatel “siirdati” linlased lähipiirkonda suvila- ja aianduskooperatiivide rajama. Viimasel
kümnel aastal on planeerimis- ja ehitustegevus Kuressaare linna lähipiirkonnas oluliselt
intensiivistunud, mõnedes külades (nt Muratsi, Praakli, Upa) on elanike arv kahekordistunud.
Saare

maakonnaplaneeringu

teemaplaneeringus

“Asustust

ja

maakasutust

suunavad

keskkonnatingimused” (edaspidi lühendina TP) on Kuressaare linna ümbrus välja toodud kui
konfliktiala, kus rohelise võrgustiku sidusust ohustab valglinnastumine – madaltiheda
linnakeskkonna planeerimatu laialivalgumine linna tagamaal, millele on iseloomulik juhuslik
levikumuster, madal asustustihedus ning sõltuvus autotranspordist. Planeerimine ja ehitus on
olnud kaootiline ja kinnistukeskne. Puuduvad kriteeriumid hindamaks, milliseid rohealasid
säilitada ja milliseid mitte, kus vaateid hoida või avada, kus neid võib sulgeda jne.

Planeerimisseaduse kohaselt on üldplaneeringu ülesanne muuhulgas:
•

miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike,
maastiku

üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja

kasutamistingimuste seadmine,
•

rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine.

Käesoleva uuringu eesmärk on anda ülevaade Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
loodus-, rekreatiivsetest ja maastikulistest väärtustest, soovitusi väärtuste säilitamiseks ning
rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks. Uuring on üheks alusmaterjaliks Kuressaare linna ja
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Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi lühendina ÜP) koostamisel ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel.

Planeerimisseadus kohustab ÜP koostamisel võtma aluseks kehtestatud maakonnaplaneeringu.
Käesoleva uuringu üheks aluseks on Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Kasutatakse samu metoodilisi aluseid - „Rohelise
võrgustiku määratlemise üldised alused maakonnaplaneeringus” (Sepp, Jagomägi 2002) ja
“Viljandimaa väärtuslikud maastikud” ning täpsustatakse TP-s käsitletud teemasid, nagu
roheline võrgustik, väärtuslikud maastikud, ilusad teed ja vaatekohad ning puhkealad.

Uuringus on keskne koht kahel teemal –
1. roheline võrgustik,
2. vaated ja maastik.

TP-s määratletud roheline võrgustik on liiga suure üldistusastmega, selle väljaselgitamiseks on
kasutatud puhverdamis- ehk välistusmeetodit ja see ei võimalda teha sisulisi otsuseid
üksikobjekti (kinnistu) tasandil. Käesoleva uuringu eesmärk on anda soovitusi Kuressaare linna
ümbruses sellise rohelise võrgustiku kujundamiseks, mis eelkõige tagaks väärtuslike
loodusmaastike, ökosüsteemide ja liikide kaitse, sealhulgas säilitades tingimused isendite
ränneteks ning looduslike liikide levilate laienemiseks, toetaks bioloogilist mitmekesisust ja
tagaks stabiilse keskkonnaseisundi. Planeeringualast 25,7% moodustavad kaitse-ja hoiualad,
maismaaosast 20%. Uuringuga välja selgitatav roheline võrgustik täiendab olemasolevat kaitseja hoiualade süsteemi, kujundades nii sidusa looduslikus seisundis säilitatavate alade võrgustiku.

TP-s on väärtusliku maastikuna määratletud alad, millel on ümbritsevast suurem kultuurilisajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus. Planeeringualale jäävad täielikult
või osaliselt Kuressaare, Nasva, Vätta poolsaare ja Lilbi – Kärdu – Upa väärtuslikud maastikud.
Käesolevas töös keskendutakse esteetilisele väärtusele, mis enamasti kattub teiste maastiku
väärtustega ning on tihedalt seotud vaadete käsitlusega. Vaated avanevad enamasti teedelt või
teatud kohtadest. Ilus teelõik tähendab, et teelt vaadeldav maastik on kaunis ja vaheldusrikas.
5
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Vaadetega seotud suuremad probleemid on nende sulgemine ehitistega (nt liinirajatised,
tehnoehitised) ning kadumine võsastumise ja metsastumise tõttu. Töös antakse soovitusi vaadete
säilitamiseks ja avamiseks. Võrreldes TP käsitlusega on ÜP ja käesoleva töö detailsem.

Uuringu läbiviimisel kasutati kirjanduslikke allikaid, riiklikke metsa-, keskkonna- ja
kultuurimälestiste registreid ning analüüsiti erinevate ajastute kaardimaterjali alates 1889. a
verstakaardist. Olulist infot rohelise võrgustiku kujundamisel andsid jahiseltside esindajate
küsitlused. Väärtuste väljaselgitamisel kasutati muuhulgas Linnalabori poolt läbi viidud
kohalike elanike küsitlust. Lisaks teostati välitööd täpsustamaks vaateid ja rohelise võrgustiku
koridore.

Töö koosneb käesolevast tekstilisest osast ja joonistest, kaardist ja planeeringu koostajale
digitaalselt edastatud kaardimaterjalist MapInfo failidena.
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1. Ülevaade uuringualast
1.1. Üldiseloomustus
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering hõlmab Kuressaare linna ja
külgnevad alad Saaremaa lõunarannikul Kaarma valla idapiirist läänepiirini ca 24 km pikkuselt
ja 3-4 km laiuselt (Joonis 1). Vaadeldava ala pindala on 10520 ha, sellest Kuressaare linna
administratiivpiiridesse jääb 1556 ha (Tabel 1). Ülejäänud 8694 ha jääb Kaarma valda ja
moodustab Kaarma valla kogupindalast (39180 ha) 23%.

Joonis 1. Planeeringuala kõrgusmudel, rohelised on alad, mille kõrgus ulatub 0-1,5 m. ü.m.p. (allikas:
Tambet Kikas).
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Valdavalt on tegemist tasase reljeefiga ja madala alaga (Joonis 1), kus kõrgused ei ulatu rohkem
kui 5 m ü.m.p. Vaid kirdenurk on kõrgem – kuni 13 m ü.m.p.
Kogu vaadeldavale piirkonnale on iseloomulik teatav põhja–lõuna või kirde–edela suunaline
“muster”. See avaldub esmalt reljeefi kõrgemate ja madalamate osade vaheldumises ning
poolsaarte ja lahtede-rannajärvede vaheldumises. Reljeef määrab ka taimekoosluste leviku ja
suunab asustuse kujunemist. Kõrgemad osad, mis sobivad põllumajanduslikuks kasutuseks,
asustatakse varem, madalamad alad vajavad inimese sekkumist – maaparandust, teede rajamist,
et neid kasutusse võtta. Nii on ka vaadeldaval alal vanimad asustusalad idapoolses osas,
seevastu lääneosa on ajalooliselt olnud madal ja liigniiske ning võrdlemisi hõredalt asustatud.
Sellele vaatamata elab planeeringualal lisaks Kuressaare linna elanikele 40% Kaarma valla
elanikkonnast. Seega on tegemist Saare maakonna kõige tihedamini asustatud ja suurema
inimkoormusega piirkonnaga.

1.2. Maakasutus ja asustus
Teadaolevalt on Kuressaare linn tekkinud ümber 13. sajandil rajatud linnuse. Linn on arenenud
kirde ja ida suunas, kuna lääne pool takistas seda looduslik barjäär – Põduste jõgi koos luhaga.

Planeeringuala (v.a. Muratsi küla) jääb ajaloolisesse Kaarma kihelkonda, mille asustusstruktuur
oli põhiosas väljakujunenud juba Taani aja lõpuks 17. sajandil. Sellesse ajajärku kuuluvad ka
Tahula ja Vaivere kandi külad ning mõisasüdamed Kellamäel, Kudjapel, Praaklis, Muratsis,
Kastil ja Sikassaares. Saaremaa asulastik on oma ajalooliselt levikult enamalt jaolt sumbjas ja
üks tüüpiline ala on Kaarma valla kaguosa. Planeeringualale jäävatest küladest on Upa
sumbküla ning sumbja tuumikuga hajakülad on Lilbi ja Vaivere.

Nasva - Keskranna kant on ajalooliselt olnud hõredalt asustatud. Nasva kaluriküla tekkis alles
19. sajandi algul, kuid kasvas kiiresti. Ühendused Kuressaare-Nasva ja ka Kuressaare-Muratsi
vahel ei ole alati olnud nii enesestmõistetavad kui täna, vooluveekogud ja soised alad on olnud
tõsiseks takistuseks. Nii on Muratsi küla ajalooliselt kuulunud mitte Kaarma, vaid Püha
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kihelkonda ja oli seal pigem ääremaa. See võib olla üks põhjuseid, miks Muratsi küla pole
erinevalt Upa või Vaivere külast ajalooliselt kuigi suur olnud.
Tänaseks on planeeringualal 14 küla, hiljuti alevikuks muudetud Kudjape alevik ja muidugi
Kuressaare linn (Tabel 1). Sisuliselt on Kudjape alevik juba linnaga kokku kasvanud, kuid
administratiivselt on tegemist Kaarma valla osaga. Elanike arvult on suurimad ja võrdsed
Kudjape ning Nasva–Keskranna kant. Küladest on elanike arvult suurim Nasva küla, järgnevad
Laheküla, Muratsi ja Mändjala.

Tabel 1. Planeeringuala asulate pindala ja elanike arv 01.01.10.

Kant
Kudjape
Laheküla

Nasva–
Keskranna

Tahula

Vaivere

Kokku kantides
Kuressaare linn
Kokku

Asula
Kudjape alevik
Laheküla

Elanikke
522
167

Unimäe
Sikassaare
Kokku
Mändjala
Keskranna
Nasva
Kokku
Upa
Lilbi
Mõisaküla
Kokku
Vaivere
Praakli
Vatsküla
Kasti
Muratsi
Kokku

8
43
218
122
31
369
522
92
37
70
199
78
46
14
32
152
322
1783
14 885
16 668

Kuressaare linn

Pindala (ha)
525
1280 (sh Suurlaht 528 ja
Linnulaht 69)
498
458
2761
967
247
1258
2472
500
221
129
850
421
314
338
566
1668
3307
8964
1556
10 520

Võrreldes muude Saare maakonna piirkondadega, on planeeringuala asustuse ja maakasutuse
kujunemisel olnud oluline roll 1970. aastatel alanud suvila- ja aianduskooperatiivide ajastul.
Omaaegsetes Kingissepa rajooni planeerimise projektides on Muratsi ja Nasva–Keskranna
9

Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.

piirkonnad ette nähtud puhkealadena. Kooperatiive aga tekkis ka mujale linna lähipiirkonda.
Planeeringualal on kokku 12 suuremat või väiksemat kooperatiivi – 1 Keskranna, 4 Mändjala, 3
Laheküla, 1 Sikassaare, 1 Praakli ja 2 Muratsi külas. Tänaseks on kõigis endistes
suvilakooperatiivides tekkinud oma püsielanikkond.

Puhkeala staatus säästis mereäärseid piirkondi intensiivsest tootmisest ja põllumajandusest,
erandiks on endise Saare Kaluri kolhoosi tootmisbaas Nasva jõe ääres. Väljapool Kuressaaret on
planeeringualal suuremad tootmispiirkonnad veel vaid Sikassaares ja Mõisakülas. Põllumaad
paiknevad peamiselt planeeringuala kirdeservas – Upa, Mõisaküla, Lilbi ja Vaivere külades.
Vahetult linna servas on ka ainus Saaremaal sihtotstarbelises kasutuses olev polder – Sikassaare
polder. Mujal on põllud väikesed ja kasutusel kultuurheinamaadena või üldse kasutusest väljas.

1.3. Geomorfoloogia ja mullastik
Kogu vaadeldav ala on tasase pinnamoega ja madal, mis on mandrijää kulutava tegevuse ja
sulamisvete setete tulemus. Mere alt vabanes Saaremaa lõunarannik alles mõnituhat aastat
tagasi, mis geoloogilisel ajaskaalal on võrdlemisi lühike aeg. Jää liikumise suunda markeerivad
kirde-edela suunalised lahed, poolsaared ja (ranna)järved.

Nasva–Keskranna kandile (Joonis 2) on iseloomulikud kuhjetasandikud, mida Mändjalas
liigestavad Läänemere arengu käigus moodustunud üksikud luiteahelikud. Pinnakate on paks
(10 kuni 30 m) ja see koosneb segateralisest liivast. Luidetele on kujunenud leetunud ja
leedemullad, liiginiisketele aladele (sh Mändjala maaparandussüsteem) erinevad gleimullad.
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Joonis 2. Väljavõte mullakaardist Nasva-Keskranna kandis.
Kr K Kk Rähk- ja klibumullad
Kh' Kh''
Väga õhukesed ja õhukesed paepealsed mullad
Kor Ko KI Leostunud ja leetjad mullad
L(k)I L(k)II L(k)III Primitiivsed liivmullad
L()Leedemullad ja sekundaarsed leedemullad
LI LII LIII Ls Leetunud huumuslikud leetemullad
Krg Gleistunud koreserikkad rähkmullad
Kg Kkg Gleistunud rähk- ja klibumullad
Kog KIg Gleistunud leostunud ja leetjad mullad
Kh'g Kh''g Gleistunud paepealsed mullad
Gh' Gh'' Paepealsed gleimullad
Gkr Gk Koreserikkad rähksed ja rähksed gleimullad
Gor Koreserikkad leostunud gleimullad
Go GI Leostunud ja leetjad gleimullad
Ar ArG ArG1 Sooldunud mullad
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Nasva küla asub geomorfoloogilises mõttes küll kuhjealal, kuid suur osa Nasva jõest ida poole
jäävast alast on madalam kui 1,5 m ü.m.p.
Nasva jõe pikkus on 3 km ja valgala suurus 306,2 km². Nasva jõgi on Saaremaa veerohkeim.
Jõgi saab alguse Mullutu-Suurlahest, mis asub vaid 0,6 m üle merepinna. Sellest tulenevalt on
jõe lang ja voolukiirus väike ning tugevate tormidega võib merevesi tungida mööda jõge üles.
Teatavate ilmastikuolude (merevee kõrge tase, pikaajalised ühesuunalised tuuled, torm)
kokkulangemisel tekivad Mullutu-Suurlahe ja mere vahelisel alal üleujutused, ka Nasva küla on
korduvalt üleujutuste all kannatanud. Mullastik on Nasva külas väga mosaiikne, vahelduvad
gleimullad ning leostunud ja leetjad mullad, vähem on rähkmuldasid.

Laheküla kandis valdavad liustikujärve- ja moreentasandikud, pinnakatteks vastavalt savi või
moreen. Suured alad on vee all või märgalad – Suurlaht, Linnulaht, Paduri. Sikassaare lahest on
maaparanduse tulemusel saanud Sikassaare polder, kuid kevadise suurvee ajal võib seda
praegugi järveks pidada. Liiginiiskele alale kohaselt domineerivad Laheküla kandis glei- ja
gleistunud mullad.
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Joonis 3. Väljavõte mullakaardist Tahula ja Kudjape kandis (legend vt joonis 2).

Vaivere (Joonis 4), Tahula (Joonis 3) ja Kudjape (Joonis 3) kandid on geomorfoloogiliselt
sarnased – valdavad suured moreentasandikud, mida liigestavad väiksemad kuhje- ja
liustikujärvetasandikud ning alvarid. Pinnakatteks vastavalt moreen, kruus-veeristik-liiv või
savi. Alvaritel on pinnakate alla 1 m paksune või puudub hoopis. Mullastikus valitseva rähk- ja
klibumullad, mis tihti on gleistunud. Eriti mosaiikne on mullastik Kasti külas, kus vahelduvad
väikesed gleistunud ja gleimuldade erimid.
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Joonis 4. Väljavõte mullakaardist Vaivere kandis (legend vt joonis 2).

Kuressaare linn (Joonis 5) asub samuti moreentasandikul, reljeefi liigendab vaid Põduste jõe
org. Kui üldiselt alaneb aluspõhi linnas mere suunas kallakusega 3-4 meetrit km kohta, siis
Põduste jõe oru veerul on aluspõhja langus järsem: 300 meetrilisel lõigul langeb aluspõhi siin 7
meetri võrra. Põduste jõgi voolab alamjooksul orus, mis on tekkinud enne kvaternaari jäätumisi.
Hiljem on org täitunud moreeni, savide ja mudaga. Põduste jõe alamjooksule on iseloomulikud
kevadised ja sügisesed üleujutused, mis võivad ulatuda kuni 4 km suudmest ülesvoolu. Peamine
üleujutustest ohustatud piirkond on siiski Suuresillast allavoolu ja ca 300 m ülesvoolu.
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Joonis 5. Väljavõte mullakaardist Kuressaare linna ümbruses (legend vt joonis 2).

1.4. Maastik ja taimestik
Saaremaa koguteoses (1934. a) märgitakse, et “Kaarma kihelkonna lõunaosa on metsavaene.
Suurem tähtsus aiandusel ja põllundusel, mida võib seletada Kuressaare lähedusega”. L.
Laasimeri 1965. a Eesti geobotaanilise rajoneerimise järgi jäi ÜP piirkond Lõuna-Saaremaa
mikrorajooni, mida iseloomustavad liigirikkad puisniidud, loopealsed, salumetsad ja
rannikutaimkond.
Tänaseks võib Corine maakattetüüpide (Joonis 6) järgi üldistades öelda, et kõige suurema osa –
ca 45% planeeringualast, moodustavad metsad; põllumajanduslikus kasutuses on ligi 20% ja
sama suure osa moodustavad roostikud. Loopealseid ja looduslikke rohumaid on vaid 5%.
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Ligikaudu 5% pinnast hõlmavad veekogud ja 5% on hoonestatud. Looduslikus seisundis alasid
on seega ligi 75%.

Joonis 6. Väljavõte Corine maakattetüüpide kaardist (rohekad – metsad, kollakad – põllumajanduslik
ala, sinakad – märgalad, punakad – hoonestatud alad).

Mõnekümne aastaga on maastik seega oluliselt metsastunud ja võsastunud, seda paljuski
inimese kaasabil. Suurtel aladel on tehtud maaparandust, mis on metsakasvu soodustanud,
samuti rajatud metsakultuure, samal ajal jäid kasutusest välja pool-looduslikud kooslused
(puisniidud, puiskarjamaad, loopealsed, rannaniidud), mis hakkasid võsastuma. Metsadest ligi
poole moodustavadki heitlehised metsad, mis peamiselt kujutavad endast endisi puisniite.
Segametsi ja üleminekulisi metsa-alasid on mõlemaid ligi 20% ning kõige vähem okasmetsi –
10%. Okasmetsad on pea eranditult 1950-1960-aastatel rajatud metsakultuurid, erandiks on
Keskranna-Mändjala mereäärne nõmmemets .
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Maastik ja taimestik on kantides johtuvalt geoloogilistest tingimustest, niiskusrežiimist,
mullastikust ja inimmõjust erinev.

Mändjala ja Keskranna külad on tuntud maantee ja mere vahelistele luidetele kujunenud
nõmmemetsa poolest, mis Saaremaa kontekstis on ainulaadne. Siinne nõmmemets kuulub
sambliku ja pohla kasvukohatüüpi. Puuliikidest domineerib ülekaalukalt mänd vanusega üle 100
aasta, keskmise kõrgusega 16 m. On ka eraldisi, kus puud on nooremad – 40 kuni 80 aastat,
samuti vanemad – isegi üle 180 a. Leidub ka kaitstavaid taimeliike, olulisemad on vitsosi
(Equisetum x moorei) ja nõmm-nelk (Dianthus arenarius). Maanteest maa poole jääv ala on
peamiselt liigniiske, suure ala hõlmab Mändjala maaparandussüsteem. Levinud on soovikumets
tarna, angervaksa või tarna-angervaksa kasvukohatüüpidega. Puuliikidest kaasnevad siin
enimlevinud männiga kõige sagedamini must lepp ja kask. Metsaregistri takseerandmete põhjal
on puude vanus keskmiselt 25 – 90 aastat, kõrgus 10 – 20 meetrit.

Nasva küla ümbritsevad peamiselt kultuurohumaad, mis kohati on juba võsastunud. Mere poolt
piiravad küla roostikud ning tarna ja angervaksa kasvukohatüüpidega mets.

Linnulahe äärne ning Loode tammiku ja Nasva küla vaheline mets kuulub loometsade tüüpi,
kasvukohatüüpidest esineb vastavalt niiskusrežiimile kastikulood, sinilille ja tarna. Tegemist on
valdavalt metsakultuuriga, mis on rajatud 1950.-1960. aastatel. Puurinne on väga tihe,
domineeriv puuliik on harilik mänd, puude keskmine kõrgus on 15 m. Niiskemates kohtades ei
ole metsa kultiveerimine õnnestunud ja esineb liigniiskeid häilusid.

Sarnaselt on Laheküla kant suuresti liigniiske ja erinevatel aegadel on rajatud kraave ning
maaparandussüsteeme. Leidub roostikke, märgalasid, kohati ka tarna või tarna-angervaksa
kasvukohatüübi metsa. Kuivematel kohtadel esineb ka kastikuloo ja sinilille kasvukohatüüpi.
Sikassaare külast hõlmab suure ala Sikassaare polder. Kohati on kultuurina rajatud männikuid Suurlahe ääres, Sikassaare külas Kuivastu maantee ääres.
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Tahula (Upa) kandi põhjaosa on põldudega kultuurmaastik, lõunaosas on kinni kasvamas
niidud, sarapikud ja sinilille kasvukohatüübi metsad.

Kudjape kant on peamiselt kultuurmaastik, erandiks on Kudjape tammik ja kalmistut ümbritsev
mets.

Vaivere kant esindab maastikuliselt kõige enam Lõuna–Saaremaa mikrorajooni. Siin leidub
suurtel aladel heitlehiseid metsi, peamiselt tammikuid. Arvestades fakti, et Eesti looduslikest
tammikutest kasvab ligi kaks kolmandikku Saaremaal1, on tegemist antud piirkonnale tüüpiliste,
kuid Eesti kontekstis haruldaste kooslustega. Nii oma tüüpilisuse kui haruldasuse tõttu väärivad
need säilitamist ka väljapool Natura hoiualasid. Paljud tänastest tammikutest on kinnikasvanud
puisniidud. Vaivere kandis leidub ka teisi pärandkooslusi – ranna-, loo- ja aruniite,
väärtuslikumad neist on haaratud hoiualade koosseisu.

Kuressaare linna territooriumile jääb Saaremaa kontekstis ainulaadne kooslus – Põduste jõe
üleujutatav luht. Linna piires on ka mõned metsatukad - nn Musumännik ja Tervisepark,
mõlemad on männikultuurid, ning Põduste jõe piirkonna lehtmets. Roomassaare poolsaarel on
suhteliselt heas seisus niidud ja kadastikud.

Eraldi tuleb mainida vanu mõisaparke. Planeeringualal on mitu vana mõisakohta, kus hoonetest
ei ole enamasti väga palju säilinud, kui silma hakkavad vanad põlispuud, mis on fragmendid
endistest parkidest. Ükski neist parkidest ei ole inventeeritud ega kaitse all, kuid
markantsematena võib nimetada Muratsi, Sikassaare, Kellamäe ja Marientali mõisa parki. Eesti
mõisapargid on valdavalt rajatud 19. sajandil ja enamasti on tegemist inglise stiilis
maastikuparkidega. Maastikupargis leidub enamasti nii avatud (pargiaasad), suletud (parkmets)
kui poolavatud alasid (puisniidu-laadne hõre puistu). Kuigi nimetatud pargid on täis kasvanud ja
võsastunud ning nende algne struktuur on ehk veel vaid aimatav, omavad nad suurt väärtust seal
asuvate põlispuude tõttu. Kui planeeringuala metsad on enamasti võrdlemisi noored, siis
1

Kalda, A. Tammikud põhjapiiril. Eesti Loodus nr 7, 1998
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parkides olevate põlispuude vanus on 100 aastat ja rohkem. Vanadel pargid suurendavad
ökoloogilist mitmekesisust ja ilmestavad maastikku.

1.5. Kaitstavad loodusobjektid
Planeeringualale jääb osaliselt või täielikult 6 hoiuala, 6 kaitseala ja 1 kaitstav park (Joonis 8).
Kaitstavad looduse üksikobjektid asuvad kõik Kuressaare linnas ja nendeks on 1 must mänd, 2
kreeka pähklipuud ja 5 harilikku robiiniat. I kaitsekategooria taimeliike EELIS-e andmetel
planeeringualal ei ole, küll elab siin merikotkaid, kelle kaitseks on moodustatud 5 püsielupaika.
Püsielupaigad asuvad valdavalt hoiu- või kaitsealadel ja nende asukohad ei kuulu
avalikustamisele. II ja III kaitsekategooria taime- ja loomaliike leidub nii kaitse- ja hoiualade
piires kui väljapool neid.

Üks olulisemaid väljapool kaitse- ja hoiualasid asuv kaitstavate liikide kasvukoht on Mändjala
küla maantee ja mere vaheline nõmmemets (Joonis 7), kus leidub vähemalt 11 liiki kaitstavaid
taimi (M. Reitalu andmed). II kategooria liikidest märkimisväärseimad on Gmelini kilbirohi ja
vitsosi ja III kategooria liikidest nõmm-nelk. Nõmm-nelk kuulub ühtlasi ka Euroopa Liidu
Loodusdirektiivi II lisa liikide loendisse, olles üle-Euroopaliselt kaitset vajavaks tunnistatud liik.
Nõmmnelgi Loodusdirektiivi II lisasse kantud alamliiki esineb Eesti rannikualadel ja tema
suuremad populatsioonid on Tallinnas, Pakri saartel ja Saaremaa lõunarannikul Tehumardist
Mändjalani. Nõmm-nelgi kõige vitaalsemad isendid kasvavad valgusküllastes kasvukohtades,
kus puudub lausaline sammalkate. Täisvarjus ja tiheda sammalkatte tingimustes taimed ei õitse
ja esinevad ainult vegetatiivsete padjanditena. Ohuteguriteks nõmm-nelgile võib olla niihästi
liigne tallamine kui ka luidete sammaldumine. Mändjala kasvukohtades võib ohtlikuks osutuda
just liiga suur tallamiskoormus, samuti asjaolu, et isendeid mehaaniliselt hävitatakse
ehitustegevusel. Samas vajab nõmm-nelk mõõdukat tallamist, mis ei laseks kujuneda lausalisel
sammalkattel.
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Joonis 7. Kaitstavate taimeliikide levik Mändjala külas (Eesti Looduse Infosüsteemi andmed).

Planeeringuala 10 520 hektarist (sh Suurlaht 528 ha ja Linnulaht 69 ha) moodustavad kaitse-ja
hoiualad 25,7%, maismaaosast 20%. Kõik kaitse- ja hoiualad (v.a. Kuressaare lossipark)
kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ja nende seas on nii linnu- kui loodusalasid.

Võrdluseks, Natura 2000 võrgustikku kuulub Eesti maismaast 17%. Seega on planeeringualal
kaitse- ja hoiualasid rohkem, kui Eestis tervikuna (arvestades veel seda, et planeeringualast
moodustab suure osa tiheasustusala, kus kaitstavaid loodusobjekte on vähem).

Vanimad kaitsealad on Loode tammik ja Linnulaht. Loode tammik võeti kaitse alla juba 1914.
aastal ja on Eestis esimesena kaitse alla võetud puisniit. Linnulaht võeti esmakordselt kaitse alla
1927. aastal, noorimad kaitserežiimiga alad on hoiualad.
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Joonis 8. Kaitse- ja hoiualad planeeringualal.

Kasti lahe hoiuala
Pindala 3726 ha (sellest 696 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide– veealuste
liivamadalate (1110), laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620),
rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude
(6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*),
puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja nõukogu direktiivi
79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade
kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus
stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik
(Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna
tadorna), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part
(Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas
clypeata), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), jääkoskel (Mergus merganser),
roo-loorkull (Circus aeruginosus), hiireviu (Buteo buteo), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik
(Porzana porzana), sookurg (Grus grus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus
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vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), suurkoovitaja
(Numenius arquata), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder
(Tringa nebularia), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas
(Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), sooräts (Asio flammeus),
musträhn (Dryocopus martius) ja rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus).

Mullutu – Loode hoiuala
Pindala 5194 ha (sellest 1165 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on õukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
rannikulõugaste (1150*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude
(6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude
(6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230),
vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soolehtmetsade (9080*), nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas
nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt
(Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp
(Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii),
rabahani (Anser fabalis), hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas
strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta),
rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina),
tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus),
rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
teder (Tetrao tetrix), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex
crex), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), kiivitaja (Vanellus vanellus), mustsaba-vigle
(Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), mudatilder (Tringa glareola), väikekajakas
(Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna
paradisaea), mustviires (Chlidonias niger), musträhn (Dryocopus martius), väike-kirjurähn
(Dendrocopus minor), hänilane (Motacilla flava), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus),
vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);

22

Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.

Sepamaa hoiuala
Pindala 57 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
rannaniitude (1630*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning III kaitsekategooria liikide –
sooneiuvaiba (Epipactis palustris), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), läänemõõkrohu (Cladium mariscus) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade
kaitse;

Põduste – Upa hoiuala
Pindala 338 ha (sellest 68 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), niiskuslembeste kõrgrohustute
(6430), lamminiitude (6450), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070),
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning III kaitsekategooria linnuliikide – herilaseviu
(Pernis apivorus), roo-loorkulli (Circus aeroginosus), raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo
buteo), sookure (Grus grus), kodukaku (Strix aluco), musträhni (Dryocopus martius) ja väikekirjurähni (Dendrocopus minor) elupaikade kaitse.

Kuressaare lahe hoiuala
Pindala 770 ha (sellest 27 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – laiade
madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I
lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid,
kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus),
hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas
crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), tuttvart (Aythya fuligula), tõmmuvaeras (Melanitta
fusca), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus
merganser), lauk (Fulica atra), soorüdi (Calidris alpina), väikekajakas (Larus minutus), tutt-tiir
(Sterna sandvicensis), randtiir (Sterna paradisaea) ja jõgitiir (Sterna hirundo);

23

Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.

Põduste luha hoiuala
Pindala 31 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
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 kaitse;

Järve luidete maastikukaitseala
Pindala 95 ha (sellest 52 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on:
1)tervikliku luidetesüsteemi ja liivaranna kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – eelluidete (2110)3 ,
rohttaimedega kinnistunud rannikuluidete ehk hallide luidete (2130*), liikuvate randluidekaeraga rannikuluidete ehk valgete luidete (2120) ja metsastunud luidete (2180) kaitse; 3)
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud ja selles direktiivis nimetamata kaitset
vajavate liikide – Gmelini kilbirohu (Alyssum montanum ssp. Gmelinii ), mis on ühtlasi II
kategooria kaitsealune liik, ning nõmmnelgi ( Dianthus arenarius ssp. arenarius), tumepunase
neiuvaiba (Epipactis atrorubens), roomava öövilke (Goodyera repens), roheka käokeele
(Platanthera chlorantha), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), suure käopõlle ( Listera
ovata), villase katkujuure (Petasites spurius ) ja aas-karukella (Pulsatilla pratensis), mis on kõik
III kategooria kaitsealused liigid, kaitse.

Kasti maastikukaitseala
Pindala 193 ha (sellest 62 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on Lõuna-Saaremaa pärandkultuurmaastiku, rannaniitude ja haruldaste
taimeliikide kaitseks.

Kudjape tammik
Pindala 17 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.
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Kuressaare lossipark
Pindala 18 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrusele nr 173 Kaitsealuste parkide kaitseeeskiri.

Linnulaht
Pindala 284 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.

Loodenina rand
Pindala 170 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.

Loode tammik
Pindala 56 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.

Kokkuvõtvalt võib planeeringualale jäävate kaitstavate alade kohta öelda järgmist:
•

Kaitse all olevat maad on Eesti keskmisest rohkem.

•

Veealad on olulised linnualad, sisemaa aladel kaitstakse valdavalt pool-looduslikke
kooslusi.

•

Kaitstavaid objekte on palju (13), kaitstavate alade killustatus on suur.

•

Probleem on, et paljudel kaitsealadel puuduvad kehtivad kaitse-eeskirjad, mis välistab ka
eesmärgilise looduskaitse nendel aladel.

•

Puuduvad täielikult kaitstavate alade põhised kaitsekorralduskavad. On olemas kõiki
hoiualasid hõlmav hoiualade kaitsekorralduskava, kuid see on väga üldine.

•

Palju on kõrvuti asetsevaid kaitse- ja hoiualasid, mille kaitse-eesmärgid on sarnased.
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•

Keskkonnameti suulisel informatsioonil on kavas osa kaitstavaid alasid liita ja koostada
ühised kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad.

Kaitse- ja hoiualad on maakondlikus rohelises võrgustikus võrgustiku tugialad ja käesoleva töö
üks ülesandeid on need omavahel siduda kohaliku tasandi rohelise võrgustikuga.

1.6. Loomastik ja loomade liikumisteed
Rohevõrgustiku üks eemärke on tagada erinevatele loodusmassiivide sidusus, mis tagab
loomade loomuliku rände ja väldib populatsioonide killustatust ja saareliste populatsioonide
teket. Rohevõrgustikuga arvestamine planeeringulahendustes on aluseks liiklusohutuse ja
olemasolevate ja planeeritavate elamualade rohelisuse tagamisel.

Liiklusohutuse seisukohast on eriti oluline suurulukite liikumiskoridorid, kes põhjustavad
raskemaid liiklusõnnetusi. Käesoleva töö raames on käsitletud Saaremaa nelja arvukaimat
suurulukit – põder, punahirv, metssiga ja metskits. Käsitletud ei ole suurimetajatest hunti ja
ilvest, kelle populatsioonid Saaremaal piirduvad vaid mõne isendiga ja pruunkaru, kes
Saaremaal ei esine.

Väljaspool tiheasustusala jääval planeeringualal on maastik mitmekesine ja sobivaid elupaiku on
kõigile neljale käsitletavale suurulukile.

Metskits eelistab elupaigana mosaiikset kultuurmaastiku (põldudevahelised metsatukad,
metsaservad), väldib suuri metsi. Üldiselt paigatruu.
Metssiga eelistab elupaigana niiskemaid, heade varjetingimustega metsi: laialehised ja
segametsad, sooservad, veekogude kaldaalad. Liigub väga palju tihnikutes (ka kadastikes).
Eelistatult elab mosaiikses maastikus.
Punahirv eelistab lagendikke ja rikka alusmetsaga segametsi. Hirved on paikse eluviisiga.
Põder on suure liikuvusega loom, kes vahetab sesoonselt elupaika. Suvel eelistab soostunud ja
lodumetsi, lehtpuunoorendikke, talvel kuivemaid sega- ja männimetsi.
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Maanteeamet peab statistikat suurematel riigimaanteedel loomadega juhtunud liiklusõnnetustest.
Infot kogutakse Keskkonnainspektsiooni infotelefonil (tel: 1313) registreeritud õnnetustest.
Paraku ei registreerita seal kõik õnnetusi, eriti juhtudel kui puudusid inimkannatanud ja lootust
auto kahjustuste kompenseerimise suhtes ei ole. Paljudel juhtudel teatatakse aga otse
jahipiirkonna kasutajale (kohalikule jahiseltsile), eriti kui õnnetuses on osalenud kohalikud
inimesed, kes teavad piirkonna jahimeeste kontakte.

Maanteeamet on väljastanud aastatel 2005 – 2007 infotelefonile 1313 tehtud pöördumised
loomaõnnetuste kohta:

•

Tee nr 10 (Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare) – 2005.a. 2 õnnetust, 2006.a. 3 õnnetust ja
2007.a. 4 õnnetust.

•

Tee nr 76 (Kuressaare ringtee) – 2006.a. 1 ja 2007.a. 1 õnnetus.

•

Tee nr 77 (Kuressaare – Sääre) – 2007.a. 1 õnnetus.

•

Tee nr 78 (Kuressaare-Kihelkonna-Veere) – 2006.a. 1 ja 2007.a. 1 õnnetus.

•

Tee nr 79 (Upa – Leisi) – 2006.a. 1 ja 2007.a. 1 õnnetus.

•

Tee nr 86 (Kuressaare-Võhma-Panga) – 2007.a. 1 õnnetus.

•

Tee nr 21133 (Kuressaare-Püha-Masa) – 2006.a. 1 õnnetus.

Ka Maanteeameti enda seisukoht on, et nendel lõikudel ei kajasta registreeritud liiklusõnnetused
loomadega reaalset olukorda ja tõenäolised on loomadega juhtunud liiklusõnnetusi kordades
rohkem.

Kõik käesolevas töös käsitletavad imetajad on kütitavad ulukid, seepärast on kogutud teavet
loomade liikumise ja elupaikade kohta ühisplaneeringualale jäävate jahipiirkondade kasutajatelt.
Jahimeestel on reeglina nende jahipiirkonnast väga hea ülevaade ulukiliikide kaupa. Samuti on
kasutatud jahimeeste poolt läbiviidava ruutloenduse ja kütitud suurulukite andmeid.

27

Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.

Joonis 9. Planeeringualale jäävad jahipiirkonnad.

Ühisplaneeringualale jääb kolm jahipiirkonda: Laugi, Aste ja Kuressaare (Joonis 9). Samas
kogu ühisplaneeringuala jahipiirkondadega kaetud ei ole, kuna vastavalt Jahiseadusele ei loeta
jahimaaks tiheasustusalasid, nii ei ole Kuressaare linn ühegi jahipiirkonna osa ja Kuressaares ei
toimu Jahiseaduse kohast jahti ega ulukite seiret. Kuressaare ümbruse jahipiirkondadel on kolm
kasutajat:
•

Laugi jahipiirkond

Laugi Jahiselts

juhataja Andrus Sepp

•

Aste jahipiirkond

Aste Jahiselts

juhataja Meelis Kaare

•

Kuressaare jahipiirkond

RMK

jahimajandi juhataja Uno Vait

Käesoleva uuringu käigus intervjueeriti kõiki kolme jahipiirkonna kasutajat (jahiseltside juhte)
ja kaardistati oluline jahinduslik info ühisplaneeringualal. Küsitlustulemustest kanti kaartidele
(Joonis 10; Joonis 11) järgmine informatsioon:
•

ulukite peamised liikumisteed (üle maanteede);

•

ulukite liikumissuunad;

•

jahimajanduslikult olulised alad (populatsioonide tuumalad);

•

konfliktialad (piirkonnad, kus on ulukikahjustusi elamumaadel).
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Konfliktialadena käsitletakse neid alasid, kus esineb ulukikahjustusi elamumaal. Kuna tegemist
on linna ümbrusega, mis ei ole põllu- ja metsamajanduslikult nii intensiivses kasutuses, siis on
planeeringualal ka ulukikahjustustel teine iseloom. Enim levinud ulukikahjustuseks on
elamualade haljastuse ja aiamaade kahjustamine. Põdrad, hirved ja metskitsed kahjustavad
istutatud ilu- ja viljapuid, metssead aiamaid ja muru. Sarnaselt ülejäänud Saaremaale on ka
planeeringualal kõrge mäkrade arvukus. Mägrakahjustused seisnevad reeglina uusi elupaiku
otsivate mäkrade kaevetöödest, mis kahjustavad hoonete vundamente (vähe kasutatavad
maamajad) ja samuti satuvad mägrad hoonete juurde ja aiamaadele toiduotsinguil.

Joonis 10. Ulukite paiknemine ja liikumine Kuressaare ümbruses.
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Joonis 11. Ulukite paiknemine ja liikumine Kuressaare ümbruses.

Lisaks kaardistatud ulukite paiknemisele ja liikumisele tuli intervjuudest välja veel järgmine
oluline informatsioon:

•

Ulukite liikumisteed põhja pool Kuressaaret on 20 aastaga muutunud. Loomad on
asustusega harjunud ja suuremad liikumisteed on liikunud Kuressaarest kaugemale
(Sikassaarest Laadjalga).

•

Suuemad konfliktialad on eelkõige seal, kus elamuarendus on üksikute elamutena (üks
elamu iga 400-500 m tagant). Need alad, kus on kompaktne hoonestus välja arendatud,
ei ole niivõrd konfliktsed, kuna ulukid harjuvad tekkinud asustusega. Hajaasustusega
harjumine on aeglasem.

•

Kompaktse asustusega suvilakooperatiivid Mändjala ja Kellamäe piirkonnas kannatavad
ulukikahjustuste all paljuski seetõttu, et asumit ümbritsevad võrktarad on katki või on
maaomanikud sinna teinud ise avasid.

•

Väikeulukitest on kõige rohkem probleeme mägraga. Mägrakahjustused on nii Mändjala
piirkonna elamualadel kui ka Kudjape kalmistul. Mäkrade küttimine nendelt aladelt on
väga komplitseeritud.
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•

Jahipiirkonna kasutaja (Laugi) arvates on Kuressaarde suunduvatel suurematel
maanteedel linna ümbruses liiga suur liikumiskiirus, mis põhjustab liiklusõnnetusi
ulukitega.

•

Jahimajanduslikult oluliste alade säilitamine loodusmassiividena on oluline, et ulukitel
oleks võimalik linna lähiümbrusest kaugemale liikuda.

Lisaks

jahipiirkonna kasutajate intervjuudele on

andmeid

kontrollitud

ka ametlike

küttimisandmetega, mis kinnitavad samuti intervjuudes välja tulnud piirkondade olulisust
jahimajanduslikult.
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2. Roheline võrgustik ja puhkealad
2.1. Loodusväärtused ja roheline võrgustik
Roheline võrgustik on ökoloogiline infrastruktuur, mis koosneb tugialadest ning neid
ühendavatest koridoridest. Tugialadel asuvad olulised elupaigad ja kasvukohad ning koridorid
võimaldavad liikuda erinevatel liikidel ühelt tugialalt teisele. Tugialadele on omane massiivsus,
kompaktsus ja loodus(kaitseline) väärtus, koridorid seovad omakorda tugialad tervikuks,
tagades liikide leviku. Koridorideks on enamasti maastiku joonelemendid – veekogude
kaldaribad, samuti omavahel ühendatud metsaosad ja metsasaared (nn astmelauad).

Roheline võrgustik täiendab olemasolevat kaitse- ja hoiualade (vt pt 1.5.) võrgustikku. Lisaks
kaitse- ja hoiualadele moodustavad planeeringualal rohelise võrgustiku suuremat loodusväärtust
omavad alad (tugialad) ja neid ühendavad koridorid ning astmelauad.

Kuigi planeeringuala on ca 75% ulatuses looduslikus seisundis ja ca 45% metsa all, ei ole see
kõik ühtviisi väärtuslik. Teatud aladel on väärtused selgelt koondunud, paremini säilinud,
elanike poolt hinnatud, tegemist antud piirkonnale iseloomulike või vastupidi – haruldaste
kooslustega, väärtusi on kajastatud riiklikes inventuurides vmt.

Planeeringualal moodustavad rohelise võrgustiku tugialad järgmised piirkonnad ja kooslused:
1. Heitlehised metsad vastavalt Corine maakattetüüpidele, suur osa neist on tammikud ja
endised puisniidud, mis on iseloomulikud just Lõuna-Saaremaale, kuid haruldased Eesti
kontekstis;
2. 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;
3. Eestimaa Looduse Fondi Natura inventuuriga arvele võetud metsad.
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Rohelise võrgustiku koridorideks planeeringualal on:
1. mere rand ja vooluveekogude kaldad piiranguvööndi ulatuses (v.a. kompaktselt hoonestatud
aladel),
2. ulukite liikumisteed (vt ptk 1.6) vastavalt jahimeeste küsitlusele.

Kohtades, kus võrgustiku sidusus peale loodusväärtusega alade ja koridoride valikut jäi siiski
nõrgaks, on seda täiendatud metsatukkade või muude looduslikus seisundis aladega ehk nn
astmelaudadega.

Kuressaare linnas, Kudjape alevikus ja Nasva külas aitavad rohelise võrgustiku toimimisele
kaasa lokaalse tasandi rohestruktuurid. Nendeks on kõik looduslikud ja pool-looduslikud
taimekooslused, olenemata liigilisest koostisest või maakasutusest - nii avalikud haljasalad,
eramute aiahaljastus kui ka nt jäätmaade võsa.

2.1.1. Rohelise võrgustiku toimimise tagamine
Rohelise võrgustiku toimimiseks on kõige olulisem:
1. säilitada võrgustiku terviklikkus/sidusus, kus peamine roll on koridoridel,
2. säilitada, tugialade (metsade) massiivsus, mis annab võrgustikule stabiilsuse, muutes ta
vastupidavamaks väliste muutuste suhtes.

Käesolevas töös on roheline võrgustik määratud kindlate kriteeriumite ja väärtuste alusel.
Kujunenud võrgustik on oma mahult optimaalne, mis võrgustiku toimimiseks vajalik. Seetõttu
tuleb üldjuhul:
1. 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);
2. ranna ja kallaste kui koridoride sidususe tagamiseks võimalikult säilitada seal asuvad
looduskooslused;
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3. mitte läbi lõigata loomade liikumiseks vajalikke koridore.

Kui rohelist võrgustikku käesoleva tööga väljapakutud mahus ei säilitata, on oht, et inimese
konfliktid eelkõige metsloomadega suurenevad veelgi – kokkupõrked maanteedel, kahjustused
aedades ja õuedes jmt. Juba praegu on Muratsi - Kudjape ja Mändjala - Nasva piirkonnad teatud
mõttes konfliktialad, kus inimesed ja loomad samadele aladele pretendeerivad. Rohelise
võrgustiku toimimist soodustaks nimetatud piirkondades asustuse kavandamine sellisena, et
tekkivad väikesed kompaktsed hoonestusalad vahelduvad loodusmaastikuga.

Ka väljapool rohelist võrgustikku on soovitav võimalikult säilitada kõiki looduslikke ja
poollooduslikke kooslusi, sh eriti erinevaid nn mikrokoridore ja –astmelaudasid, nagu
puuderivid, hekid, kiviaiad- ja kuhilad, kraavid, metsatukad jne.

2.2. Rekreatiivsed väärtused ja puhkealad
Rekreatsioon on virgestus, töövõime taastamine aktiivse puhkusega looduses, eriti selleks
loodud, eraldatud või kohandatud puhkealadel2. Rekreatiivsete väärtuste säilitamine ja
puhkealade loomine on seega oluline just linnades ja nende lähialadel. Rekreatiivse väärtuse
määravad suuresti vastavate alade kasutajad ja need väärtused on ka ajas muutuvad – võivad
tekkida, kaduda ja taastekkida.
Üks olulisemaid kriteeriume, mis rekreatiivse väärtuse määrab, on kättesaadavus. Puhkeala, mis
on raskesti kättesaadav, on inimeste jaoks väärtusetu. Erandiks on teatud spetsiifiliste
puhkamisviisidega seotud alad (matkaonnid jmt). Teine oluline aspekt, mis inimesi on alati
köitnud, on veekogu. Selleks võib olla nii meri, jõgi, järv või ka tehisveekogu.
Kolmas kriteerium on kaunis maastik – mets, park või ka korrastatud kultuurmaastik.

Planeeringualal võib ajas jälgida järgmiste alade rekreatiivse väärtuse tõuse ja mõõnasid:
1. Mändjala – Järve puhkeala (rand ja nõmmemets),
2. Nasva jõgi,
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3. Loode tammik ja Musumännik,
4. Põduste jõgi ja jõeäärsed alad,
5. Kuressaare rand koos lossipargiga
6. Roomassaare poolsaar ja Tervisepark,
7. Kudjape mets,
8. Upa küla,
9. Muratsi poolsaar.

Teatavasti oli Kuressaare juba tsaariajal tuntud kuurortlinn. Patisaksad käisid Kuressaare lahes
suplemas ja kastsid end Suurlahest toodud mutta. 1970-ndatel muutsid aga Kuressaare linna ja
Põduste jõe ääres asunud suurte ettevõtete reoveed lahe suplemiseks kõlbmatuks ja
kuressaarlastele muutus atraktiivseks Järve-Mändjala piirkond. Ligikaudu samast ajaperioodist
pärinevad ka Mändjala kämping (valmis 1978) ja endine Saare KEK-i puhkebaas (praegune
hotell Saaremaa). Nõukogude perioodil räägiti Järve-Mändjala piirkonnast kui vabariikliku
tähtsusega puhkealast, millele leiab viiteid erinevatest tolleaegsetest planeeringutest3.
Peamisteks ala kasutamise viisideks olid tol ajal asutuste puhkebaasid, kämping ja peamiselt
kuressaarlaste (sh aiandus- ja suvilakooperatiividest) lühiajaline puhkus. Ala kasutus muutuks
sedavõrd intensiivseks, et 1991. aastal E. Roosaluste poolt läbi viidud uuringu põhjal oli
puhkeala külastuskoormus ületamas infrastruktuuri vastuvõtuvõimet. 1990-ndate lõpus alustati
aga Kuressaare Titeranna puhastamisega, ehitati jahisadam, promenaadid, lõpuks ka
jalgrattateed. Samuti on linnas uue puhkealana lisandunud Tervisepark. Sedavõrd, kui on
linnaelanikele kättesaadavaks muudetud linna enda rekreatiivsed väärtused, on ilmselt
vähenenud Mändjala-Järve puhkeala koormus. Eeldatavalt 2011. aastal valmiv Kuressaare Tehumardi kergliiklustee suurendab taas Mändjala-Järve puhkeala kasutust.

Sama võib jälgida Põduste jõe ja selle lähialade puhul. Kui 1960-ndate põlvkond räägib veel
kevadisest haugipüügist Põduste jõe luhalt, siis järgnevate põlvkondade jaoks on jõgi olnud
2

Ökoloogia Leksikon. 1992
ENSV Kingissepa rajooni planeerimisskeem, Tallinn 1967; ENSV puhkepiirkondade generaalplaan. Puhkealade
tsoneerimine. Kingissepa rajoon. Tallinn, 1980
3
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suuresti kasutusest väljas. Jõe vesi oli reostatud ja kaldad valdavalt ligipääsmatud. Tänaseks on
jõe hea seisund taastumas. Kuressaare linna eestvedamisel ja rahastusel tervendati 2005. a.
Põduste alamjooks ja osaliselt võeti ala kasutusele puhkealana (golfiväljak). Koos Kuressaare
Ringtee rekonstrueerimisega rajatud kergliiklustee koos sillaga üle Põduste jõe, on muutnud ka
jõe kättesaadavaks ja loonud võimalused selle rekreatiivseks kasutamiseks.
Samuti on Kuressaare–Upa kergliiklustee ning Kudjape terviseradade rajamine suurendanud
Upa piirkonna rekreatiivset väärtust.
Muratsi poolsaar on samuti endistes rajooniplaneerimise projektides määratud puhkeala ja
seetõttu

säilitanud

oma

rekreatiivsed

väärtused.

Konkreetseid

puhkealasid

Muratsis

väljakujunenud ei ole, atraktiivne on eelkõige sadam ja selle ümbrus. Kavandatav Kuressaare–
Muratsi kergeliiklustee toob puhkajaid Muratsi piirkonda eeldatavalt juurde ning selleks peaks
ette valmistama 1-2 puhkekohta tee ääres ja sadamas.

2.2.1. Rekreatiivse väärtuse kasutamine

Nagu eelnevast selgub, on rekreatiivsed väärtused kergelt minetatavad, kas otsese reostuse tõttu
või

liiga

suure

kasutuse

tõttu.

Rekreatsiooni

jätkusuutlikkuse

taset

kirjeldatakse

koormustaluvusena. See on selline puhkeala kasutus, mida ala suudab taluda, säilitades
seejuures oma väärtused. Liiga suurest koormusest tingitud negatiivsed mõjud puhkealadel on
järgmised:
1. puud ja põõsad saavad viga ning nende seisund halveneb;
2. tallatakse ja vigastatakse alusmetsa ja taimkatet, tekib erosioon;
3. prügistamine;
4. sagenevad loodustulekahjud;
5. teedel ja radadel tiheneb pinnas ja vigastatakse juuri, tekib erosioon, rannaalal ka lahtine liiv.

Aladel, kus peatutakse pikemalt (nt telkimine) tuleb rohkem ette puude vigastamist. Aktiivseks
puhkuseks kasutatavate alade peamine probleem on radade laienemine, kusjuures erosioon rikub
eeskätt liivmuldadel ning künklikul reljeefil paiknevaid radu.
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Puhkealade seisundi määrab paljuski nende kasutajate käitumiskultuur ja külastusviis. Kõige
väiksema mõjuga on metsadele loodusvaatlejad, kes külastavad metsi küll regulaarselt, kuid ei
jäta reeglina mingeid jälgi. Kõige tugevama mõjuga metsale on ratsutajad ja mägijalgratastega
sõitjad (Tabel 2). Peale selle tuleb arvestada ala külastamise perioodilisusega. Kui puhkeala
külastatakse vaid paaril soojal suvekuul aastal, on taimekooslustel aega taastuda.
Tabel 2. Tallamiskoormuse iseloom erinevate külastusviiside korral4.

Külastusviis
Ratsutamine
Mägijalgratastega sõitmine
Rattasõit
Jalutamine
Tervisejooks
Looduse vaatlemine
Pikniku pidamine
Telkimine

Tallamiskoormuse iseloom
Omab tähtsust ka külastuste väikese
sageduse korral
Omab tähtsust mõõduka külastuste sageduse
juures (kuni 100 külastuskorda nädalas)
Omab tähtsust kõrge külastuskordade arvu
juures (100 või enam külastuskorda nädalas)
Mõju on tugev vastavate objektide ja
rajatiste lähiümbruses

Sõltuvalt külastuskoormuse reguleerimise aktuaalsusest kasutatakse looduse ja rekreatiivsete
väärtuste kaitseks, kas külastajate hajutamist-jaotamist, külastajate arvu või külastusviiside
piiramist alal või puhkeala sulgemist (ajutiselt ökosüsteemide taastamiseks).

Vaadeldes planeeringualal asuvaid, peatükis 2.2. loetletud rekreatiivse väärtusega piirkondi
tervikuna, võib väita, et alal elava 16 000 elaniku teenindamiseks on puhkealasid piisavalt ja
ressurssi jätkub ka turistide jaoks. Vajadus täiendavate uute puhkealade reserveerimiseks
puudub. Küll tuleb jälgida olemasolevate alade kasutust ja hoiduda koormustaluvuse
ületamisest. Mändjala puhkealal on teenindava infrastruktuuri kavandamiseks menetluses
Puhkeranna detailplaneering. Samuti vajab detailplaneeringut ja maastikuprojekti Põduste jõe
äärne Ringtee ja Suuresilla vaheline ala, kui seda soovitakse laiemalt kasutusse võtta.
4

Kõpu loodusväärtused ja säästliku loodusturismi ruumiline planeerimine. Kärdla, 2003. Leito, T.
http://www.hiiuloodus.ee/failid/kopu.pdf
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3. Vaadete ja maastiku analüüs
3.1. Väärtuslikud maastikuelemendid ja nende kontaktvööndid
Maastikele annavad esteetilise väärtuse mitmekesisus ja vaheldusrikkus, omapära ja ainulaadsus
või ka lihtsalt ilu ja korrastatus. Arvestades planeeringuala mastaape, keskendutakse käesolevas
töös

mitte

suuremaid

maa-alasid

hõlmavatele

maastikele,

vaid

konkreetsetele

maastikuelementidele ehk –objektidele ja nende kontaktvööndile. Kontaktvööndi all mõistetakse
käesolevas töös maastikuelemendiga piirnevat ala, mille maakasutus konkreetse objekti
esteetilist väärtust mõjutab.
1934. aastal5 kirjeldati Kuressaare ja selle ümbruse maastikku järgmiselt: “…Maastikuliselt on
Kuressaare lähem tagamaa pea laudtasane ja üldiselt lage suurte lahtede madalik, mida elustab
linnast väljuv kodarteestik. …Linna silmapaistvaim maastikuline tegur on 13. sajandil ehitatud
linnus. Kõrgele küünib ta linna lõunaosa lehtpuude tihedast kogust. Paistavad silma linnuse
massiivsed püramiidkatusega tornid…”. Kahjuks Kuressaare linnus maastikus toimunud
muutuste tõttu enam selline silmapaistev dominant ei ole. Linnuse tornid on vaadeldavad vaid
mere poolt lähenedes ja vaadeldes, nt üle Sepamaa lahe, Roomasaarest ja Loodest. Hilisemad
ehitised, kõrghaljastus ja metsa pealetung on vaateid linnusele ja linnale laiemalt oluliselt
sulgenud. Enamik tänapäevases maastikus kõrgema esteetilise väärtuse poolest eristuvaid
objekte omavad lokaalset tähtsust, lisades (miljöö)väärtust konkreetsele külale või piirkonnale.
Sellisteks objektideks võivad olla:
•

Külad või nende osad, kus on hästi säilinud ajalooline struktuur (õued, aiad, tänavad,
ehitusjoon).

•

Ajaloolised hooned või nende varemed koos haljastusega.

•

Haljastuselemendid - üksikud või gruppidena kasvavad põlispuud, alleed, vanad pargid või
pargilaadsed alad, dendraariumid jmt.

•

Erilised pinnavormid – künkad, paemurrud, karstilehtrid, tiigid jmt.
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Esteetilised väärtused ei ole objektiivselt tunnetavad. Järgnevalt esitatu on käesoleva uuringu
koostajate subjektiivne, kuid siiski põhjendatud valik väärtuslikest maastikuelementidest
planeeringualal:
1. Muratsi mõisa varemed ja park. Muratsi mõisa peahoone varemed (Foto 1) ei saa
märkamatuks jääda ühelegi Muratsi sadama teel sõitjale, kuna tee läbib endist mõisasüdant
otse peahoone varemete ja tiigi vahelt. Mõisa hoonetest on säilinud vaid kelder, peahoone
koos võimsa mantelkorstnaga on varemetes ja kõrvalhoonetest vaid kivide read. Park on
metsistunud, kuid seal on palju põlispuid ja tiik. 20. sajandi algul tegutses mõisas Saaremaa
suuremaid lubjakivitööstuseid, mis võib seletada veidraid pinnavorme mõisa õuel. Muratsi
mõisasüdame teeb eriti väärtuslikuks tema selge eristatavus ümbritsevast maastikust. Ümber
mõisasüdame on põllud, mis võimaldavad parki kõikidest külgedest vaadelda. Nimetatud
põllud

moodustavadki

Muratsi

mõisasüdame

kontaktvööndi,

kus

tuleb

säilitada

põllumajanduslik maakasutus. Parki väärtustavad ka kohalikud elanikud, kes näeksid seda
meeleldi korrastatud puhkekohana.
5

Saaremaa. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 1934
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Foto 1. Muratsi mõisa varemed.

2. Lilbi küla sumbjas süda. Endise Kaarma – Suure valla lõunaosa oli Saaremaa sumbja
levikuga asulastiku tüüpiline näide, siia kuuluvad Upa, Kärdu, Paimala, Vaivere ja Lilbi
külad. Planeeringualale jäävatest on kõige paremini säilinud Lilbi küla keskuse õuede,
kiviaedade ja teede struktuur. Küla ei ole ka oluliselt ümbritsevatele aladele laiali valgunud.
Küla

kontaktvööndiks

on

idasuunalt

põllud

ja

pärandkooslused,

mille

senist

põllumajanduslikku kasutust tuleb jätkata. Läänesuunalt piirab küla kultuurina rajatud
männik, kuhu ehitamine vaateid külale ei varjaks.
3. Sikassaare mõisa park. Sikassaare mõisa peahoone, osa kõrvalhooneid ja pargis olev
monument (Foto 2a) on kultuurimälestisena riikliku kaitse all, mõisa park aga mitte.
Mõisasüdame esteetilist väärtust on tugevasti rikkunud sinna nõukogude perioodil rajatud
tootmisbaas. Park oma alleede ja tiikidega on siiski säilinud, allee (Foto 2b) lõpust avaneb
tore vaade Põduste jõele ja luhale. Pargi puistu on küll tugevasti võsastunud ja täis
kasvanud, kuid taastatav. Pargi kontaktvööndiks on seda lõuna suunalt piirav põld, mille
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hoonestamist peab vältima. Põhjast ja idast parandaks koha miljööd ainult nõukogude
perioodil olevate hoonete lammutamine, mis on ebareaalne. Küll saaks tootmisala korrastada
ja lammutada ebavajalikud ehitised.

Foto 2a ja 2b. Alle ja monument Sikassaare pargis.

4. Sikassaare polder. Tüüpiline polder on mere või mõne muu veekogu üleujutuste eest
kaitstud ja kuivendatud ala, mis enamasti asub naaberveekogust madalamal. 142 ha suurune
Sikassaare polder on rajatud endise Sikassaare lahe ehk järve kohale, mille kuivendamine oli
võimalik vaid vee ära pumpamisega Kudjape peakraavi ja sealt edasi Põduste jõkke. Kui
pumbad ei tööta, moodustub poldrist tore veekogu, mis meelitab kohale palju rändel olevaid
veelinde, nagu ka 2010 kevadel. Polder omab väärtust kui huvitav vesirajatis linna vahetus
läheduses, see on üks kahest Saaremaale rajatud poldrist ja ainuke seni töötav süsteem. Kui
ka polder minetaks oma väärtuse maaparandussüsteemina, omab ta avatud alana ja
veekoguna esteetilist ning puhkeväärtust (Foto 3).
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Foto 3. Vaade Sikassaare poldrile 2010. a kevadel.

5. Kellamägi (Foto 4). Kohanimi Kellamägi viitab mäele. Mäe olemasolu võib eemalt vaadates
kõrghaljastuse tõttu märkamatuks jääda, tegelikkuses on Kuressaaret ümbritseva tasase ala
kontekstis tegemist tõepoolest mäega, mille suhteline kõrgus on kuni 6 m. Legendi6 järgi on
paik saanud nime mäe otsas olnud kellast. Kellamäe mõisnik rajas mäele pargi, mis enne II
maailmasõda olnud küla kooskäimiskohaks7. Nõukogude ajal park lagastati motokrossi
6
Kord pidanud Suur Tõll oma naise ja teiste lähemate sõbrade ja sugulastega sääl kohal eluaset, kus praegus
Kellamäe mõisa seisab. Sääl olnud ühe mäekingu otsas suur kell ülesse seatud. Naised olnud kodus ja talitanud
majaasju, mehed käinud väljas eluülespidamise eest hoolitsemas. Kui midagi häda ähvardamas, hakanud naised
kella tõmbama. Kord tulnud vaenlane Vaivere poolt ja hakanud Tõllu kodut rüüstama. Naised hakand ka kohe kella
tõmbama, aga Tõll olnud säält mõned verstad eemal ühe mäekingu otsas nii sügavasse unesse vajunud, et
kellalöömist kohe ei kuulnud. Kui ta viimaks ärkanud, olnud naised oma jõuga juba vaenlase minema kihutanud.
Tõll ajanud ennast püsti, hõõrunud silmi ja hüüdnud: “Oh sina viimane unemägi, ei ma sinu peale iialgi enam
magama heida, keegi ei pea sinu peal rahulikku und saama!” Sellest saati saanud see küla Unemäe nime, mis nüüd
Unimäeks on muutunud. Kellamäe ligidale asus hiljem ilus mõisa, mis Kellamäe mõisaks sellest ajast hüütakse.
Räägitakse, et Unimäe külas ei pidavat rahval iialgi õiget unerahu olema. Kas see Tõllu needmisest tulnud, selle
eest ei tea vastutada. Kärla — K. Loiken (1927). http://www.folklore.ee/rl/folkte/myte/olev/32.html
7

http://meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=35153&selyear=2010&selmonth=3
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sõitmisega ja mäge on rikutud kaevandamisega. Siiski on tegemist potentsiaalselt atraktiivse
kohaga, mis õige hoolduse korral võiks oma endisest väärtusest palju tagasi saada. Park
tuleb säilitada hoonestamata ja avalikus kasutuses.

Foto 4. Kellamägi on rohkete legendidega, atraktiivsete pinnavormide ja säilitamist vääriva puistuga
koht Kuressaare vahetus läheduses.

6. Nasva küla vanem osa. Nasva küla tekkis alles 19. sajandi alguses jõe ja postimaantee
ristumiskohale ümber kalarandade. Küla asustus oli algselt koondunud silla ümber, hiljem
arenes piki maanteed (Foto 5). Nii on kujunenud Saaremaal suhteliselt ebatüüpiline tänavküla,
kus elamud paiknevad kahel pool teed korrapäraste ridadena. Vaid viimaste aastate uusehitiste
paigutuses küla idaosas ei ole vana ehitusjoont kahjuks enam järgitud. Küla miljööväärtuse
säilitamiseks tuleb vähemalt maantee ääres hoida vana ehitusjoont ning säilitada jõesadama
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sihtotstarbeline kasutus.

Foto 5. Nasva küla.

7. Mändjala kämping. Mändjala kämpingu osas on Lilian Hansari poolt tehtud ettepanek võtta
see arhitektuurimälestiste ansamblina kaitse alla8. 1973-1979 rajatud kämpingu enamus
hooneid on säilitanud oma originaalkuju, materjalid ja detailid, samuti kasutusfunktsiooni.
Kämping väärib riiklikku kaitset kui modernistliku puidust kämpinguarhitektuuri tervikliku
kompleksi näide. Hetkel kämping kaitse alla võetud ei ole. Kämpingu kontaktvööndis olev
mets on hoonestamata ja Kuressaare – Sääre maanteelt avanevad kämpingule vaated.
8. Marientali park. Park on rajatud kunagise Marientali villa juurde. Pargi peamine väärtus on
mitmed põlispuud, mis ilmestavad Marientali elamukvartalit.
8

20. sajandi arhitektuuri inventeerimine Saare maakonnas. L. Hansar, 2008.
http://muinas.struktuur.ee/projektid/failid/Saaremaa1.pdf
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9. Ülo Roosi dendropark Kuressaares Tuule tänaval. Tuule tänava merepoolsesse külge on
istutatud sadakond erinevat liiki puid-põõsaid. Kuna pargi kontaktvöönd on hoonestamata,
on see ka igast küljest hästi vaadeldav. Dendropargi kontaktvöönd tuleb ka edaspidi säilitada
hoonestamata.

3.2. Ilusad teelõigud
Ilusad teelõigud on üldjuhul seotud neilt avanevate vaadetega ja piirnevate maastikega, kuid tee
võib ka ise olla väärtus, nt ajaloolised alleedega ääristatud või munakiviteed. Teede puhul
väärtustatakse seda, kui need on reljeefi, õgvendamata ja ajaloolist kulgemist järgivad,
vaheldusrikkad ja vaateelamusi pakkuvad jmt.

Planeeringualal on ilusad teelõigud järgmised:
1. Kuressaare – Sääre teel Nasva – Keskranna. Teelõigu väärtuseks on esmalt pea kogu
ulatuses sirge Nasva tänavküla, kus kahel pool teed paiknevad korrapäraste ridadena elamud
koos nende ees olevate aedade ja hekkidega (Foto 5) ning üle Nasva jõe silla sõit. Edasi
järgnevate

Mändjala ja Keskranna väärtuseks on üldjuhul ehitistest rikkumata vaated

maanteelt mere poole ja suuremas osas ka maismaa poole. Mändjala ja Nasva küla piiril, kus
vaateid merele varjab võsa ja kitsas puistu, võiks vaateid merele avada. Mujal on mets
vaadete avamiseks liiga lai ala hõlmav või takistavad seda looduskaitselised piirangud.

2. Kuressaare ringtee Suur- ja Linnulahe vahel. Teelõik kulgeb kahe lahe vahel ja on
atraktiivne kohati veekogudele avanevate vaadete tõttu. Linnulahe suunas on vaateid juba
avatud (Foto 6) ja seda tuleks jätkata. Suurlahe pool palistab teed kultuurina rajatud männik,
mida võiks kitsamates kohtades samuti hõrendada.
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Foto 6. Linnulahele avatud vaade Kuressaare ringtee ääres.

3. Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare maateel Upa – Kuressaare. Erinevalt paljudest teistest
Eesti linnadest ei hakka Kuressaarele lähenedes silma tootmis- või laohooned, vaid kase- ja
pajualleed, mets ja heinamaad. Saaremaa peamagistraal on samal kohal olnud juba aegade
algusest, tegemist on seega ajaloolise teega. Kõige olulisem tulevikus on säilitada teed
palistavad alleed ja puudetukad. Kohati on alleedes “augud”, seal tuleb alleed täiendada ja
vajadusel haiged puud asendada sama liiki puudega (Foto 8). Teest idapool on hoonestamist
takistanud ja takistavad ehitusgeoloogilised tingimused, kuna tegemist on endise järvega ja
seega madala alaga, kus kõrgused on kohati vaid 3,5 m ü.m.p (Joonis 12). Kuna
maaparandussüsteem enam ei toimi ja ala on madalam kui ümbritsevad alad, on see üha
pikemat aega üleujutatav, nagu ka käeoleval kevadel (Foto 7). Teest läände jääv mets tuleb

46

Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.

säilitada tee kaitsevööndi ulatuses ja hoonestuse kõrgus ei tohi ületada metsa kõrgust, sel
juhul on säilib teelõigu praegune üldilme ka tulevikus.

Joonis 12. Sikassaare piirkonna kõrgusmudel, kõrgused m.ü.m.p. (Maa-amet, Lidar)
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Foto 7. Upa ja Kuressaare vahel jäävad rohumaad on rajatud maaparandusega endise järve põhja.
Kevadise suurveega meenutab ala siiani pigem järve.
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Foto 8. Kuressaarde sissesõitu palistavad paju- ja kasealleed, mida tuleb säilitada ja vajadusel kujundada
ning puuduvaid ja haigeid puid asendada.

4. Muratsi sadama teel Muratsi mõisa pargi ja Muratsi sadama vahel. Teelõigu väärtuseks on
suur vaheldusrikkus. Lühikesel 2-3 km pikkusel lõigul avanevad vaated mõisapargile, üle
põldude külale ja tammikule, küla ajaloolisele osale ja lõpuks merele. Ainukeseks
“tõrvatilgaks” on teeäärse farmi korrastamata ümbrus. Vaadete säilitamiseks on olulisim
hoiduda teeäärsete põldude hoonestamisest.
5. Tahula – Vaivere teel Praakli – Vaivere. Vaivere on ajalooline sumbja tuumikuga küla ja see
avaneb ka külast läbi sõites. Külas on küll erinevatest ajajärkudest hoonestust, kuid
üldstruktuur on säilinud. Tee kulgeb kiviaedade vahel ja õuedesse avanevad vaated loovad
ehtsa külamiljöö. Vaateid kahjustavaks võiks olla ebasobivate või liiga kõrgete aedade
rajamine ja vaadete sulgemine hoonetega.
6. Kellamäe munakivitee. Munakivitee on säilinud fragment kunagisest Kuressaare –
Kihelkonna maanteest. Enamik Saare maakonnas olevatest munakiviteedest on võetud
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kultuurimälestisena kaitse alla, Kellamäe fragment mitte. Tee on võsa tõttu varasemalt
suuresti möödasõitjatele märkamata jäänud. Teede võiks rohkem eksponeerida, paigaldades
näiteks vastava viida. Koos põlispuudega kaunistab tee Kihelkonna poolt Kuressaarde
sissesõitu.
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4. Võimalikud konfliktialad ja lahendused
Konfliktialadena vaadeldakse järgnevalt alasid, kus olemasolev ja/või kavandatav tegevus
ohustab loodus-, rekreatiivseid või esteetilise väärtusi, rohelise võrgustiku sidusust või
puhkealade kasutamist.
Ruumiliselt võib välja tuua järgmised piirkonnad:

1. Keskranna – Mändjala külade maanteest põhja poole jää ala.
Tegemist on suure arendushuviga piirkonnaga, mida näitab kehtestatud ja menetluses olevate
detailplaneeringute arv. Teisalt on tegemist jahimajanduslikult olulise alaga, eriti Saaremaa
hirvepopulatsioonile, samuti ulukite liikumiskoridoridega ning osaga TP-s määratletud suurema
tuumalaga.

Konfliktsus on osaliselt tingitud sellest, et valdavalt ei ole tegemist talumaadega nende
ajaloolistes piirides. Mändjalas asusid peamiselt teiste külade heinamaad. Piirkond jäi 1930.
aastatel kruntimata ja maad on tagastatud 1994. a. koostatud maakorralduskava alusel. Selle
tulemusel tekkis väga palju maaomanikke, kelle vahel piirkond ära jagati. Enamik
maaomanikest ei ela kohapeal ega tunneta oma maaga isiklikku sidet. Mändjala puhkepiirkonna
hea imago on ajendanud kinnistuid elamu- või suvilaehituse eesmärgil kruntima ja müüki
paiskama. Elluviidud detailplaneeringuid on siiski vähe, viimasel kuuel aastal Mändjala ja
Keskranna külade rahvaarv ei ole oluliselt muutunud. Küllap ei tundu potentsiaalsetele elanikele
tarna ja angervaksa kasvukohatüübi liigniiske mets piisavalt sõbraliku elu- ja suvituspaigana
ning ainult merelähedasest asukohast ei piisa. Olemasolevad suvilakooperatiivid on näiteks
rajatud kõik liigniiskete alade vahel olevatele liivaseljandikele.

Võib eeldada, et ka pikemas perspektiivis detailplaneeringute elluviimine ei hoogustu. Peamine
kahju, mida tehakse, on metsa raadamine krunditud aladel. Rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks on esmatähtis:
1) loomade liikumise võimaldamiseks säilitada rohelise võrgustiku koridorid hoonestamata;
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2) kahe koridori vahel lubada hoida elamute ja/ või hoonestusalade vahemaad võimalikult
suured (üle 500 m) ning eelistada suurte vahemaadega väikesi (kuni 2 ha) kompaktse
hoonestusega alasid.

2. Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee Upa – Kuressaare teelõiguga piirnev ala.
Upa küla ja Kuressaare linna vaheline ala on seni suures osas hoonestamata, kuid vastav huvi on
maanteega piirnevate kinnistute omanikel olemas. Maanteest idapool tuleb võimalikel
arendajatel arvestada üleujutusohuga ning ebasoodsate ehitusgeoloogiliste tingimustega.
Maanteest läänepool oleva metsa puhul on oluline teada, et maatulundusmaa juhtotstarve ei
pruugi tagada vaateid ja maastikupilti. Metsakorralduskava lageraiete eest ei kaitse, küll aga
kõrghaljastuse säilitamise kohustus läbi detailplaneeringu. Hoidmaks Kuressaare linna
“väravaid” ka edaspidi rohelistena, on vajalik:
1) säilitada ja täiendada olemasolevaid kase- ja pajualleesid,
2) säilitada mets tee kaitsevööndi (50 m) ulatuses,
3) hoonestuse kõrguse määramisel mitte ületada metsa kõrgust,
4) maanteest idapool eelistada kasutust maatulundusmaana, hoonestamisel paigutada
hoonestusalad Kudjape metsamassiivi serva.

3. Muratsi küla.
Muratsi piirkond on planeeringualal üks kõige kiiremini kasvava elamuehitusega piirkondi.
Jahimeeste küsitlus osutas, et tegemist on inimeste ja loomade konfliktialaga. Rohevõrgustiku
toimimiseks tuleb:
1) säilitada selle piirkonna tugialade ja koridoride kompaktsus,
2) hoida elamute ja/ või hoonestusalade vahemaad võimalikult suured (üle 500 m).
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Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.

Lõppjäreldused
•

Planeeringuala roheline võrgustik on määratud kindlate kriteeriumite ja väärtuste alusel ning
oma mahult optimaalne, mis võrgustiku toimimiseks vajalik. Iga muudatust või arendust
rohelise võrgustiku aladel tuleb tõsiselt kaaluda, kuna juhul, kui rohelist võrgustikku
käesoleva tööga väljapakutud mahus ei säilitata, on oht, et inimese konfliktid eelkõige
metsloomadega suurenevad veelgi – kokkupõrked maanteedel, kahjustused aedades ja
õuedes jmt. Suuemad konfliktialad on eelkõige seal, kus elamuarendus on üksikute
elamutena (üks elamu iga 400-500 m tagant). Jahimajanduslikult oluliste alade säilitamine
loodusmassiividena on oluline, et ulukitel oleks võimalik linna lähiümbrusest kaugemale
liikuda.

•

Puhkealasid on planeeringualal kohalike elanike ja turistide teenindamiseks piisavalt ning
vajadus täiendavate uute puhkealade reserveerimiseks puudub. Küll tuleb jälgida
olemasolevate alade kasutust ja hoiduda koormustaluvuse ületamisest. Põduste jõe äärse ala
taas kasutusse võtmiseks tuleb koostada detailplaneering ja maastikuprojekt.

•

Planeeringualal on mitmeid kohaliku tähtsusega väärtuslikke maastikuelemente, mille puhul
ei piisa vaid objektide endi säilitamisest ja korrastamisest, vaid tuleb seada
maakasutustingimused neid ümbritsevale kontaktvööndile. Parim lahendus on säilitada
kontaktvööndites senine maakasutus.

•

Ilusad teelõigud on üldjuhul seotud neilt avanevate vaadetega ja piirnevate maastikega.
Sellistel teelõikudel tuleb vaated säilitada ja vajadusel neid avada.

53

