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Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare Lossipargi  
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 
 

1 Eritingimuste koostamise alus 

1.1 Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud Kuressaare Linnavalitsuse tellimusel  Kuressaare 
Lossipargi (asukoht Kuressaares, vt. skeem 1) rekonstrueerimise kohta (vt. lähteülesanne, lisa 3). 
Eeldatava projekti sisu ei ole rekonstrueerimine selle sõna restaureerimisalases tõlgenduses, vaid pargi 
seisundi säilitamiseks ja parandamiseks vajalike hooldus- ja ehitustööde kavandamises ning pargi 
(maastiku) elementide kohanduslahenduste väljatöötamises seoses kaasaegse situatsiooniga. 
 
Eritingimuste koostajad on Kärt-Mari Paju (ajalooline ülevaade) ja Sulev Nurme (Muinsuskaitse Ameti 
tegevusluba VS 137/2004-E). Töös kasutatud fotode autorid (kui ei ole näidatud viidet) on Kärt-Mari Paju 
ja Sulev Nurme. 
 
Töö teostati veebruar-märts 2012.  
  

1.2 Asukoht, suurus 

Projektala asub kinnistul nr 34901:014:0530 (Kalda pst 1). Projektalasse jäävad järgnevd kinnistud: 

 Lossipargi 1 (Kuursaal; 34901:014:0261) 

 Lossipargi 3 (34901:014:0203) 

 Lossipargi 4 (kohvik; 34901:014:0026) 

 Allee tn 8a (kohvik; 34901:014:0212) 
 

Kuressaare Lossipark paikneb Kuressaare linna muinsuskaitsealal (skeem 2). Park koos ringalleega on 
rajatud Kuressaare linnuse vallikraavi ümbritsevatele kaitserajatistele. Park piirneb põhjast Pargi 
tänavaga, idast Allee tänavaga, Lõunast Kalda puiestee ja Staadioni tänavaga ning Läänest Kalda 
puiesteega. 

 

 

Skeem 1. Asukoht Kuressaares (Maa-amet). 
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1.3 Kaitsestaatus 

Kuressaare Lossipark asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal (kultuurimälestise reg. nr 27011, 
seotud dokumendid "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 31.03.1995. 
a. määrus nr. 153 (RT I 1995, 38, 508), 31.03.1995; "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" 
Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 220 (RTI, 21.06.2004, 50, 353); 21.06.2004)1. Projektalaga 
on seotud alljärgnevad muinsuskaitsealused objektid (skeem 2): 
 

 Kuressaare Linnus, ehitusmälestis, reg. nr. 20868 

 Kuressaare linnuse bastionid, ravelliinid ja vallikraav, ehitusmälestis, reg. nr. 20869 

 Terroriohvrite ühishaud, ajaloomälestis, reg nr. 4111 

 II maailmasõjas hukkunute ühishaud, ajaloomälestis, reg. nr. 4112 
 

 

Skeem 2. Kuressaare Lossipargiga seotud muinsuskaitse all olevad objektid (Maa-amet). 

Kuressaare Lossipark on looduskaitse all kaitsealuse pargina (skeem 3). Park on looduskaitse alla võetud 
5.06.1959.a.2 (ENSV MN määrus 5. juunist 1959. a. nr.218 "Abinõudest parkide säilitamiseks ja 
korrastamiseks vabariigis"). Kaitsekorra aluseks on 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus 
nr 64 "Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri". Pargialal kehtib piiranguvöönd. 
Projektalal asub taimedest lumi-nuisambliku (Sclerophora nivea) ja kadakatarjaku (Botryodontia 

millavensis), müür-nokksambla  (Rhynchostegium murale) ja kahelehelise käokeele (Platanthera bifolia) 
püsielupaik. Loomadest-lindudest suitsupääsukeste (Hirundo rustica) püsielupaik. 
 

                                                
1
 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=27011 

2
 http://register.keskkonnainfo.ee/ (kontrollitud 05.05.2012) 

Terroriohvrite 
ühishaud,  

reg nr. 4111 
 

Kuressaare 
vanalinna 

muinsuskaitseala 
reg. nr 27011 

II maailmasõjas 
hukkunute 
ühishaud,  

reg. nr. 4112 
 

Kuressaare 
Linnus, 

reg. nr. 20868 
 

Kuressaare 
linnuse 

bastionid, 
raveliinid ja 
vallikraav,  

reg. nr. 20869 
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Skeem 3. Looduskaitsealuse pargiala piirid: Punasega on 
näidatud kaitseala piir, sinisega püsielupaikade piirid (Maa-
amet). 

 

1.4 Kuressaare Lossiparki käsitlevad 
olulisemad varasemad tööd 

Alljärgnevalt on esitatud loetelu Kuressaare 
Lossiparki käsitlevatest või sellega otseselt 
tehtud töödest perioodil 1955-2012. Nimestik 
on koostatud AIS3 ja Kuressaare LV arhiivi 
baasil. 
 
1. Böckler, T. 1955. Kuressaare linnus. 

Aruanne paikse ülevaatuse kohta. P-43. 

Riigiarhiiv ERA.T-76.1.45 

2. Tammoja, N. 1959-60. Kingissepa 

Linnapargi /Lossipark/ ja rannarajooni 

rekonstrueerimisprojekt. „Kommunaalprojekt“. 

Kuressaare LV arhiiv  

3. Aluve, K. 1963. Kuressaare linnus. 

Eelkindlustuse paikliku ülevaatuse lühike kirjeldus ja kaalutlused konserveerimiseks. P-480. Riigiarhiiv 

ERA.T-76.1.449 

4. Hermat, M. 1970. Kuressaare linnus. Ajalooline õiend. P-1261. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.1119 

5. Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus. Arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne 

rekonstruktsioon. P-1283. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.1138 

6. Aluve, K. 1972. Kuressaare linnus. Linnuse ja linnakindlustuste tehniline seisukord pärast põhjasõda. K. 

Aluve, P-1438. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.1293 

7. Hermat, M. 1973. Kuressaare linnus. Uurimusi linnuse ja kindlustuste eriperioodidest. Täiendusi 

ajaloolise õiendi juurde. P-1809  ERA.T-76.1.1650  

8. Aluve, K. 1975. Kuressaare linnus. Aruanne arhitektuuriajaloolistest uurimistest 1969-1974. aastal. P-

2269. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.2098  

9. Kukkur, A. 1976. Lossipark. Projekteerimise eritingimused. Kuressaare LV arhiiv 

10. Aluve, K., Kaplinski, K. 1978. Kuressaare linnus. Arhivaale linnuse kohta aastatest 1573-1612. Kd I. P-

3789. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.3733 

11. Aluve, K., Kaplinski, K. 1978. Kuressaare linnus. Arhivaale linnuse kohta aastatest 1573-1612. Kd II. P-

3790. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.3734  

12. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. 1980. Lossipark. Suveklubi ja pargi ehitusgeoloogia aruanne. P-5149. 

Riigiarhiiv  ERA.T-76.1.5140 

13. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. 1981.Lossipark. Geodeetilised uurimistööd. P-5304. Riigiarhiiv ERA.T-

76.1.5295 

14. RPI Eesti Maaparandusprojekt. 1988. Kuressaare linnus. Vallikraavide rekonstrueerimine. Geoloogiste 

uurimistööde aruanne. P-8307. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.8408 

15. Aluve, K. 1981. Kuressaare linnus. Eritingimused kaguravelliinil paikneva fašismiohvrite vennashaua 

välisvalgustuse projekti koostamiseks. A-548. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.10764 

                                                
3
 http://ais.ra.ee/ (15.03. 2013) 
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16. Made, T. 1983. Lossipark. Dendroloogiline inventeerimine. Kd III-A.. A-933. Riigiarhiiv ERA.T-

76.1.11178  

17. Made, T. 1983. Lossipark. Dendroloogiline inventariseerimine (joonised). Kd III-B. P-6136. Riigiarhiiv 

ERA.T-76.1.6154  

18. Made, T. 1983.Lossipark. Haljastus ja heakorrastus. Tehnilis-majanduslik põhjendus. Kd IV. P-6190. 

Riigiarhiiv ERA.T-76.1.6206 

19. Made, T., Brauer., E.1983. Lossipark. Väikevormid. Tehnilis-majanduslik põhjendus. Kd V. P-6191 

Riigiarhiiv ERA.T-76.1.6207 

20. Künnapu, L. 1983. Linnapark. Ajalooline õiend. A-934. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.11179  

21. Made, T. 1987. Lossipark. Restaureerimise tööprojekt. Haljastus. Kd VII. P-7826. Riigiarhiiv ERA.T-

76.1.7924  

22. Kama, A., Made, T., Danil, A., Kadak, M. 1987. Lossipark. Restaureerimise tööprojekt. Arhitektuursed 

väikevormid. Kd VIII.. P-7819.  Riigiarhiiv ERA.T-76.1.7917 

23. RPI Kommunaalprojekt. 1987. Lossipark. Kapitaalremondi tööprojekt. Kd VI. Heakorrastus - seletuskiri 

ja joonised. P-7914 Riigiarhiiv. ERA.T-76.1.8012  

24. RPI Kommunaalprojekt. 1987. Lossipark. Kapitaalremondi tööprojekt. Kd X. Elektrivarustuse 

madalpinge kaabelliinid. P-7915. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.8013  

25. Made, T., Levo, L. 1988. Lossipark. Restaureerimise tööprojekt. II ehitusjärjekord. Heakord, haljastus, 

vertikaalplaneerimine. Kd XII. P-8445 Riigiarhiiv ERA.T-76.1.8547 

26. Loomets V. 1988. Lossipark. Restaureerimise tööprojekt. II ehitusjärjekord. Pargi valgustuse 

elektrikaabelliinid. Kd XIII.. P-8446 Riigiarhiiv ERA.T-76.1.8548 

27. Sõmmer, J. 2002. Kuressaare linnapargi välisvalgustuse tööprojekt. Klotoid OÜ, Kuressaare 

28. Sepp,T., Hansar, L., Lootus, K., Püüa, E., Pesti, O. 2003. Kuressaare kindluse arengukava. Kd I  

29. Penttikäinen, G. Kuressaare. 2003. Linnapark ja kindlus. Illumineerimise kontseptsioon. Eskiisprojekt. 

Arpen Elekter OÜ. Kuressaare LV arhiiv 

30. Sõmmer, J. 2003. Kuressaare. Linnapark ja kindlus. Illumineerimise tehniline projekt. Klotoid OÜ, 

Kuressaare. Kuressaare LV arhiiv 

31. Sepp,T. 2004. Kuressaare kindluse arengukava. Kd. II. Konserveerimis- ja restaureerimistööde 

32. kavad. Kuressaare LV arhiiv 

33. Kuressaare Lossipark. Kuressaare kindluse Kirderavelliin. Paadisilla ja treppide põhiprojekt. P-14763. 

Riigiarhiiv ERA.5025.2.4165. 2006 

34. Saar, L. 2005. Kuressaare Lossipark. Laste mänguväljaku rekonstruktsioon. FIE Lauri Saar. P-

13231.Riigiarhiiv ERA.5025.2.2633  

35. Arike, U., Tamm, J. 2006. Muinsuskaitse eritingimused konserveerimis- ja restaureerimisprojektide 

koostamiseks. Kuressaare linnuse bastionid, ravelliinid ja vallikraav.  Restprojekt OÜ. Kuressaare LV 

arhiiv 

36. Arike, U., Tamm, J., Barnabas, E. 2006. Kuressaare kindluse konserveerimine ja restaureerimine. 

Eelprojekt. Restprojekt OÜ. Kuressaare LV arhiiv 

37. Arike, U., Tamm, J., Barnabas, E. 2006. Kuressaare kindluse konserveerimine ja restaureerimine. 

Põhiprojekt. Restprojekt OÜ. Kuressaare LV arhiiv 

38. Metsamaa, A. 2006. Lossipargi ja Pargi tänava tänavavalgustuse rekonstrueerimine. FIE Ants 

Metsamaa Projektbüroo. Kuressaare LV arhiiv 

39. Sõmmer, J., Tiits, U., Nõmm, M. 2008. Kuressaare linn. Lossipargi ringi kergliiklustee tehniline projekt. 

Klotoid OÜ, Kuressaare. Kuressaare LV arhiiv 
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40. Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed. 

Kuressaare LV arhiiv 

41. Alasi, M-L. 2011. „Kuressaare Linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele“. 

Bakalaureusetöö. TTÜ Tartu Kolledž. Kuressaare LV arhiiv 

42. Kaar, E. 2011. Kuressaare Lossipargi kõlakoja purskkaevu veesüsteemi uuendamine ja hooldusjuhend 

OÜ H kaks 0. Kuressaare LV arhiiv 

43. Aas, S. 2012. Kuressaare Kuursaal. Hoone lõunakülge väliterrassi rajamise projekt. AB Asum OÜ. 

Kuressaare LV arhiiv 

 

1.5 Töös kasutatud lähtematerjalid 

1. Hankedokumendid “Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine“, kinnitatud 
12.12.2011.a. hankekomisjoni protokolliga nr 1 (vt. lisa 3) 

2. Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3 
3. EAA f. 308, n. 6, s.ü. 409 Geometrische Charte von der Kreiss Stadt Arensburg nebst der herum 

liegenden Gegend 
4. 41. Aas, S. 2012. Kuressaare Kuursaal. Hoone lõunakülge väliterrassi rajamise projekt. AB Asum OÜ 
5. Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
6. Alasi, M-L. 2011. „Kuressaare Linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele“. 

Bakalaureusetöö. TTÜ Tartu Kolledž 
7. Arike, U., Tamm, J., Barnabas, E. 2006. Kuressaare kindluse konserveerimine ja restaureerimine. 

Põhiprojekt. Restprojekt OÜ 
8. Arumäe, L. 2010. Lossivallidel alustatakse puude mahavõttu. Saarte Hääl, neljapäev, 29. juuli 2010 
9. Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste 

ülevaade. Kuressaare LV, Eesti Muinsuskaitseinspektsioon 
10. Hein, A., 2007. Aed ja aeg : piirjooni Eesti aiakunsti vanemast ajaloost. – Eesti pargid 1. Tallinn Varrak 
11. Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn 

Koolibri 
12. Kama, A., 1988. Lossipark – kuldne minevik või helge tulevik. – Kommunismiehitaja, 19. mai 1998 
13. Kirss, U.1999. Inimene näeb seda, mida ta teab. Meie Maa, 27. november 1999  
14. Koppel, H., 1990. Kuurordi kujunemise lugu. – Meie Maa, 28.september 
15. Kukkur. A. 1976. Lossipark. Projekteerimise eritingimused. P-2587. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.2587 
16. Künnapu, L. 1983. Linnapark. Ajalooline õiend. A-934. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.11179 
17. Prei, T., 2010. Kaks maailmasõda – kaks põlema pommitatud rannakohvikut. – Saarte Hääl „Oma 

Kodu“, juuni/juuli 2010 
18. Prooses, E., 1986. Kingissepa rajoon : siin ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat 
19. Saar, L. 2005. Kuressaare Lossipark. Laste mänguväljaku rekonstruktsioon. FIE Lauri Saar. P-

13231.Riigiarhiiv ERA.5025.2.2633 
20. Soorsk, M., 1999. Suvituselust vanas Kuressaares. – Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 1997-

1998. Kuressaare 
21. Tammoja, N. 1959-60. Kingissepa Linnapargi /Lossipargi/ ja rannarajooni rekonstrueerimisprojekt. 

„Kommunaalprojekt“. Kuressaare LV arhiiv 
22. EAA f. 2072, n. 9, s.ü. 254 Plan der Creis Stadt Arensburg mit der naechst umliegende Gegend 
23. EAA f. 298, n. 2, s.ü. 34 Plan von der Kreis-Stadt Arensburg 
24. Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid ja vallikraav, Kultuurimälestiste riiklik register. 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869 (17.04.2012) 
25. Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
26. AIS infosüsteem http://ais.ra.ee/ (kontrollitud 15.03.2013) 
27. EELIS http://register.keskkonnainfo.ee/ (05.05.2012) 
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28. Kasutatud Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Eesti 
Kunstimuuseumi, Kuressaare LV arhiivi ja H. Adrati fotokogusid. 

 

2 Ajalooline ülevaade 

2.1 Linnus 

Kuressaare linnus (aadress: Lossihoov 1) on üks terviklikumalt säilinud kindlusehitusi Baltikumis4 (fotod 1-

4). Kuressaare linnus oli olemas juba 14. sajandil, kuid selle hoonestuse, vallide ja bastionide süsteemi 

arendamine ning täiustamine kestis veel tervelt 3 sajandit. Esimesed algelist tüüpi muldkindlustused 

ehitati Eestis juba 16. sajandil, kuid tõeliselt aktuaalseks muutus nende rajamine 17. sajandi 

lõpukümnenditel, kui Rootsi riik asus tõhustama oma idapoolsete provintside kaitset. Seda tehti lähtuvalt 

kasvavast Vene-suunalisest ohust. 17. sajandil tegelesid Kuressaare linnuse ümberehitamistega 

fortifikatsiooniinsenerid J. Wärnschiöld, P. v. Essen ja E. Dahlberg5. Oma võimsuse ja tähtsuse tippu jõudis 

Kuressaare linnus enne Põhjasõda, mil see oli jõutud ümbritseda itaalia stiilis muldkindlustuste 

süsteemiga ning lõpetamata oli üksnes mere poole planeeritud Edelaravelliin6.  

18. sajandi lõpus ja 19. sajandi algul korrastati Põhjasõjas tekkinud sõjakahjud ja tugevdati 

muldkindlustusi fortifikatsiooniinseneride P. Berchi, P. Fochti ja J. G. Tunzelmanni juhtimisel. Selleks ajaks 

kujutas Kuressaare linnus endast kaitserajatiste kompleksi, mis koosnes linnusest ja selle läheduses 

paiknevatest madalatest ehitistest, mida piiras nelja bastioniga kindlusevall, mis oli väljastpoolt kividega 

vooderdatud. Bastionivööndi ümber oli vallikraav kolme ravelliiniga ning see oli omakorda ümbritsetud 

maapinnast veidi kõrgema glassiiga, mis moodustas kaitserajatistest kõige välimise osa7. 

22. jaanuaril 1834. aastal likvideeriti Kuressaare kindlus sõjalise objektina ja müüdi järgmisel aastal 

Saaremaa Rüütelkonnale, millega algas uus etapp Kuressaare kindluse eksistentsis – linnus läks 

tsiviilteenistusse. Sellesse aega jääb ka kindluse vallide voodrikivide kasutamine linna hoonete 

ehituskividena. Eesti Vabariigi ajal sai kindluse valdajaks esialgu Saare Maavalitsus, alates 1934. aastast 

Kuressaare linn. Linnuses paiknes Saaremaa Muuseum.  

1926. aastal võeti Kuressaare kindlus esimest korda arhitektuurimälestisena riikliku kaitse alla. 1968. 

aastal alustati kindluses restaureerimistöödega, mis on suuremate või väiksemate vaheaegadega kestnud 

tänase päevani. Arhitekt K. Aluve projekti järgi restaureeriti kõigepealt peaväravakäik, osa kirdekurtiinist, 

Idabastion ning Põhjabastioni Suurtükitorn. Loodekülje kasemattidesse ja muldvalli rajati tehnoruumid ja 

õuele laululava. 1980. aastate II poolel ja 1990. aastatel restaureerimistööd jätkusid: taastati 

Põhjabastioni müürid koos esialgse väravakäigu ja jalakäijate sillaga ning remonditi säilinud 

garnisonihooned. Päevakorda tõusid kindluse vallide ja vallikraavide puhastus- ja taastamistööd. Aastatel 

1999-2000 puhastati vallikraavid ja 2001. aastal valmis uus sild üle Kirderavelliini. Aastatel 2002-2003 

toimusid loodekurtiini nn. piiskopiaegse lõigu konserveerimistööd. 2003. aastal koostati Kuressaare 

                                                
4
 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk17 

5
 Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid ja vallikraav, Kultuurimälestiste riiklik register. Kättesaadav: (17.04.2012) 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869 
6
 Hein, A., 2007. Aed ja aeg : piirjooni Eesti aiakunsti vanemast ajaloost. – Eesti pargid 1. Tallinn Varrak 

7
 Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid ja vallikraav, Kultuurimälestiste riiklik register. Kättesaadav: (17.04.2012) 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869
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kindluse arengukava, mille alusel jätkatakse arhitektuurimälestise restaureerimis- ja konserveerimistöid8. 

Vastavalt arengukavale on valminud kindlustuste restaureerimisprojektid9. 

2.2 Lossipark 

Kuressaare linnus on kogu oma ajaloo vältel olnud tähtsaks sõjalise kaitse objektiks ning seetõttu on omal 

ajal olnud oluline hoida linnuse lähiümbrus ilma hoonete ja kõrghaljastuseta lagedana. Kui 1834. aastal 

kustutati linnus sõjalise tähtsusega objektide nimekirjast, kadus ka vajadus ala avatuna hoida. Linnus ja 

seda ümbritsev ala anti alguses linna käsutusse, kuid müüdi juba 1836. aastal Saaremaa Rüütelkonnale. 

Algselt jäi esplanaadi omandiõiguse küsimus lahtiseks ning tekitas vaidlusi10,11. 

Kuressaare ajaloolistelt plaanidelt saab pargi maa-ala kohta informatsiooni alates 17. sajandist. 1641. 

aasta plaanilt selgub, et esplanaadil asusid hobusetall ja Põhjabastioni ja sadama juures tuulikud. 1652. 

aastal N. Tessini poolt koostatud Kuressaare linnuse ja linna moderniseerimise plaanil on linnust 

ümbritsev ala planeeritud jätta parkide jaoks. Joonise oli tellinud krahv Magnus Gabriel De la Gardie, kelle 

valdusesse Kuressaare linnus 1648. - 1654. aastatel kuulus. Ta plaanis muuta linnuse tõeliseks paleeks 

ning luua selle ümbrusesse renessanssi ideedest mõjutatud pargi12.  

Renessansspark jäi kahjuks siiski vaid ilusaks ideeks, kuid Tessini plaan käsitleb esmaselt linna ja linnuse 

ühtsust kui olulist osa Kuressaarest. Sellise ühtsuseni jõuti aga alles 19. sajandi teisel poolel pärast 

lossipargi rajamist. O.S. Engelli 1787. aastast pärineval Kuressaare plaanil (skeem 4)13 on esplanaadi alale 

märgitud punktiiriga teed, mis viisid linnast linnusesse, sadamasse ja mere äärde. Lisaks sellele on 

pargialal näha kahte tiiki. Sarnast teede jagunemist pargialal ning tiike on näha ka 1800. aastast pärineval 

plaanil (skeem 5)14. Pargina on ala esmakordselt tähistatud 1862. aastal (skeem 6)15. 

Üleüldise trendina levis 19. sajandi Euroopas vanade kindlusrajatiste likvideerimine linnakeskkonnast ning 

haljasalade rajamine nende asemele. 19. sajandi linnaparkide kujunduslahendused lähtusid inglise 

maastikupargist, kus vabakujulised puuderühmad vaheldusid pargiaasadega ning sujuva joonega 

veekogud ja looklevad teed moodustasid pargi üldkompositsiooni, mida täiendasid romantilised 

arhitektuursed väikevormid16. 

Uue tõusuperioodi 19. sajandil tõi Kuressaare linna arengusse suurte ravimuda leiukohtade avastamine 

linna lähedalt Suurest lahest17. Kuressaare mudaravi initsiaatoriks oli linnaarst G. E. Normann, kes võttis 

mudaproove lähedalasuvatest rannikulahtedest. Esimese mudaravila (Pargi tn 12, Saaremaa Spa Hotell 

Rüütli asukohal) ehitas Kuressaarde puusepp Jakob Georg Weise oma heinamaale 1840. aastal18. 

Esimesele järgnesid peagi teised ning kõik kolm mudaravilat asusid linnust ümbritsenud jäätmaa 

                                                
8
 Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid ja vallikraav, Kultuurimälestiste riiklik register. Kättesaadav: (17.04.2012) 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869 
9
 Arike, U., Tamm, J., Barnabas, E. 2006. Kuressaare kindluse konserveerimine ja restaureerimine. Põhiprojekt. Restprojekt OÜ. Kuressaare LV 

arhiiv 
10

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv  
11

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august (94-97), 3. 
12

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv  
13

 EAA f. 308, n. 6, s.ü. 409 Geometrische Charte von der Kreiss Stadt Arensburg nebst der herum liegenden Gegend 
14

 EAA f. 2072, n. 9, s.ü. 254 Plan der Creis Stadt Arensburg mit der naechst umliegende Gegend 
15

 EAA f. 298, n. 2, s.ü. 34 Plan von der Kreis-Stadt Arensburg 
16

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
17

 Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn Koolibri  
18

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=20869
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ümbruses (vt ka skeem 7, 8). Mudasupelusest sai Kuressaare linna püsiv sissetulekuallikas kuni Teise 

Maailmasõjani19. 

Niisiis võib Kuressaare lossipargi rajamise initsiaatoriks pidada kurortoloogia arengut seoses mudaravi 

avastamisega linna lähistel. Kuressaare saavutas ülevenemaalise kuulsuse ning linna välisilmele tuli hakata 

senisest rohkem tähelepanu pöörama. Päevakorda kerkis seetõttu ka ülelinnalise tähtsusega haljasala 

rajamine. Uuele pargile soodsaimaks asukohaks peeti kindluse ümbruses asetsevat funktsioonita jäänud 

tühermaad20. 

Kuressaare pargi asutamise au kuulub linnapea Hugo von der Borgile ning pargi planeerimine usaldati Riia 

linna aednikule H. Göggingerile. Lossipargi rajamiseks ja haldamiseks moodustati 1861. aastal 

pargikomitee, mille ülesandeks oli alguses haljasala loomine ja hiljem selle haldamine. Pargi rajamiseks 

osutasid mitmekülgset abi mitmed linnakodanikud, kes annetasid raha, istikuid ning andsid rajamistöödel 

kasutamiseks hobuseid ja veokeid21.  

Park on istutatud täidetud pinnasele, mis on kohale veetud hobujõul. Vana tiigikoht, kus asub praegusel 

ajal Kuursaal (Lossipark 1), olevat täidetud graniitplokkidega. Pargipinnase ettevalmistamisel satuti vana 

kalmistu matmispaikadele, mis on nähtavad 1787. aasta plaanil (skeem 4). Pinnasetööde käigus koguti 

säilmed kokku ning maeti need parki, tähistades matmiskoha paekivist ja leitud hauaplaatidest 

moodustatud lihtsa mälestusmärgiga (fotod 6-7).  

1862. aasta plaanilt (skeem 6) on näha, et rajatud uus haljasala oli vabakujunduslik ning hõlmas praeguse 

lossipargi põhiosa. Ümber haljasala kulges Pargi tänav (foto 14), mis sai alguse Lossi tänavalt ning ulatus 

abajani. Linnuse poolt piirnes park vallikraaviga. Pargi põhiterritoorium jäi Põhjabastioni ja Kirderavelliini 

ning Pargi tänava vahele. Haljasala jätkus puiesteena kuni abajani22. Plaanil on näha hoonetest vaid 

„Tivoli“ kohvikut pargiväljaku ääres (foto 8) ja esimest linna mudaravilatest. Väljajoonistuv teedevõrgustik 

järgib põhimõtteliselt juba olemas olnud teedestruktuuri ning lookleb läbi kogu pargiala. 

Pargi keskpunkti moodustas väljak, mis paiknes Veski tänava otsa kohal ning on jäänud sinna tänaseni. 

Väljak oli väikese haljasala kohta küllaltki suurte mõõtmetega ning selle ääres asus 1861. aastal ehitatud 

puidust kohvik „Tivoli“. Kohvik kuulus linnale ning seda üüriti suvitusperioodil välja. Pargi peasissepääs 

asus kohviku kõrval ning oli veel 1983. aastal põlispuude järgi leitav. Kui uskuda 1862. aasta plaani, siis oli 

kohviku ja vallikraavi vaheline ala haljastamata. Ilmselt ehitati 1860. aastatel parki ka kõlakoda (foto 10, 

Kalda pst 1), kuna 1884. aastal mainitakse uue kõlakoja rajamist ning pealtvaatajate platsi laiendamist23. 

Linnaparki, looderavelliini lähedusse ehitati 1898. a. lugemismajake ehk Lesehalle (foto 13, Lossipark 4). 

Hiljem on selles pargiansamblisse sobivas väikeses puithoones asunud lasketiir, praegu aga pubi „John 

Bull“. 1901. aastal rajati selle kõrvale tenniseväljak (foto 15) ja puhvet „Salubritas“ (foto 16, Lossipark 3), 

mis Nõukogude ajal oli tuntud Valli õllesaalina, kaasajal on eravalduses.24 

Esimestel aastakümnetel nähti pargiga palju muret ja vaeva, kuna tugevad tuuled ja vihmad tekitasid 

noortele puudele palju kahju ning palju puud ja põõsad tuli asendada uutega. Pargi tarvis oli rajatud eraldi 

puukool, mis asus mere ääres vana sadamasilla kandis. Sealt saadi pargile istikuid ning tulu põõsaste ja 

                                                
19

 Koppel, H., 1990. Kuurordi kujunemise lugu. – Meie Maa, 28.september 
20

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv  
21

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
22

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
23

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
24

 Alasi, M-L. 2011. „Kuressaare Linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele“. Bakalaureusetöö. TTÜ Tartu Kolledž; lk 34  
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puude müügist elanikele. Pargi territoorium oli juba algselt piiratud puittaraga (foto 17). Tara oli vajalik, 

kuna noori puid-põõsaid oli vaja kaitsta loomade eest (üks linna karjamaadest asus Veski tänava ääres 

pargi lähedal)25. Probleemideks peeti pargis pargiteede ja väljaku tolmamist ning vajadust parki pimedal 

ajal valgustada. Varsti leiti probleemile lahendus ja pargiteid hakati regulaarselt kastma ning 1883. aastal 

mainitakse juba ka haljasalal paiknevaid üksikuid laternaid (foto 18). See omakorda tõstis koheselt pargis 

jalutajate arvu26.  

Kuressaare lossipargi loomine hoogustas selle ümbruse hoonestamist. Mere ja pargi lähedusse ehitati 

hulgaliselt kuurortielu toetavaid hooneid (mudaravilaid, pansioneid jne), mis ääristasid parki. Intensiivne 

pargikasutus pani 1880. aastal Pargivalitsuse mõtlema pargi laiendamise vajadusele. Kõigepealt mõeldi 

haljasala pikendamisele Pargi tänava lõpust linnuse taha, st mereäärse puiestee rajamisele. Puiestee 

rajamine oli eriti aktuaalne, kuna mudaravilate patsiendid külastasid regulaarselt külma vee 

suplusmajakesi (rajatud juba 1870-ndatel), mis asusid linnuse taga meres. 1884. aastal valmis apteekritest 

vendade Fliesside eestvedamisel suplusmajakeste juurde Joogipaviljon-Rannasalong (Trinkhalle, ligikaudu 

Raiekivi tee 2 asukohal), samas korrastati selle ümbrus (loodi istumiskohti) ning rajati uus puiestee pargist 

kuni rannani. Joogipaviljon kujunes pargiväljaku ja Kuursaali kõrval teiseks suvituselu keskuseks27,28. 

Järgnevalt tekkis idee, et puiesteed tuleks ühendada ringiks ümber linnuse, pikendades parki linnuse 

sissepääsust (Tallinna tänava algusest) dr. Mierzejewsky suplusasutuse („Roomassaare“ mudaravila, 

Mierzejewski tn 1, hävinenud 1941.a.) suunas, seal puudusid samal ajal veel korralik sõidu- ja kõnnitee. Ka 

see osa rajatud alleest jäi alguses kiratsema ning osa puid tuli esimeste aastate jooksul välja vahetada. 

1887. a. kevadel alustati kuurorti komitee liikme apteeker R. Flissi eestvedamisel ringpuiestee (vahtratest) 

viimase osa rajamist piki glassiid ümber kindluse kuni Joogipaviljonini välja (fotod 19 - 22). Pargi 

laiendamiseks ja hooldamiseks saadi raha eraisikute annetustest, sisseseatud kuurortimaksust ning 

korraldatavatest üritustest29,30.  

Seoses suvituselu elavnemisega tekkis vajadus suurema seltskondlikku koosviibimiskoha järele. Vana 

„Tivoli“ oli amortiseerunud ning seal valitses ruumipuudus. Kuna linnal puudus teatrimaja, kuid samas oli 

teatritegemine ja -külastamine ülimalt populaarne, sooviti ehitada hoone, kus oleks ruumi ka teatrile. 

1888. aastal pakuti uue hoone asukohaks välja pargiväljak vallikraavi ääres, kuid pikalt kaheldi, kas uus ja 

suurem hoone nii väikesesse parki ikka sobib. Carl Lorensen koostas hoone projekti ning sügisel algas 

hoone ehitus. Uus hoone ehitati historitsistlikus stiilis ning see oli polüfunktsionaalne. 1889. a. avatud 

Kuurhoones (Lossipark 1) asusid puhvet, restoran, lugemistuba, mängudetuba, daamidetuba, saal 

etenduste ja kontsertide jaoks, lahtine veranda, ametikorter ja vaatetorn (fotod 23 - 24)31,32, 33. 

1861. a. rajatud muusikapaviljon, mis asus uue Kuurhoone kõrval ja mis ehitati osaliselt ümber kohvikuks 

"Tivoli" ning 1884. aastal rajatud Kõlakoda moodustasid parki intiimse väljakuruumi (fotod 8, 10, 18, 23, 

24). Väljakule kujunes kuurortielu keskus, kus toimusid vabaõhuetendused, ilutulestik, mängis orkester. 

Kuurhoone rajamisega oli Kuressaare lõunaosas välja kujunenud kuurordiarhitektuuri terviklik ansambel. 

                                                
25

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
26

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
27

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
28

 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
29

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
30

 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
31

 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
32

 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
33

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
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Tegemist oli detailiderikka historitsistliku puithoonestusega, tagasihoitud eklektikaga, kus leidus elemente 

nii klassitsistlikust kui ka kohalikust arhitektuuripärandist. Kuressaare kuurordiarhitektuuri siduvaks 

elemendiks olid dekoratiivvaasid, mis olid levinud ka linna klassitsistlikus ehituskunstis, eriti kivist 

väravapostide kaunistusena. Kasutati dolomiidist valmistatud või tsemendist valatud vaase, mida 

kaunistasid agaavid. Pargiansamblisse kuulusid veel kaks hiljem ehitatud villatüüpi elamut Tallinna tn. 1 ja 

2, mis asusid Kirderavelliinil (tänapäevane aadress Lossi tn 16, 27). 19. sajandi lõpukümnendil tekkis Allee 

tänav, mis sai alguse Lossi tänava otsast ja ulatus „Roomassaare“ mudaravilani. Allee tänava äärset 

pargipuiesteed nimetati Läster-Promenade, seda laiendati 20. saj algaastail vallikraavi poole34,35,36. 

20. sajandi alguseks oli pargist kujunenud detailiderohke, põhiliselt historitsistliku puithoonestusega 

ansambel, kus leidus nii klassitsistlikke kui ka uusromantilisi elemente. Selline eklektika oli aga ometi 

harmoonilisse ja veenvasse tervikusse kokku seatud, selles väljendus pargi kujunemise ajastut 

iseloomustav joon, mis steriilseid stiilitunnuseid üldse oluliseks ei pidanud. Tolleaegse lopsaka kujunduse 

eesmärk oli väljendada materiaalset ja sotsiaalset heaolu ning selle nimel pandi kõhklemata mängu kõik 

võimalikud vahendid37. Linnaelanike poolt loodud linnasisese paradiisi olid hõivanud turistid. 

Park kui suvituskeskuse üks osadest oli jäänud kasutajatele kitsaks ning seetõttu tuli linnavalitsusel 

kehtestada reeglid pargis viibimiseks ning ürituste korraldamiseks. Näiteks ei tohtinud pargis viibida 

tööriietes inimesed, kerjused ja kaubitsejad. 1898. ja 1899. aastal sai Kuressaare linn 1000 rubla pargi 

kaunistamiseks ning nende rahadega rajati Weise heinamaale haljasala, mida tunti ka Versmanni pargina. 

Paljud pidasid pargi rajamist merele nii lähedale mõttetuks (tuuled, liigniiske) ning seda tõendab ka see, et 

tänasel päeval on endisest pargist raske veel mingeid märke leida38. Uue pargiosa rajajana taheti näha 

haritud aednikku, kes oleks sama osav kui Gögginger. Täpsemad andmed pargis töötanud aednikust ja töö 

tulemusest puuduvad. 1901. aastal rajati parki tenniseväljak (foto 15) ning remonditi põhjalikult 

Joogipaviljoni. Kogu mereäärse pargi hooldamine nõudis palju ressurssi, kuna tihti tuli asendada nii puid 

kui rannainventari. 1912. aastal rajati Allee tänava äärsesse pargiossa kuusesalu39. 

I maailmasõja aastail lakkas elu kuulsas kuurortlinnas. Sõjas hävisid paljud pargihooned ja mudaravilad. 

1917. aastal hakati Saksa okupatsioonivägede eestvedamisel rajama Saaremaale raudteevõrgustikku, 

mille enamkasutatavaks osaks oli Kuressaare-Roomassaare haru (foto 25). Iga laevaga saabunu pidi 

sõitma pargis asuvasse moonavalitsuse vaksalisse, kus toimus dokumentide ja pagasi kontroll. Sel ajal 

täitis Kuurhoone vaksali ning ka piiri- ja tollipunkti ülesannet. 1924. aasta suvel ehitati nn Pargivaksal,40 

mis küll hiljem lagunes, kuid hiljem on selle vundamendile ehitatud sarnases stiilis hoone, kus kaasajal 

tegutseb kohvik ("Zurra-Murra", Allee tn 8a) ning talviti uisulaenutus. 1940. aastani jäi saarel toimivaks 

vaid algselt tähtsaim raudteeharu, kuid II Maailmasõja ajal lagunes linnaraudtee lõplikult41. 

1920. aastail tegeleti pargis põhiliselt I Maailmasõja kahjustuste likvideerimisega - korrastati park, ehitati 

uus Kõlakoda (1922; foto 11) ja rajati selle ette regulaarne peenar dekoratiivse postamendil vaasiga (foto 

12), remonditi Kuurhoone42. Linna valdusesse läksid ka mudaravilad. Hävinenud Joogipaviljoni asemele 

                                                
34

 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
35

 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
36

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
37

 Kama, A., 1988. Lossipark – kuldne minevik või helge tulevik. – Kommunismiehitaja, 19. mai. 
38

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv  
39

 Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn Koolibri 
40

 Künnapuu, L. 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august ( 94-97), 3. 
41

 Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn Koolibri  
42

 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
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rajati 1929. aastal Rannakohvik (foto 26). Rand korrastati, puhastati kividest ning kohviku juurde loodi 

kunstlik liivarand. Rannakohvik amortiseerus Nõukogude perioodil ja lammutati 1950.-date lõpul ning 

kasutati arvatavasti kütteks43. 

1920. aastatel paigutati pargiväljaku keskele dekoratiivse alusega lillevaas ning selle ümbrus kaunistati 

lillekompositsiooniga. 1920-ndatel olid Kuressaare linnuse ning seda ümbritseva vallikraavi pärast tülis 

Saare maavalitsus ja linnavalitsus. Tüli põhjuseks oli roiskvee kogumine vallikraavi ning plaan vallikraav 

osaliselt kinni ajada. Linnavalitsus tahtis haiseva seisva veega augu täita ning sinna tenniseväljaku ja 

puiesteed rajada. „Tivoli“ lammutati 1920. aastate lõpul. 1930. aastal istutati lossiparki uusi haruldasi 

puuliike (nt kanada mänd), mis telliti Tartu Ülikooli botaanikaaiast44. Korrastati ka Versmanni haljasala, 

kuid ilmselt oli see juba siis halvas seisukorras. 1930-ndatel hakati mere äärde rajama uut rannaparki, 

mille uudseks osaks oli plaažiliiva asemel muru kasutamine rannas, tuulekaitseks istutati sinna poolringis 

pajusid ning vette viis 5 suplussilda. 1937. aastal valmis E. Haameri projekteeritud funktsionalistlik 

rannahoone (foto 27). Rannahoone hävis II Maailmasõja ajal ja täna on kunagisest stiilsest 

rannapaviljonist praeguse linnastaadioni taga järel vaid võssakasvanud vundament ja päikesekell45. 

Lossipargi taimestik on tänase päevani küllalt mitmekesine, siin leidub ligi 70 puu - ja põõsaliiki46,47,48. 

1937. aastal hakati Kuurhoone juurde rajama veevarustust, mille abil kavatseti kasta pargi väljakut ja 

kõnniteid. 1938. aastal valmis Kõlakoja ees väike purskkaev. Ka kodanliku valitsuse perioodil jätkus 

Kuressaares intensiivne suvituselu. Lossipark ja rannapark olid kuurorti keskpunktideks49. Parki ümbritses 

aed ja tihe hekk ning sisse pääses kuue värava kaudu, mille ees müüdi pileteid. Supelvõõras ehk patisaks 

maksis oma pargimaksu linnavalitsuses ära juba sissekirjutamise ajal ning piletid olid mõeldud kohalikele 

vaid elanikele. Samas avaldati arvamust, et kohalikele võiks sissepääs tasuta olla (kuna piletitest saadud 

tulu ei olnud kuigi märkimisväärne)50. 

Pärast II Maailmasõda kaotas Kuressaare tähtsuse kuurordina. Lossipargis asuvad hooned ei leidnud 

kasutust ning amortiseerusid, Rannapark hävines ja meres oli ujumine keelatud. Weise heinamaale rajati 

staadion ning Lossipark muutus taas vaid kohalikele mõeldud jalutuskohaks. Pargi territooriumile püstitati 

Nõukogude Liidu kangelase Dejevi mälestussammas ning kindluse kaguravelliinil asub alates 1965. aastast 

fašismiohvrite monument (foto 59; skluptorid M. Varik ja R. Kuld, arhitekt A. Murdmaa)51,52. 1959.-60. 

aastal koostati „Kommunaalprojektis“ pargi ja rannarajooni rekonstrueerimisprojekt, mille peaautoriks 

Nora Tammoja53. Projekt jäi raha puudumise tõttu realiseerimata. 1977. Aastal koostas H. Viljasaar 

diplomitööna lossipargile uue planeeringu. Alates 1980. aastast, mil tähelepanu pöördus taas linna 

ajaloolistele piirkondadele, ärkas linna puhkeala uuele elule. Rekonstrueeriti park (arhitektid T. Made ja A. 

Kama54) ning 1988. aastal avati taastatud Kuurhoone (viimane oli eelnevalt põlengutes (foto 35) suures 

osas hävinenud) ja Kõlakoda55. 

                                                
43

 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
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 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
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 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv  
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 Soorsk, M., 1999. Suvituselust vanas Kuressaares. – Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 1997-1998. Kuressaare 
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 Prooses, E., 1986. Kingissepa rajoon : siin ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat 
52
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Skeem 4  Väljavõte 1787. aasta Kuressaare plaanist (EAA f. 308, n. 6, s.ü. 409)  

 

Skeem 5 Väljavõte 1800. aasta plaanist (EAA f. 2072, n. 9, s.ü. 254)  
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Skeem 6. Väljavõte 1862. aasta plaanist (EAA f. 298, n. 2, s.ü. 34)  
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Skeem 7. Tähtsamad ajaloolised hooned ja rajatised Kuressaare Lossipargis

56
. 

 
 

                                                
56

 Künnapu, L. 1983. Linnapark. Ajalooline õiend. A-934. Riigiarhiiv ERA.T-76.1.11179 

1. Kohvik Tivoli 
2. Kuurhoone 
3. Kõlakoda 
4. Jääkelder 
5. Monument 
6. Lugemismajake 
7. Joogipaviljon, Rannaslong  
8. Linna mudaravila "Weise"  
9. Uus Muda-Supelusasutus 
10. Roomassaare mudaravila 
11-12. Von Ekesparre elamud 
13. Rannahoone 
14. Pansion "Michelsen" 
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Skeem 8. 1976. a. koostatud eritingimuste juurde kuuluv skeem, mille kohaselt oli ette nähtud lammutada Kuursaal, jt kindlustuste pi irkonda 
ehitatud hooned

57
. 

 

3 Kuressaare Lossipark 

3.1 Ruum ja kompositsioon 

Lossipark on rajatud tinglikult kahes etapis (vt skeem 958): pargi vanim osa (sisaldab ka ringalleed) ca 
1861-1890 hilisem osa ca 1898-1912. Oma olemuselt vabakujulise põhiplaaniga park järgib omaaegse 
historitsistliku pargikunsti tüüpilisi põhimõtteid, mis on kombineeritud Euroopas levinud kindlusehitustele 
rajatud parkidest tuntud praktikaga. Parki on piiritletud regulaarse elemendina hobukastanialleega - 
viimane on ka Kuressaare Lossipargile iseloomulik, alleena on lahendatud ka glassii äärne jalutustee. 
Muud pargiosad on lahendatud looklevate teedega liigendatud vabakujuliste pargiruumidena. 
Pargiruumid on kujundatud perimetraalsete vabakujuliste istutustega, millega suuremate alade keskosad 
olid lahendatud pargiaasadena (skeemid 10, 11). Pargiaasade võtmeelementideks olid aktsentsed 
huvitava oksagraafikaga lehtpuud, mis komponeeriti kontrastiprintsiibil (omane just XIX-XX 
sajandivahetuse kujundusele) leht- ja okaspuude massiividega. Okaspuudest on Kuressaare Lossipargile 
tüüpilised just hariliku kuuse massiivid. Lokaalsete aktsentidena kasutati arvatavasti juba algselt 
põõsaistutusi, kuigi tänini säilinud põõsamassiivid nt Kuurhoone platsi servas pärinevad arvatavasti 
hilisematest perioodidest. 
 

                                                
57

 Jõesaar, A., Raie, R. 1976. Kuressaare Lossipargi projekteeriomise eritingimused. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Vabariiklik 

Restaureerimisvalitsus.Tallinn 
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 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
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Glassiile rajatud alleede istutusskeem järgib muldvalli kuju: muldvallil (skeemid 9, 12) kulgeva jalgtee 
äärde istutati tavapärane kaherealine vahtraallee, glassii kuju markeeris omakorda tugimüüriga 
paralleelselt kulgev puuderida, mis moodustas allee kõrvale väikeseid kolmnurkseid pargiruume ning 
kitsamates kohtades tekitas mulje kolmerealisest alleest. Glassiid markeerivast istutusest on säilinud 
üksikud puud, kuid puuderidadest annavad tunnistust reas paiknevad vanad kännud või kände tähistavad 
kõrgendikud murupinnas. Osa istutusi oli tehtud ilmselt ka tugimüüri ja tiigi vahelisele alale - tänini on 
säilinud puuridade fragmendid (nt harilikud vahtrad ringallee lääneosas), mujal kus ruumi on rohkem, 
leidub üksikuid vanu harilikke saari, kuid täpsemat istutusskeemi ei ole võimalik nende põhjal kaasajal 
enam tuletada. Seda, et vallikraavi servas kulges samuti kohati puuderida ei ole samuti ühest alust 
oletada. 
 

 
 

 

park ringallee ravelliin linnus 

Uuem pargiosa, rajatud 19.- 20. saj. vahetusel 
 
Vanim pargiosa, rajamist alustati 1861.a. 

 
paekivist tugimüür - glassii 
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Skeem 9. Pargi kujunemist iseloomustav skeem ja ringallee paiknemist muldkindlustustel iseloomustav lõige
59

 

          
 
Skeem 10. Pargi kvartaalne ülesehitus: vasakul tänane situatsioon, paremal jaotus XIX sajandi II viimasel veerandil. Skeemide võrdlus näitab 
pargiruumi säilumist algse kujundusele lähedases mahus. 

 

 

 
 

 

 
Skeem 11. Pargi avatud-suletud ruumide oletatav vahekord pargiosas. Pargi moodustavad teedega piiritletud kvartalilaadsed piirkonnad, mille 
keskosad on olnud algselt avatumad, moodustades spetsiifilise ruumilise struktuuri. Paremal on näidatud projektis ruumilise 
struktuurikäsitluse metoodiline lähenemine, mille kohaselt avatud ruumide taastamine ei saa olla eesmärgiks omaette, pigem 
hetkesituatsioonis loetavate avatud ruumide esiletoomine.  

 

                                                
59

 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade. Kuressaare LV, Eesti 

Muinsuskaitseinspektsioon; lk 34 
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Skeem 12. Glassii oletatav algne istutusskeemi näide. Rohelisega on tähistatud kaherealine ringallee, punasega alleest välja istutatud 
puuderead, mis kopeerivad glassii tugimüüri. 

 

3.2 Lossipargi puistu 

Pargi põhjaosa raamivad loodest pärnadest allee ja kirdes hobukastanitest allee. Teedega eraldatud 
pargikvartalid on juba algse lahenduse kohaselt olnud erineva suurusega. Osa väiksemaid kvartaleid on 
puid täis istutatud, suuremate keskel on arvatavasti algselt olnud pargiaasad. Läbi ajaloo on pargiaasade 
pindala vähenenud nii puude kasvamise kui ka juurdeistutamise tõttu. Puude valimisel on kasutatud 
kontrasti põhimõtet. Näiteks on paigutatud kõrvuti kevadel varapuhkevad erkroheliste lehtedega vahtrad 
ja mõnevõrra hiljem puhkevad pärnad ning hobukastanid. Kontrasti toob park veel tumeda laigu 
moodustavad rühmiti paigutatud kuused ning heleda laiguna kõrvuti kasvavad lehised. Aktsentideks on 
pargis punaselehised pöögid. Suvel on eristuvaks aktsendiks hallide lehtedega hõbehaab. Sügisel toovad 
parki värvirohkust kuldse värviga harilikud ja põldvahtrad, mille kuma toetavad mustjate tüvedega 
pärnad. Lisaks mainitud liikidele ilmestavad parki veel hall pähklipuu, harilik pöök, berliini pappel ning 
amuuri korgipuu. Teise rindena defineeritavaid puid esineb pargis väga vähe, valdavalt on tegemist 
kodumaiste liikide loodusliku uuendusega.  
 
Lossipargi kirdeosas (uuem osa) on kujundamisel kasutatud samu võtteid nagu põhjaosaski. Kuid 
kirdeossa on istutatud kuuskede rühmad ning jugapuidki on rohkem. Lehtpuude hulgas on ülekaalus 
harilikud vahtrad. Teistest liikidest esineb pooppuud ja suurelehiseid pärnasid. Dendroloogilise 
haruldusena kasvab teiste pärnade seas läiklehine pärn. Väljaspool looduskaitsealust pargiosa kasvab 
linnuse hoovis Eesti jämedaim harilik pöök, ümbermõõduga 344 cm. Seal kasvas varem ka jäme 
euroameerika pappel (Populus × canadensis)60. 
 
Korrapärasteks elementideks on pargis alleed, mis kulgevad pargi välispiiril ning piki glassiid. Alleede 
koosseisus on ülekaalus harilikud vahtrad. Kasvutingimused glassiil on äärmuslikud, kuna vähese 
sademetehulgaga aastatel valitseb alal põud. Puude väljalangevus on olnud läbi ajaloo suhteliselt suur, 
mistõttu on alleesid korduvalt täiendatud.  
 
Põõsastik on olnud Kuressaare Lossipargis suhteliselt liigirikas. Praeguseks on alles küll enamasti vaid 
väike osa varju ja poolvarju taluvatest põõsastest. Hästi on kasvanud soojust armastavad jugapuud. 
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Lehtpõõsastest on esindatud harilik ja laialehine ebajasmiin, harilik lumimari (teisend laevigatus), villane 
lodjapuu ja harilik sirel. Lisaks leidub pargis kiratsevaid Thunbergi kukerpuid, üksikuid harilikke pukspuid ja 
harilikku ligustrit61.  
 
Pargi liigirikkus on küllaltki suur, 2010. aastal registreeriti looduskaitse all olevas pargiosas 69 liiki 
puittaime, millest 18 on kodumaised. Kõige enam on lossipargis harilikke vahtraid – 617 puud, järgnevad 
harilikud saared (79), harilikud kuused (59), harilikud jalakad (55), harilikud hobukastanid (52), 
läänepärnad (46), harilikud pärnad (44), suurelehised pärnad (21), pooppuud (20), harilikud tammed (12, 
enamik neist noored mälestuspuud), künnapuud (8), euroopa lehised (6), põldvahtrad (6). Teiste liikide 
isendeid on 1 kuni 562. Alates 1959. aastast, kui park võeti looduskaitse alla on pargist kadunud 15 liiki. 
Kadunud liikidest istutati 1996. aastal pargi rajamise aastapäeval kuursaali ümbrusesse kaks harilikku 
sumahhi ehk äädikapuud ja metsviinapuud. Uute taksonliikidena täiendati parki punase tamme ja 
põõsasmaraniga63. Kuressaare lossipargi liigi- ja sordirikkus on püsinud aastakümneid üsna stabiilne. 1954. 
aastal loendas Aleksei Paivel (koos Lossihoovi ja bastionidepealsega) 57 nimetust võõrliike, 1996. aastal 
samal alal loendasid Jüri Elliku, Aleksei Paivel ja Heldur Sander 52 võõrliiki. 2010. a. kasvas Lossipargis 
(ilma Lossihoovi ja bastionideta) 51 võõrliiki. 2010. aastal kasvas koos kodumaiste liikidega Lossipargis 
(ilma Lossihoovi ja bastionideta) vähemalt 69 erinevat liiki puittaime64. 
 
Pargi rajamise algusest on tänase päevani säilinud peamiselt pikaealised puuliigid (harilik pärn, läänepärn, 
suurelehine pärn, harilik saar, harilik jalakas, harilik hobukastan ja euroopa lehiss). Vabakujulisele pargile 
kohaselt olid puud istutatud rühmadena ning ruumi oli jäetud ka pargiväljakutele. See võimaldas puudel 
kasvada heades valgusoludes ja arendada välja laiuva võra. Pargilagendike servades kasutati aktsentpuid. 
Pargi põhjaosa on hilisemal ajal täiendatud. Enamik juurdeistutustest on tehtud kunagiste pargilagendike 
serva ja olulised vaated aktsentpuudele on seetõttu kinni kasvanud. Alates 2002. aastast on pargi 
kirdeossa istutatud noori tammesid, mis moodustavad tulevikus Riigipeade pargihiie. Oma puu on sinna 
istutanud Arnold Rüütel, Vaira Vike-Freiberga, Aleksander Kwasniewski, Valdas Adamkus, Toomas Hendrik 
Ilves ja Hollandi kuninganna Beatrix. 
 
Suuremad puistu korrastustööd toimusid pargis viimati 1996. aastal. Kõige intensiivsem on olnud hooldus 
Kuursaali ümbruses. Kuursaalist kaugemal on puid hooldatud suurema intervalliga ja puudel on hakanud 
arenema kuivanud oksatüügastest ja suurematest lõikehaavadest alguse saanud tüve- ja oksamädanikud. 
Pargi ida- ja lääneosas on vähesel arvul isetekkelisi puid, peamiselt harilikke vahtraid ja mõned harilikud 
jalakad65. Kuresaare Lossi vallidelt likvideeriti puud 2010.a.66. Ulatuslikud hooldustööd tehti pargis ka 
2011.a. vastavalt Tallinna Botaanikaaia poolt tehtud puistu hinnangule. 
 
 

3.3 Pargi seisukord 

3.3.1 Puistu seisukord 

Puistu üldine seisukord on rahuldav. Halvemas seisukorras on üksikud vanemad lehtpuud alleedes ja 
pargiosas ning hariliku kuuse grupid (foto 40) pargi vanemas osas. Kujunduslikult Lossipark üles ehitatud 
kontrastidele, mis algselt on loodud okaspuude istutustega - tänu okaspuugruppide halvale seisukorrale 
on kontrastsed grupid kadumas.  
 
Liiga tiheda puistu tõttu on park muutunud praktiliselt üherindeliseks, milles domineerivad lehtpuud. 
Lossipargi puistu on põhiosas üldiselt suhteliselt ühevanuseline, milles suur osa ruumilist struktuuri 
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kandvatest vanadest puudest on ohustatud samadest teguritest (tüvemädanikest tingitud puidu tugevuse 
vähenemine ja sellega kaasnev tuulemurru oht, suurem tundlikkus kasvukohatingimuste muutmise suhtes 
ning suurenenud tundlikkus hooldustöödele suhtes), mistõttu mitme ebasoodsa teguri (pikaajaline põud, 
ebaharilikult külm talv jms) kokkusattumisel võib tekkida arvukas vanade puude ning ka nõrgestatud 
nooremate puude väljalangemine. Seetõttu on oluline planeerida asendusistutusi pikema perioodi 
jooksul, et tagada puistu järk-järguline uuendamine. 
 
Halbade valgusolude tõttu puistus ei saa normaalselt areneda rohttaimestik ning on suures osas hävinud 
või muutunud kiratsevaks põõsarinne. Olemasolevad vanad põõsad (foto 41) on kaotanud oma liigiomase 
kasvukuju ning vajavad noorenduslõikust. Pikemas perspektiivis, kui puistu valgusolud ei parane, toob see 
kaasa jätkuva liigirikkuse vähenemise nii põõsarinde kui rohttaimestiku osas. Seetõttu on vajalik tegeleda 
kohati puistu harvendamisega ning puuvõrade alumiste okste eemaldamisega põõsaste ja rohttaimede 
kasvamiseks vajalike valgusolude parandamiseks. 
 
Lossipargi kujunduslikuks võtmeelemendiks on alleed, nii ringallee kui alleed pargi põhiosas. Alleedes on 
ositi toimunud hulgaline puude väljalangemine. Nii Allee tn äärne alleeosa kui glassii läänepoolse osa 
alleepuud on küllaltki kehvas seisus tingituna kehvadest pinnasetingimustest ning haigustest. Alleed on 
Lossipargi iseloomuliku miljöö aluseks. Väljalangevate puude tõttu kaovad tasapisi iseloomulikud 
alleeruumid. Üheks ohuks on ka kindlusrajatiste restaureerimisel (eelkõige glassiide tugimüüride (foto 42) 
restaureerimisel) läbiviidavad mullatööd, mille käigus kahjustatakse arvatavasti enamust ringallee puid, 
mis võib kaasa tuua ringallee puude hävimise. Seetõttu on otstarbekas välja töötada ka alleede 
uuendamine, mis tuleb siduda glassii tugimüüri restaureerimistegevusega. Hetkeseisus on vajalik alleede 
lõiguti asendusistutustega taastamine Allee ja Pargi tn ääres.  
  

 
3.3.2 Teede seisukord 

Lossipargi teedevõrk on hetkeseisus rahuldavas seisukorras. Teedevõrk on ajalooliselt välja kujunenud 
ning üldiselt ei vaja teede trajektoorid muutmist. Jalgteed on üksikutes kohtades dubleerivad (üksikud 
dubleerivad teeosad praktiliselt rohtu kasvanud), kohati on sisse tallatud transiitsed isetekkelised rajad, 
mida kasutatakse intensiivselt. Teede laius on varieeruv, üldiselt on teede laius 3,0...3,5 m, kohati ka 
laiem. Kuna teede servad on rohtunud ligi poole meetri laiuste ribadena on alust arvata, et hetkeseisus on 
teed liiga laiad. 
  
Teekatteks on paesõelmed (foto 43), mis oma olemuselt on ebakvaliteetne (vihmaga äärmiselt määriv 
ning vihmaga ka libe) ja amortiseerunud. Äärtest on teekate kohati sammaldunud, kohati rohtu kasvanud. 
Teed on pargiosas enamuses piiratud uputatud suuremõõtmelise äärekiviga (foto 43), mis parki ei sobi. 
Suur osa äärekividest on vajunud või pinnasesse mattunud ja ei täida enam oma funktsiooni. Vesi jääb 
kohati teedele suurte loikudena, mistõttu on vajalik teekatete profileerimine. 
 
Glassii jalgtee on praktiliselt kogu ulatuses ümbritsevast maapinnast madalamal, keskelt lohku vajunud ja 
muutub vihmaga kraaviks. Vajalik on teekatte uuendamine. Teeäärsetel nõlvadel Pargi tn ääres ja glassiil 
kulgeva jalgtee kaguosas on teeäärsel nõlva  kohati erosiooniprobleem. 
 
Endine telefonikabiin pargi sissepääsu juures, mida kaasajal kasutatakse kuulutustetulbana (foto 44), asub 
hetkel liiklusohtlikus kohas, mistõttu võib-olla  vajalik tänavajoone korrigeerimine ristmikul. Kuna pargi 
piiridel on probleeme parkimisega eelkõige kasutajate ohutuse seisukohalt on vajalik läbi mõelda 
parkimisalade lahendus. 
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3.3.3 Väikevormide seisukord 

3.3.3.1 Matmiskoha mälestusmärk 

Kuressaare Lossipargi üks olulisemaid arhitektuurseid väikevorme on matmiskohta tähistav mälestusmärk 
(foto 45). Mälestusmärk on kolmnurkse põhiplaaniga (kõrgus ca 2,6 m, küljepikkus 2,41 m),  selle nurgad 
on laotud poorsest paekivist, iga külje keskel asub raidkirjadega kivitahvel - endised hauakivid. Ühele 
paeplaadile on kirjutatud Friedrich Schilleri mõte: „Tee head, sellega toidad sa inimkonna jumalikku 
taime.“, mis on ühtlasi Kuressaare linnapargi tunnuslauseks.67,68. 
 
Mälestusmärgi seisukord on rahuldav. Nurkade müüritisest on kohati kivide vahelt vuukidest irdunud 
täide. Mälestusmärgi tehniline seisukord tuleb hinnata Lossipargi rekonstrueerimisprojektist eraldi ning 
vajadusel näha ette vajalikud restaureerimistööd. 
 
3.3.3.2 Kuurhoone esised väikevormid: vaas ja purskkaev 

Kuurhoone esisel platsil asub lilleklump, mille keskel, dolomiidist postamendil asub ehisvaas. Vaas ja 
postament on ehitatud vastavalt 1983.a. koostatud joonistele69. Vaasi kõrgus koos postamendiga on 2,07 
m, postamendi põhja mõõdud 75 x 75 cm, vaasi kõrgus 58 cm (foto 46).  
 
Vaas ja postament on heas seisukorras ning ei vaja restaureerimist. 
 
Kõlakoja esine bassein (ca 3,5 x 2,5 m) purskkaevuga valmis 1938.a.  Rajatis on restaureeritud 2011. a. OÜ 
HkaksO projekti järgi70 (foto 47). 
 
3.3.3.3 Telefonikabiin 

Pargi peasissekäigu juures asub ümmarguse põhiplaaniga (läbimõõt 1,02 m, kõrgus ca 2,3 m) betoonist 
väike ehitis (foto 44), mis enne II Maailmasõda toimis „telefonikapina". Hetkel kasutatakse 
kuulutustetulbana. Rajatis on rahuldavas seisukorras. Katuseosa vajab samblast puhastamist, tagaküljel 
asuv metallluuk korrosioonivastast töötlemist. Kuulutustest jäänud liimijälgede eemaldamine ei ole 
vajalik. 
 
3.3.3.4 Piirdeaed 

Piirdeaed on rajatud põhimahus 1980-tel toimunud pargi rekonstrueerimisel koostatud jooniste 
kohaselt71. (fotod 48, 49) Piire ümbritseb Parki Pargi tn ja Allee tn poolsest küljest. Piirdepostid on laotud 
rustikalaadse pinnaga dolomiitplokkidest ja kaetud lõigatud dolomiitplaadiga. Väravaposte on 
kaunistanud dolomiitkuulid. Pargi tn asuva peasissekäigu postid on samuti valmistatud eelpoolviidatud 
projekti alusel. Postide vahele on kinnitatud ornamentaalse sõrestikuna kujundatud puitkilbid. Piirdeaia 
puitosa on kujundatud kahes osas: Pargi tn ja osalt Allee tn osa kilpidena, Allee tn lõunapoolsem osa kahe 
rõhtse latina. Piirdeaed ei järgi parki piiritlenud ajaloolist puitaeda (foto 14), kuigi Allee tn poolne lihtsama 
kujundusega puitosa järgib mõnevõrra algupäraseid motiive (skeem 13).  
 
Piirdeaia seisukord on halb. Puitdetailide maapinnapoolsed osad on valdavalt pehkinud ning vajavad 
vahetamist. Aia 194 postist ainult 13 ei täheldatud silmaga nähtavaid deformatsioone. 117-l postil olid 
postid irdunud vundamendist või olid posti kivid irdunud üksteisest (sageli ka omavahel nihkes). 87 postil 
täheldati vundamendi vajumisi ning nihkeid, 32 posti katteplaat oli irdunud, 59 postil esines katteplaadi 
või kivide purunemisi. Allee tn poolse piirdeaia postid lõigul Uuest tn kuni endise pargivaksalini on kohati 
kuni 1/3 ulatuses pinnasesse maetud (aastatega tänavahooldusel haljasribale kandunud liiv jm pinnas). 
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Piirdeaed on avariilises seisus ning vajab kiiresti remonti. Kuna piirdeaed ei ole ajaloolise väärtusega, võib 
purunenud detailid asendada uutega. 
 

 
 
Skeem 13. 1980-tel koostatud piireaia üks kavandivariantidest

72
. 

 
3.3.3.5 Mänguväljakud 

Pargi põhiosa mänguväljak on rajatud eelnevaltviidatud T. Made, E. Braueri projekti alusel. Mänguväljaku 
on kavandatud dolomiidist ovaalikujulise mängulinnusena, selle keskosas asub purskkaev. Mänguväljaku 
kiviosa on üdiselt rahuldavas seisukorras, puitosa vajab kohatist remonti. Et mänguväljaku korrastamiseks 
on koostatud eelnevalt 2005.a. projekt73, mille lahendus on parki sobiv, on otstarbekas edasistel 
projekteerimistöödel võtta mainitud projekt projektlahenduse aluseks. Vajadusel on võimalik lisada 
madalaid mänguvahendeid. Tegeleda on vajalik mänguväljaku territooriumil kasvavate murdumisohtlike 
puudega, mis võivad olla ohtlikud mänguväljaku kasutajatele. 
 
Endise pargivaksali taha on rajatud puidust mänguväljak (rippkiik, liivakast, istepingid jm). Väljak on 
aktiivses kasutuses ning arvestades, et see asub pargivaksalis töötava kohviku taga, ka soovitav säilitada 
edaspidi. Mänguvahendid on suhteliselt rohmaka kujundusega, kuid värvitud heledates toonides, mistõttu 
need ei häiri üldpilti (foto 50).  
 
Projektiga on soovitav ette näha praeguste mänguvahendite amortiseerumise järel nende asendamine 
elegantsema kujundusega mänguvahenditega. Kuna praeguse mänguplatsi pinnakate on muru, mis 
aktiivse kasutuse korral kergesti hävineb, on otstarbekas kaaluda purustatud kruusa või graniitsõelmete 
kasutamist pinnakattena. 
 
3.3.3.6 Pingid ja prügikastid 

Projektalale on paigutatud 3 tüüpi pinke (fotod 52 - 54). Vanimad pärinevad 1980-tel toimunud pargi 
korrastamise perioodist74. Need on kergete mustaks värvitud malmjalgadega ja valgeks värvitud puidust 
iste- ja seljatoega pargi historitsistliku iseloomuga sobivad pingid (kõrgus ca 80 cm, laius 46 cm). Võrreldes 
toonase projektiga on seljatugesid ja isteosa lihtsustatud. 
 
Peale taasiseseisvumist on parki lisatud eelnevale stiililt sarnanevaid kataloogipinke, mis haakuvad hästi 
pargi miljööga, kuigi on disainilt vanematega võrreldes keerulisema disainiga.  
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Enamus pargi pinkidest on heas korras ja vajab vaid korralist hooldust. Osade pinkide asukohad on 
otstarbekas ümber vaadata, kuna nende asukohad paiknevad Pargi tn liiga lähedal liiklusmüra tsoonis, 
mistõttu nende kasutamine on ebamugav. Samuti on soovitav osa pinke ümber paigutada asukohtadele, 
kust istudes avaneks ilus vaade. Istumiskohad paiknevad kontsentreeritult pargi põhiosas, istumiskohti ei 
ole piisavalt suvist kasutust arvestades 
 
Glassiile on paigaldatud lihtsa kujundusega uued kataloogipingid (pesubetoonist jalandid, tumehalliks 
värvitud puidust seljatoe ja isteosa). Pinkide kujundus meenutab pisut XX sajandi alguses glassiil 
paiknenud pinke. Pingid on paigutatud muldvalli nõlvale, mistõttu nende aluse piirkonnas esineb 
erosiooniprobleeme.  
 
Pargis esineb mitmesuguse kujundusega prügikaste. Enamus neist on väheesteetilised ning soovitav 
seetõttu välja vahetada ühtlustades nende stiili kogu pargiosa ulatuses. Glassiile on paigutatud uued 
prügikastid, mille kõrgus pinkide suhtes on ebaõnnestunud (prügiava on istuja silmade kõrgusel), samuti 
domineerivad prügikastid vaates. Kaheldav on ka vajadus prügikastide sellise arvukuse järgi nagu see 
praegu glassiil on.   
 
3.3.3.7 Valgustid 

Pargi vanemastes osades on juba XIX sajandi lõpul kasutatud valgustust. 1980-tel restaureeritud-
rekonstrueeritud pargivalgustid75 lähtuvad osaliselt vanadest valgustitest (foto 18). Algsed lihtsate 
kaunistustega, kolmeosalise, astmeliselt aheneva sokliga madalad (kogukõrgusega 3 m) malmpostid on 
valdavalt pargi põhiosas säilinud. Postid on kinnitatud kolmnurksetele paekivist valmistatud alustele. 
Kuuetahuliste klassikaliste gaasilatena-tüüpi kuplite raam on suhteliselt õhuline ja kerge, valmistatud 
plekist, kuplid on klaasitud (fotod 55 - 56). Et valgustid on madala postiga ning kupli konstruktsioon kerge, 
siis on vanad valgustid langenud suures osas vandaalide ohvriks, mistõttu enamusest valgustitest on 
säilinud vaid post. Säilinud valgustid vajavad restaureerimist. Kaaluda purunenud kuplite taastamist. 
 
Seoses laiade pargiteedega ning sellega, et valgustid pargi põhiosas paiknevad lisaks sellele tee servast 
suhteliselt kaugel, on soovitav üle vaadata valgustite asukohad. 
 
Glassiil ja teistes pargiosades on kasutatud erinevat tüüpi valgusteid. Valgusti tüübid on seotud vahetult 
kontaktvööndis kasutatud erinevate valgustitüüpidega, ent pargi terviklikku muljet arvestades oleks 
nende tüübi ühtlustamine vajalik. 
 
3.3.3.8 Viidad ning tähised 

Pargi tn ääres, pargi peasissepääsu ja lossi peasissepääsu tee vahelisele lõigule on paigutatud ohtralt 
suunaviitu ja liiklusmärke, mille suurus ning asukoht on sobimatud ja risustavad pargiruumi (foto 57). 
Vajalik on eemaldada kõik sildid ja viidad, mis ei ole liiklusohutuse seisukohalt hädavajalikud ning kaaluda 
säilitatavate liiklusmärkide suuruse vähendamist. 
 
Parki on paigutatud 2011.a. puude liike tutvustavad metall sildid Devepargi projekti raames. Lisaks on 
tähistatud parki tuntud isikute poolt istutatud puud mälestuskividega, millele on kinnitatud vasktahvlid. 
Tuntud inimeste poolt puude istutamise traditsioon võiks parki jätkuda, kuid istutatud puude tähistamist 
võiks kaaluda tagasihoidlikumate tähistega. Seni paigaldatud tähised võivad jääda oma asukohtadele (foto 
58). 
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4 Muinsuskaitse eritingimused 

4.1 Hinnang Kuressaare Lossiparki kavandatavale tegevusele 

Vastavalt Kuressaare LV lähteülesandele peab koostatav projekt keskenduma eeskätt pargipuistu hooldus- 
ja uuendusküsimustele ja teede ning arhitektuursete väikevormide korrastamisele. Projekti eesmärk on 
pargi kasutuskvaliteedi parandamine ning amortiseerunud pargiobjektide remont või restaureerimine. 
Projektiga ei muudeta välja kujunenud pargistruktuuri ning pargi võtmerajatisi, ei kavandata uusi 
suuremahulisi tehisobjekte ning ei muudeta pargi funktsioone. Kuna osade arhitektuursete väikevormide 
seisukord on avariiline (piirdeaed, valgustid), samuti on halb kohati puistu seisukord, siis on 
elementaarsed korrastustööd pargis möödapääsmatud.  
 
Eelnevat arvestades ei ohusta kavandatava projekti kohased tegevused Kuressaare Lossipargi kultuuri- ja 
loodusväärtusi. Vastupidi, Lossipark on turismihooajal väga suure kasutuskoormuse all, mistõttu 
projektiga kavandatavad tööd pargi väärtuste säilimiseks on vajalikud. 
 
  

4.2 Muinsuskaitseline lähenemine ja kontseptsioon 

Muinsuskaitse eritingimused lähtuvad Kuressaare Lossipargi ruumilisest ja funktsionaalsest struktuurist 
ning pargiansambli kui terviku kohast linnaruumis. Üldine kontseptuaalne lähenemine on Lossipargi 
väljakujunenud ruumilist struktuuri hoidev ja säilitav. 
 
Pargi heakorrastamisel tuleb arvestada pargi kasutusega linnapargina (kõigi sellega kaasnevate 
funktsioonidega), turismiatraktsioonina ja ürituste toimumise kohana, mis eeldab vastavate funktsioonide 
tagamist ilma pargiruumi suuremahuliste muutusteta ning vajadusel pargi diskreetset kohandamist 
vastavate vajadustega. Projekti eesmärgiks ei tohi olla erinevate ajastute kihistuste eemaldamine, sh. 
nõukogudeaegsed ümberehitused pargis, mis kaasaegses kontekstis toimivad nii funktsionaalselt kui 
esteetiliselt. 
 
Võttes arvesse erinevad maastikukomponendid pargis on kontseptuaalne lähenemine käesolevate 
muinsuskaitse eritingimuste koostamisele pargiruumi osas restaureeriv, rajatiste osas restaureeriv, 
vajadusel kohandav. Lähenemine pargi puistule on pargi põhiosas konserveeriv ja säilitav, probleemsetes 
osades rekonstrueeriv-uuendav, puistu glassiidel ja ravelliinidel restaureeriv. 
 
Pargi kindlustustega seotud alade käsitlemisel arvestada 2006. aasta Kuressaare kindluse konserveerimise 
ja restaureerimise põhiprojektiga76, mille projektlahendus on ajakohane ja jätkuvalt antud keskkonda ning 
konteksti sobiv. 
 
 

4.3 Üldtingimused 

1. Projekteerimisel lähtuda Kuressaare Lossipargi ajaloolisest kompositsioonist ning XIX sajandi lõpu 
endistele kindlustustele rajatud linnaparkidele iseloomulikest kujundamise põhimõtetest: jalutusteed 
ja perimetraalne allee piki glassiisid on lahendatud puuridadega, pargiosa üldkompositsioonis 
domineerib vabakujuline kujundus. 

2. Projektlahendus ei tohi kahjustada või konstruktiivselt muuta pargialadel paiknevaid kindlusrajatisi või 
nende osi. 

3. Arvestada väljakujunenud teedevõrgu ja pargi ruumilise struktuuriga, sh transiitsete isetekkeliste 
teedega.  

4. Projektlahendusega on vajalik välja tuua pargi avatud ja suletud alade selgem piiritlemine. 
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5. Pargielementide kujunduslik ühtlustamine kogu pargis ja glassiidel ei ole vajalik. 
6. Arvestada XX sajandi viimastel kümnenditel teostatud ümberehituste, restaureerimis-

rekonstrueerimistöödega (piirdeaed, lastemänguväljak, arhitektuursed väikevormid). 
7. Projekteerimisel arvestada lähteülesandes näidatud (vt lisa 3) Kuressaare Lossiparki puudutavate 

eelnevate projektidega, analüüsides samas nendes kavandatud üksikobjektide ja tehnorajatiste 
esteetilist sobivust pargiruumi kui tervikuga. Vajadusel võib teha ettepanekuid nende muutmiseks. 
 

4.4  Teed 

1. Teedevõrgu kavandamisel lähtuda olemasolevatest teedest, teede laiusi ja ristumisraadiusi võib 
õgvendada, kasutusest väljas olevad jalgteed võib likvideerida.  

2. Uusi teid ette näha ei tohi, va transiitsetel suundadel tekkinud otsekäimiste lahendamiseks. Viimasel 
juhul kasutada üldise teedevõrguga võrreldes eristuvat lahendust. 

3. Tänavateäärne parkimine piki pargi perimeetrit lahendada ühes kujunduslikus võtmes Allee tn äärde 
ehitatud parkimisaladega. Parkimisala markeerida teekattega. 

4. Teekatete projekteerimisel kasutada vett läbilaskvat teekatet ehk siis eelistatult purustatud 
peenkruusa (või graniitsõelmeid). Kuigi Kuressaare Lossi suunduva tee kattena on kasutatud 
betoonkivi, seda pargi muudel teedel mitte kasutada. 

5. Olemasolev teede ääristus on massiivne ja parki  mitte sobiv. Jalgteed lahendada ääristuseta või 
kasutada konteksti sobivat materjali. Mitte kasutada äärisena puitu, metalli või betooni. 

6. Glassiil asuva tee kate on hetkesituatsioonis keskelt tugevasti erodeerunud. Projektiga näha ette 
teekatte uuendamine ja ümberprofileerimine. 

7. Kaguravelliinil säilitada mälestusplatsi esine teekate, näha ette kividevaheliste vuukide täitmine 
sõelmetega. Looderavelliinile võib vajadusel ette näha ravelliini kindlustusi markeeriva teepinna.  

8. Erosiooniohtlikud nõlvad teede ja parkimisalade ääres lahendada eelistatult nõlvadena või 
kombineerida vajadusel madala tugiseinaga. 

9. Teede rajamisel lahendada vertikaalplaneerimine. 
 

4.5  Arhitektuursed väikevormid, pargiinventar 

1. Uusi mahulisi pargiehitisi (varjualused, paviljonid jms) parki mitte ette näha. 
2. Arhitektuursete väikevormide täiendamisel (eeskätt mänguväljakud, pingid, prügikastid) tuleb nende 

lahendus sobitada olemasolevate väikevormidega.  
3. 1980-tel ehitatud funktsioneerivad pargirajatised tuleb säilitada, vajadusel näha ette restaureerimine 

või remont. 
4. Mitte kasutada plastikust, roostevabast või korrodeeritud terasest valmistoodangut, samuti mitte 

kasutada värvilise immutusega puitu (immutatud puit tuleb värvida ja viimistleda sobivates toonides). 
5. Pargiaasadele, Lossile avanevatele vaadetele ja merevaadetele mitte ette näha vaadet häirivaid 

rajatisi, ega arhitektuurseid väikevorme.  
6. Lossi juurde viiva peasissepääsu juurest teisaldada ebaesteetilised liiklusmärgid. Liiklusohutuse 

seisukohalt vajalikud märgid asendada väiksematega ning nende paigutamisel arvestada 
pargivaadetega. 

7. Parki kavandatavate viitade, infotahvlite ja siltide arv tuleb minimeerida. Infotahvlid paigutada nii, et 
need ei jääks vaadetesse. 

8. Amortiseerunud piirdeaia kivist postid tuleb välja puhastada pinnasest. Purunenud osad taastada 
olemasolevate detailide baasil. Mädanenud puitosad asendada samamõõduliste detailidega. 
Lisapiirdeaedu mitte ette näha. 

9. Omavahel irdunud detailidega ja vundamendist irdunud ning nihkunud piirdeaia postid tuleb taastada 
endisel kujul olemasolevaid detaile (postikive) kasutades. Postide konstruktsioonis võib teha 
muudatusi nende edasise lagunemise ennetamiseks, kui sellest ei muutu postide välimus. 
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10. Pargi põhiosas asuv massiivne kivist mänguväljak säilitada praeguses mahus, remonti vajavad osad 
korrastada olemasoleva eeskujul. Mänguväljakule võib lisada madalaid väikelastele mõeldud 
atraktsioone. 

11. Mänguväljak Allee tn poolses pargiosas säilitada olemasolevas mahus, ette võib näha mänguväljaku 
pinnakatte asendamise (hetkel amortiseerunud muru) ning üksikute väikelastele mõeldud konteksti 
sobivate mänguvahendite lisamise. 

12. Istumiskohad pargiosas ja glassiidel tuleb üle vaadata ja optimeerida. Kasutada pargiosas levinud 
seljatoega konteksti sobivaid pingitüüpe. Kaaluda glassiidele paigutatud pingitüübi asendamist. 

13. Ühtlustada kasutatavad valgustitüübid pargi põhiosas, Allee tn äärses pargiosas ja Pargi tn ääres. 
Pargiosas säilitada võimalusel olemasolevad terved gaasilaterna motiiviga valgustid. Puuduvate 
kuplite asemele võib ette näha olemasolevate eeskujul asendusvalgustid. Alternatiivina võib kaaluda 
olemasolevate tervete gaasilaterna-tüüpi valgustite koondamist Kuurhoone ümbrusse ning muus 
pargiosas kasutada uusi, sobiva kujundusega valgusteid (ei pea matkima gaasilaternaid). 

14. Glassiiosa valgustamisel kasutada ühtset valgustitüüpi kogu ringallee ulatuses. 
15. Lisavalgustuse lahendamisel eelistada objektide arhitektuurse valgustamise põhimõtteid. 
16. Moodsad skulptuurid mere vaatest projektala edelaosas teisaldada. 

 

4.6  Puistu    

1. Puistut puudutavate tegevuste kavandamisel arvestada Tallinna Botaanikaaia poolt koostatud 
dendrohinnangu77 ja sellekohaste raietega. Vajadusel võib määrata väheväärtuslike isetekkeliste 
puude või halvas seisukorras olevate puude lisaraieid asendusistutustele paremate 
kasvukohatingimuste loomiseks ja valgusolude parandamiseks pargi siseosas. 

2. Säilitada kõik kompositsiooniga sobivad pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või mingil muul 
viisil ohtu inimestele. Vanadel puudel eelistada kuivanud okste ja harude eemaldamist kogu puu 
mahavõtmisele. 

3. Eemaldada võib isetekkelised ja halvas seisukorras puud, mis halvendavad väärtuslikemate puude 
kasvutingimusi ning mis pargiruumi seisukohalt ei ole olulised. Halvas seisukorras ning ohtlikele 
kompositsiooni kuuluvatele puudele määrata asendusistutus. 

4. Valgusolude parandamiseks puu võrade all eelistada puuokste eemaldamist puu likvideerimisele. 
5. Näha ette väga halvas seisukorras olevate üksikpuude asendamine samal kasvukohal vastavalt nende 

väljalangemisele samaliigiliste puudega, kui see on patoloogilisi tegureid arvestades võimalik. Kui 
sama liigiga asendamine ei ole mõeldav, kasutada sama perekonna teisi samade morfoloogiliste 
omadustega liike või muid liike, mille kasvukuju, värvus ja kõrgus on sobivad. 

6. Kindlustuste tugimüüride lähedal asuvad puuderead asendada alles peale tugimüüride 
restaureerimist. Projektis viidata viimasel juhul vajadusele puud asendada etapiviisiliselt. 

7. Alleede taastamisel mitte ette näha üksikpuude istutamist väljalangenud puude asemele. Kasutada 
asendusistutusi vaid rohkem kui 5 puu pikkuste lõikudena. Alleede taastamisel kasutada sama liiki või 
sama perekonna liiki, mis sarnaneb originaalse liigiga (vt ka ptk 5.4., p.5). 

8. Olemasolevad probleemsed okaspuude istutused asendada tervikgruppidena. Asendused võib ette 
näha etapiviisiliselt. 

9. Ette näha põõsarinde uuendamise võimalused. Ette näha rohttaimestiku uuendamise võimalused. 
10. Raied ja asendusistutused tuleb planeerida mitmeetapiliselt soovitavalt 10 aastaseks perioodiks. 
 

  

                                                
77

 Abner, O., 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
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Lisa 1. Ajaloolised fotod 

 

 
 
Foto 1. Friedrich Siegmund Sterni lito Kuressaare piiskopilinnusest (XIX saj) (Tallinna Linnamuuseum TLM 9330:2 G 892) 

 

 
 
Foto 2. Vaade linnusele põhjast u. 1915 (Saaremaa Muuseum SM F 3761:454) 
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Foto 3. Vaade linnusele idast XX sajandi algul (Saaremaa Muuseum SM F 3761:393) 

 
 
Foto 4. Vaade linnusele läänest XX sajandi algul (Saaremaa Muuseum SM F 3761:432) 
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Foto 5. Vallikraav XX sajandi algul (Saaremaa Muuseum SM F 3761:560 F) 

 
 
Foto 6. Matmiskoha mälestusmärk enne I Maailmasõda (Saaremaa Muuseum SM F 3761-709 F). 
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Foto 7. Matmiskoha mälestusmärk 1908 (ERM Fk 105:10). 

 

 
 
Foto 8. Tivoli kohvik enne I Maailmasõda (Saaremaa Muuseum SM F 3761- 690). 
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Foto 9. Pargi tn XX saj algul. Mudaravila (Tallinna Linnamuuseum TA F 1797-113) 

 
 
Foto 10. Vana kõlakoda ca 1910. a. (Saaremaa Muuseum SM F 3761:785 F) 
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Foto 11. Uus kõlakoda 1929. a., esiplaanil lillepeenar postamendi ja vaasiga (Saaremaa Muuseum SM F 3761:785 F) 

 
 
Foto 12. Lillepeenar postamendi ja vaasiga Kuurhoone ees 1930-tel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:823 F) 
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Foto 13. Lugemismajake (Lesehalle) ca 1900. (Saaremaa Muuseum SM F 3761- 694) 

 

 
 
Foto 14. Pargi tn algus XX saj. algul, esiplaanil parki ümbritsenud puitpiire ja hobukastanirida (Saaremaa Muuseum SM F 3761 -1337 F). 
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Foto 15. Tenniseväljak 1910. a. (ERM Fk 167:25). 

 

 
 
Foto 16. Pargi tänava allee. Esiplaanil endine puhvet „Salubritas“, oletatavasti 1920-d  (Saaremaa Muuseum SM F 3761-1337 F). 
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Foto 17. Vaade pargist pansionaat "Michelsenile", esiplaanil parki piirav puitaed (ERM Fk 362:31). 
 

 
 
Foto 18. Kuursaali esine plats XX sajandi algul. Esiplaanil kolme laternaline laternapost, mille masti aluse moodustavad kolmetahulised plokid   
(Saaremaa Muuseum SM F 3761-741). 
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Foto 19. Ringallee lõunaosa 1920-20-tel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:1030 F) 

 

 
 
Foto 20. Vaade Kuressaare linnuse vallikraavile (ca 1920-d), taamal ringallee lääneosa (Saaremaa Muuseum SM F 3761:580 F)  
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Foto 21. Vaade ringallee edelaosale 1940.a. (Saaremaa Muuseum SM F 3761:1021 F) 

 

 
 
Foto 22. Ringallee - vaade merele (ca 1920-d), taamal Rannakohvik (Saaremaa Muuseum SM F 3761:1017 F) 
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Foto 23. Vaade Kuurhoonele idast (ERM FK 114:153) 

 
 
Foto 24. Vaade Kuurhoonele loodest (1920-d) (SM F 3761:770 F). 
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Foto 25. Vaade mererannale ja raudteele (1930-d) oletatavasti ringalleelt. Taamal "Tursakirik ja saksa jahtklubi (Saaremaa Muuseum SM F 
3761:935 F) 

 
 
Foto 26. Vaade Rannakohvikule ja raudteele (XX saj. algus) oletatavasti ringalleelt (Saaremaa Muuseum SM F 3761:1117 F)  
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Foto 27. Vaade Rannahoonele ca 1940 (Saaremaa Muuseum SM F 3761:1140 F) 

 

 
 
Foto 28. Pargiallee, Pargi tn ääres ca 1940 (Saaremaa Muuseum SM F 3761:704 F)  
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Foto 29. Pargiallee, esiplaanil kastanid ja puhkajad lastega (Saaremaa Muuseum SM F 3761:697 F)  
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Foto 30. Pargi tn äärne kolmerealine allee tenniseplatsi lähedal u 1930-tel. (Saaremaa Muuseum SM F 3761:696 F) 
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Foto 31. Allee tn äärne allee u. 1920-tel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:699 F) 
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Foto 32. Foto 33. Pargi nn "Suur Puu" Kuursaali ees, ülal 1961.a. H. Adrati kogust, all1910 ( ERM Fk 167:26) 
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Foto 34. Vaade ringalleele 1965. a. (H. Adrati kogu) 

 
 
Foto 35. Kuursaal peale järjekordset põlengut 1980-tel. (Saaremaa Muuseum SM F 3653:22 F) 
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Foto 36. Ringallee pink 1940.a. (Saaremaa Muuseum SM F 3761:1015 F) 
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Lisa 2. Fotod Kuressaare lossipargist 2012.a. 

 
 
Foto 37. Vaade Kuurhoonele ja selle esisele lillepeenrale, mille keset markeerib postament (märts 2012) 

 

 
 
Foto 38. Vaade Kuurhoonele esisele platsile ja kõlakojale (märts 2012) 

 

 

 



50 
 

08ET12. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare Lossipargi  rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ 

 
 
Foto 39. Vaade ringalleele (märts 2012) 

 
 

 
 
Foto 40. Vaade vanemas pargiosas asuvatele hariliku kuuse gruppidele (veebruar 2012) 
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Foto 41. Vaade Kuursaali esise platsi põhjapiirile - pinkide taustal pargile tüüpilises seisukorras põõsad, millele on tüüpiliselt Lossipargile 
vanadusest, hooldusprobleemidest ja halbadest valgustingimustest tulenevatest võradeformatsioonidest tingitud väheesteetiline välimus 
(veebruar 2012). 

 

 
 
Foto 42. Vaade glassii tugimüürile Allee tn ääres (märts 2012) 
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Foto 43. Paesõelmetest teekate on vihmaga ja lumesulamisjärgselt määriv ning libe (märts 2012) 

 
 
Foto 44.Pargi peasissepääsu juures asuv omaaegne telefonikabiin (mai 2012; foto: Mati Mäe) 
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Foto 45. Kalmistut markeeriv mälestusmärk (mai 2012; foto: Mati Mäe)  

 
 
Foto 46. Kuursaali esine peenar postamendiga (mai 2012; foto: Mati Mäe) 
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Foto 47. Kõlakojaesine bassein purskkaevuga (märts 2012) 

 

 
 
Foto 48. Pargi tn poolne piirdeaed (märts 2012) 
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Foto 49. Allee tn poolne piirdeaed. Pildil olevatel postidel on näha piirdeaiale tüüpilisi kahjustusi: katteplaadi purunemine, katteplaadi 
irdumine, postide nihkumine ning deformeerimine ja plokkide (posti kivide) omavaheline nihkumine, esiplaanil oleval postil ka  Allee tn äärsele 
piirdeaiale tüüpiline probleem - posti alaosade pinnasesse vajumine (märts 2012) 

 

 
 
Foto 50. Allee tn poolne mänguväljak (märts 2012) 
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Foto 51. Vaade 1980-tel kujundatud mänguväljaku lääneosale (märts 2012) 
 
 

 
 
Foto 52. 2000-tel parki lisatud kataloogipink (märts 2012) 
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Foto 53. Vanem, 1980-tel kasutatud pingitüüp (märts 2012) 
 
 

 
 
Foto 54. 2011 glassiile paigaldatud pingid ja prügikastid (märts 2012)  
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Foto 55. Pargivalgustite remont märtsis 2012 

 

    Foto 56. Kolmekupliline valgusti Kuurhoone esisel platsil 
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 Foto 57. Häirivad liiklusmärgid pargi piiril (mai 2012, Mati Mäe foto)  

 

     Foto 58. Oluliste isikute istutatud puid tähistavad kivid (veebruar 2012) 
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 Foto 59. Fašismiohvrite mälestusmärk (veebruar 2012) 
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Lisa 3. Lähteülesanne 

 

Väljavõte  hankedokumentidest “Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine“, 

kinnitatud 12.12.2011.a. hankekomisjoni protokolliga nr 1 
 
/.../ 
 

3. Hanke eseme kirjeldus 

Hankes “Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine” sõlmitava hankelepingu esemeks 

olevate tööde kirjeldus. 

 

3.1. Välja töötada ja esitada hankijale kooskõlastamiseks pargi rekonstrueerimise kontseptsioon 

tulenevalt ”Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, 
”Muinsuskaitseseadusest” ja ”Firenze hartast”. 

a) Koostada ala kohta hetkeolukorra kirjeldus; 

b) Kirjeldada pargi kaitse-eesmärgid, probleemid, väärtused ja peamised väärtusi ohustavad 
tegurid;  

c) Välja töötada pargi rekonstrueerimise kontseptsioon. 

 

Koostada ”Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, ”Muinsuskaitseseadusest” ja 
”Firenze hartast” tulenev rekonstrueerimisprojekt, mis põhineb tellijaga kooskõlastatud rekonstrueerimise 

kontseptsioonile. 

3.2. Koostada haljastuse uuendamise põhiprojekt, arvestades muuhulgas KIK-i projekti “Saaremaa 
kaitsealuste parkide elustiku inventuur ja hooldusjuhiste koostamine” materjalides toodud  ja KIK-i 

keskkonnaregistris registreeritud kaitsealuste liikide elupaiganõudluse ja säilitamise printsiipidega. 

a) Täpsustada olemasolevat dendroloogilist situatsiooni vastavalt juba teostatud raietele; 
kanda täiendused geoalusele; 

b) Määrata ja kanda kaardile täiend- ja asendusistutuste vajadus ning liigid; näha ette pargi 

rindelisuse täiendamine põõsastega (asukoht ja liigid); pakkuda välja ringallee uuendamise 

võimalused; kaaluda pargi püsikutega haljastamise sobivust ning määrata vastavalt 
püsikute asukohad, kujunduslahendused ning liigid. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde 

vajalikkust; 

c) Kanda kaardile vaatesektorid ning avatud/suletud alad ja nende saavutamiseks vajalikud 
raied; 

d) Määrata võrade hoolduslõikust ja/või toestamist vajavad puud ning kujundusraied ja tööde 

läbiviimise järjekord. Määrata noorenduslõikust vajavad põõsagrupid ja tööde läbiviimise 

järjekord. Kirjeldada sobilikud hooldusvõtted. 
 

3.3. Koostada pargi teede ning platside rekonstrueerimise eelprojekt. 

a) Määrata teedevõrgustiku ning platside(ka parki ümbritseva piirde ja sõidutee vahelise ala) 
korrastamise materjalid. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust; 

b) Lahendada pargi teede, platside ja parki ümbritseva piirde ja sõidutee vahelise ala 

pinnavormide muutmisel ka vastavatel aladel vertikaalplaneerimine. 
 

3.4. Koostada pargi rajatiste rekonstrueerimise põhiprojekt. 

a) Lahendada arhitektuursete väikevormide ning inventari asukohad, tüüp, erilahenduse puhul 

kujundus ning materjalid. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 
 

3.5. Kaaluda Lossi ja Allee tänavate vahelisel alal pargi varjatud teel skulptuuride eksponeerimise 

ala võimalikkust, koostada põhiprojekt. 
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3.6. Koostada parki ümbritsevale olemasolevale piirdele rekonstrueerimise põhiprojekt. Kirjeldada 

edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 
 

3.7. Koostada pargi mänguväljaku kaasajastamiseks ja kasutusotstarbekuse parandamiseks 

eelprojekt. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 
3.8. Koostada ravelliinide kujunduslahenduse (sh fašismiohvrite mälestussamba esine) eelprojekt. 

Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 

3.9. Koostada pargi väravas asuva kuulutustetulba (Eesti Vabariigi algusaastatest pärineva avaliku 

telefonipunkti) ümbrusele eelprojekt. Kaaluda kuulutustetulba ajaloolisuse eksponeerimist. 

 

3.10. Koostada pargi illumineerimise eelprojekt. Lossipargi vanas osas näha ette olemasolevate 

ajalooliste valgustite rekonstrueerimine, mujal ühtlustada valgusti tüüp ja lahendada lisanduv 

valgustus. Näidata igale valgustitüübile 1 analoog. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 
/.../ 
 


