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SISSEJUHATUS
Vaadates enne uute sihtide seadmist hetkeks tagasi eelmistele arenguetappidele, peame tõdema, et Kuressaare on
eripärane linn saarel, mille tulevikku ei saa ehitada tavapäraste plaanide järgi. Kuressaare suurimad väärtused – õdusus
ja tervislik keskkond ei tohi kiires arenguprotsessis kaduma minna. Vaatamata üha hoogustuvale ehitustegevusele
peab säilima Kuressaare linnuse domineeriv roll linnaruumis. Keskseks ülesandeks on inimsõbraliku ja
ajaloohõngulise linnamiljöö jätkusuutlik arendamine.
Mereäärse linna rand peab olema korrastatud ja avatud. Viimasel kümnendil saavutatud edu, kus ranna korrastamine
ja avanemine on toimunud läbi sanatooriumi- ja kuurorditurismi kiire arengu, on olnud positiivne ning Kuressaare,
kui tervise- ja kuurortlinna, mainet tunduvalt tõstnud.
Arenguplaane tehes, ei tohi samal ajal unustada, et Kuressaare, kui kuurortlinna väärtuseks on läbi aegade olnud
vaiksed rannateed, mis võimaldavad rahu ja hetki iseendaga. Globaliseeruvas ja lärmakas maailmas on vaikusel ning
õdususel järjest suurem väärtus. Seda meie linna eelist ei saa ohvriks tuua üha kasvavale turistide voole. Kvantiteedi ja
kvaliteedi tasakaalustamine selles osas on lähiaastate arengukava läbivaks jooneks. Linnavõimude ees seisev ülesanne
on seda keerulisem, et üha teravamalt hakkab tundma andma territoriaalne kitsikus.
Kuressaare elanike austus ja usaldus kohaliku omavalitsuse vastu sõltub suurel määral omavalitsuse oskusest ja
suutlikkusest lähtuda arengukavade koostamisel ning elluviimisel eelkõige kohaliku elanikkonna elulistest huvidest.
Käesolev arengukava aastateks 2005-2013 on dokument, mille sisus kokkuleppe saavutamise teed ja valitsev
poliitiline kultuur peavad jätkuvalt tagama Kuressaare arengu just meie linnale omases ja vajalikus suunas.
Kuressaare linna arengukava on koostatud perioodiks 2005–2013(2020). Kuna mitmete projektide rahavood väljuvad
perioodist 2005-2013 ja mõnede ideede teostamine võib täna veel tunduda võimatu, kuid võibolla mõne aasta pärast
enam mitte, hõlmab käesolev arengukava ka perioodi aastani 2020.
Arengukava koosneb oma sisult kolmest osast:
1. vaadeldaval perioodil elluviidavad poliitikad;
2. vaadeldaval perioodil kavandatavad investeeringud;
3. arengukava elluviimise rahalised eeldused.
Punkt kolm näitab ära linnaeelarve võimalused investeeringute tegemiseks ja ühtlasi seab piirangud valitavate
objektide summaarsele mahule.
Tulenevalt linna strateegiliste dokumentide - arengukava ja üldplaneering – integreeritusest ei ole peetud vajalikuks
dubleerida mõlemas dokumendis sarnast informatsiooni. Nii ei sisalda arengukava põhjalikku hetkeolukorra
ülevaadet ja analüüsi.
Konkreetne tegevuskava on üles ehitatud valdkondlikul printsiibil ning organiseeritud vastavalt valdkondlikele
arengueesmärkidele: 1) ümbritsev keskkond, 2) haridus, 3) noorsootöö, 4) kultuur, 5) sport, 6) sotsiaalhoolekanne, 7)
tervisearendus ja tervishoid, 8)turism, 9) ettevõtluskeskkond, 10) linnaruum, 11) linnamajandus, 12) teed, tänavad ja
transport, 13) veevarustus, kanalisatsioon ja sademeveed, 14) soojavarustus ja energia, 15) keskkonnahoid ja
jäätmekäitlus.
Kuna linn teadvustab end tervisliku linnana, on linnakodanike tervise edendamist peetud silmas kõikide valdkondade
arengukavade koostamisel.
Arenguprotsesse vaadeldakse kooskõlas linnaeelarve prognoositavate võimalustega. Mitmed projektid
sõltuvad kaasfinantseeringutest, mille taotlemisel on oluline projekti sisaldumine arengukavas. Linna
huvides on arengukavasse sisse kirjutada kõik perspektiivsed projektid, millele üritatakse taotleda
kaasfinantseerimist.
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ARENGUKAVAS KASUTATAVAD PÕHIMÕISTED

Agenda 21

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevusprogramm jätkusuutliku ehk
säästva arengu tagamiseks. Agenda 21 toob inimese tervise ja heaolu välja selle
alusena, millest lähtub kogu Agenda töö. Agenda 21 koosneb neljast
põhivaldkonnast: 1) sotsiaalne ja majanduslik areng, 2) ressursside juhtimine, 3)
peamiste inimrühmade osaluse tugevdamine, 4) rakendamise vahendid.

Arengukava

pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist
kandev dokument. Arengukava viiakse ellu programmide, projektide ja eelarve
kaudu.

Avalik ruum

ruum, kus igaüks võib viibida. Linnades koosneb üldjuhul tänavaruumist,
parkidest, väljakutest, rannaäärsest alast jms.

Detailplaneering

planeering, mis koostatakse linna territooriumi väiksema osa kohta ja on
lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneeringuga määratakse planeeritava
ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõigus, tänavate maa-alad ja
liikluskorralduse põhimõtted; haljastus ja heakorrastus; tehnovõrkude ja rajatiste
paigutus; keskkonnakaitse abinõud; maakasutuse ja ehitamise erinõuded jm
seadusest tulenevad nõuded.

Elukeskkond

koosneb füüsilisest, psühholoogilisest ja sotsiaalmajanduslikust keskkonnast.

Ettevõtlusinkubaator

ettevõtluse tugistruktuur, mis võimaldab alustavatel ettevõtetel ning FIE-del
käivitada oma äritegevus, kasutades selleks ettevõtlusinkubaatori teenuseid ning
keskkonda. Inkubaator aitab ettevõtjal oluliselt vähendada esimestel aastatel
tegevuskulusid ning luua elujõulist ja jätkusuutlikku ettevõtet.

Geoinfosüsteem

automatiseeritud süsteem ruumiliste andmete kogumiseks, haldamiseks,
säilitamiseks, päringute korraldamiseks (otsinguteks), analüüsiks ja esituseks.

Infrastruktuur

omavalitsuse arenguks ja piirkonnas vajalikud ühendusteed, kommunikatsioonid
ja muud tehnorajatised.

Inimkapital

indiviidi teadmiste, oskuste, kompetentsuse ja muude omaduste kogum, mis on
oluline majanduslikus tegevuses.

Inkubant

inkubatsiooniteenuseid kasutav tegevust alustav äriühing, kes vastab inkubaatori
poolt inkubantidele kehtestatud sisenemis- ja väljumiskriteeriumidele.

Inkubatsiooniteenused

ettevõtlusinkubaatori poolt inkubandile pakutavad nõustamis-, koolitus- ja
infrastruktuuri teenused.

Innovatsioon

edukas uuenduste loomine, omaksvõtmine ning kasutamine majanduses ja
ühiskonnas.

Investeering

kulutus, mis tehakse püsiväärtuste loomiseks eesmärgiga kasutada neid
arenguprotsessis pikema aja vältel.

Jätkusuutlik areng

inimareng ja inimpotentsiaali saavutamine nõuavad majandustegevust, mis tagab
sotsiaalse ja keskkondliku jätkusuutlikkuse käesolevale ja tulevastele
põlvkondadele. (Kanada Rahvatervise Assotsiatsioon, 1991)
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Jätkusuutlik areng
kohalikul tasandil

jätkusuutlik areng on areng, mis tagab põhilised ökoloogilised, sotsiaalsed ja
majanduslikud vahendid kogukonna kõigile liikmetele, ohustamata looduslikke,
linnalisi ja sotsiaalseid süsteeme, millest need vahendid sõltuvad. (International
Council for Environmental Initiatives määratlus)

Keskkond

kogum elus ja eluta looduse tegureid, mis mõjutavad biosüsteemi, milles see
eksisteerib; kitsamas tähenduses ka elukeskkond, sama mis aineline keskkond
ehk meedium (õhk, vesi, muld jne), milles organism elab (loodusteadustes).
Füüsiliste ja sotsiaalsete tingimuste, elementide ja nähtuste kogum, mis subjekti
mõjutab ning millele on tema tegevus suunatud (sotsiaalteadustes). Tinglikult
eristatakse looduslikku ja tehiskeskkonda, sotsiaalset ja füüsilist, kontseptuaalset
ja kultuurikeskkonda.

Klaster

formaalne või mitteformaalne koostöövõrk, mille eesmärgiks on kohapealse
väärtusahela
arendamine
suuremate
eelduste
või
potentsiaaliga
tegevusvaldkondades, mis ühtlasi tekitaksid sünergiat ja suurendaksid piirkonna
konkurentsivõimet.

Kodukoha identiteet

emotsionaalne ühisteadmine elukohast, selle territooriumist, sümbolitest
(ajaloost) ja sotsiaalsetest suhetest ning enda suhtestamine sellega.

Kogukond

inimkooslus ehk –rühm, kes teatava olulise tunnuse poolest teistest samas
geograafilises keskkonnas asuvatest inimkooslustest ehk -rühmadest erineb.

Kuurort

soodsate looduslike tingimuste ja raviteguritega paik, kus on loodud võimalused
nende kasutamiseks ning kus raviks ja tervistuseks kasutatakse klimaatilisi
tingimusi, suplust merevees, mudavanne jne.

Linnakeskkond

üldine mõiste, mille abil kirjeldatakse inimese suhet linnaruumiga.

Linnaruum

üldine mõiste, mis kirjeldab linna füüsilist ruumi (hoonestus, haljastus,
liikumisteed, maastik, väikeelemendid, avanevad vaated jne) kui terviksüsteemi.

Linnatervis

tulem kõigist sotsiaalsetest, keskkondlikest ja füüsilistest mõjuritest, mis
avaldavad toimet üksikisikute, perekondade ja kogukondade elule
linnakeskkonnas. (City planning for health and sustainable development)

Majandusklaster

geograafiliselt lähestikku paiknevate ühe valdkonna ettevõtete ja institutsioonide
(nt kohalik omavalitsus, ettevõtlusorganisatsioonid) kooslus, mis teeb koostööd
ja samas konkureerib sisemiselt.

Natura 2000

Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide alusel moodustatav looduskaitsealade
võrgustik, mille eesmärk on tagada väärtuslike koosluste ning elupaikade, samuti
üleeuroopaliselt haruldaste või ohustatud linnu-, looma-, ja taimeliikide kaitse.

Pellet

kõrge kütteväärtusega saepuru graanul.

Piirkonna konkurentsivõime

piirkonna võime luua eeldusi jätkusuutlike töökohtade pakkumiseks, elujõuliste
ettevõtete tekkeks ning erainvesteeringute kaasamiseks, samuti võime luua
eeldusi piirkonna elanike arvu stabiliseerimiseks või kasvuks ja külastajate arvu
suurendamiseks.

Planeering

maakasutus- ja arengutingimusi reguleeriv dokument.

Planeeringukontseptsioon

arhitekti poolt terviklikult välja töötatud ning tekstiliselt ja graafiliselt
väljendatud kogum üldiseid põhimõtteid, mis kirjeldavad linna mingi piirkonna
ruumilise muutmise kavatsusi. Koostatakse üldjuhul detailplaneeringu
lähtealusena.
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Programm

rahalisi vahendeid, institutsioone ja inimressursse koondav ühtse eesmärgi ning
kindla tähtajaga tegevuste kogum.

Projekt

täpselt kavandatud tegevuste kompleks koos eelarvega kindlaksmääratud
tulemuste saavutamiseks.

Puhastatud eelarve

eelarveaastaks kavandatud tulud, välja arvatud laenud, emiteeritud võlakirjad ja
valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seaduses sätestatud riigieelarvest
tehtud sihtotstarbelised eraldised.

Rekreatsioon

mõistega rekreatsioon (ing. re-creation) peetakse silmas eelkõige inimese
töövõime ja tervise taastamist, aktiivse puhkamisega ning enamasti
rekreatsiooniks rajatud või kohandatud puhkealal.

Sidusgrupid

kodanike rühmad, organisatsioonid ja/või institutsioonid, mis võivad
projekti/programmi mõjutada või selle poolt positiivselt või negatiivselt
mõjutatud saada.

Strateegia

tegevus- ja ressursiprogramm pikemat aega ning suuremat pingutusi nõudvate
eesmärkide saavutamiseks.

Teemaplaneering

planeering, mis koostatakse üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

Tegevus

kasusaaja poolt elluviidav toiming või projekt.

Tegevuskava

loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud
eesmärkide saavutamiseks koos ressursside, elluviijate ja tähtaja määramisega.

Tervis

täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning mitte üksnes haiguse
või vaegurluse puudumine. Sõltumata rassist, usulistest ja poliitilistest vaadetest,
majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest on parima saavutatava
terviseseisundi nautimine iga inimese üks põhiõigustest. (Maailma
Terviseorganisatsiooni põhikiri) Tervis on globaalse ökosüsteemi osa, säästva arengu
eesmärk, keskkonna jätkusuutlikkusele suunatud algatuste tulemus ning
valdkond, mis mõjutab kõiki teisi valdkondi.

Valdkond

tegevuse laadi (väljundi) alusel eristatav tegevuste üldistatud kogum.
Arengukavas on valdkondadena määratletud: ümbritsev keskkond; haridus;
noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne; turism; ettevõtluskeskkond;
linnaruum; linnamajandus; teed, tänavad ja transport; veevarustus,
kanalisatsioon ja sademeveed; soojavarustus ja energia; keskkonnahoid ja
jäätmekäitlus.

Valdkondlik arengueesmärk

valdkonna seatud eesmärk, mille täitmine tugevdab valdkonda.

Visioon

soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada.

Võrgustumine

väljendub igat laadi kommunikatsioonivõrkude kujunemises, laienemises,
omavahelises läbipõimumises ja koostöövõrgustike kujunemises, mille
tähtsaimad allsüsteemid on haridus, teadus, tehnoloogia jms.

Üldplaneering

planeering, mis koostatakse linna territooriumi kohta ja mille üheks olulisemaks
ülesandeks on linna territoriaalmajandusliku arengu põhisuundade
kavandamine, kestva ja säästva arengu tingimuste määratlemine ning nende
sidumine territoriaal-majandusliku arenguga. Kehtestatud üldplaneering on
aluseks detailplaneeringule ning hajaasustuse maakorraldusele.
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VISIOON KURESSAARE 2020. ÜLDISED STRATEEGILISED
ARENGUSUUNAD
VISIOON KURESSAARE 2020
Jõukas,
Omanäoline,
Turvalise elukeskkonnaga
Turismi- ja terviselinn
kiiresti arenevas ja uuendusmeelses Läänemere piirkonnas.

ÜLDISED STRATEEGILISED
ARENGUSUUNAD





Linna jätkusuutliku arengu tagamine



Elukeskkonna jätkuv väärtustamine

Korrastatud, turvalise ja avatud linna kujundamine




Solidaarse kogukonna tugevdamine

Piirkonna eripära arvestava majanduse arendamine

I KOGUKOND

II LINNAKESKKOND

III ETTEVÕTLUS

Koostöö linnaelanikuga

Linnaruumi kujundamine

Linna arendamine turismilinnana

1.

Tervislike eluviiside
soodustamine

1.

Puhkealade väljaehitamine ja
väärtustamine

1.

Rannaala arendamine atraktiivseks
turismipiirkonnaks

2.

Turvalisuse ja kindlustunde
tagamine

2.

2.

3.

Keskkonnasõbralikule
terviselinnale omaste põhimõtete
järgimine
Iga inimese iseseisva toimetuleku
võime ja ühiskonnaelus
osalemise soodustamine

3.

Kuressaare kindluse
restaureerimine ja aktiivne
kasutamine
Vanalinna miljöö
väärtustamine

Aastaringne puhkemajandus:
kuurordi-, tervise-, mere- ja
kultuuriturismi soodustamine
Kodukoha identiteeti süvendava
ja saarlusele suunatud maine
kujundamine

Õppiva linna kujundamine

5.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

Tervisliku ja turvalise ning
kaasaja nõuetele vastava
õppekeskkonna tagamine
Elukestva õppimise
võimaldamine

4.

Sõbraliku ja mitmekesise
avaliku ruumi kujundamine
üle kogu linna
Pürgimine Euroopa
kaunimate linnade hulka

3.

Ettevõtluskeskkonna
edendamine
1.

Ettevõtjale kindlustunde
tagamine. Selle tagavad:

Linna infrastruktuuride
terviklik arendamine



pikaajalised arengusuunad
(üldplaneering ja arengukava)

1.

Linna tänavate
kordategemine



Kuressaare ettevõtluskliima
parendamine infrastruktuuride
rajamise kaudu

Noore inimese igakülgset arengut
toetava huvialahariduse ja
noorsootöö arendamine

2.

Jalgrattateede võrgustiku
väljaehitamine



ettevõtluse alustamiseks
tugisüsteemide loomine

Vaba aja tegevusvõimaluste
mitmekesistamine

3.

Kõnniteede rajamine



oskustööjõu kindlustamine

Koostöös ja ühiseid
kokkuleppeid austades
Kuressaare omanäolise
kultuurikeskkonna hoidmine ja
rikastamine.
Igale kuressaarlasele sobiva
harjutuspaiga, liikumisvormi ja
spordiürituse võimaldamine.

4.

Linnale kuuluvate hoonete
renoveerimine (lasteaiad,
(huvi)koolid)

2.

Välisühenduste arendamine:
süvasadam, püsiühendus
mandriga, mitmekesised lennu– ja
laevaliinid, andmeside

5.

võimaluste loomine elamute
ühendamiseks vee- ja
kanalisatsioonivõrguga
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1. KONKREETNE TEGEVUSKAVA

1.1.

ÜMBRITSEV KESKKOND

Kuressaare täna
Ressursid:
Asend
Eesti mastaabis ei ole linna asend soodne, kuna Saaremaa on eraldatud ääreala. Seoses Euroopa Liidu idasuunalise
laienemisega on Saaremaa asend Euroopa ühes kiiremini arenevas piirkonnas - Läänemere regioonis potentsiaalselt
soodne. Saaremaa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule saab kaasa aidata püsiühenduse rajamine Mandri-Eestiga,
kaotades sellega ääreala sündroomi Saaremaal. Püsiühenduse loomine soodustab Saaremaa kujunemist
turismikeskuseks. Sellega kaasneb uute töökohtade loomine, mis omakorda aitab vältida väljarände vajadust nii
Kuressaarest kui kogu Saaremaalt. Seetõttu toetab Kuressaare linn jätkuvalt püsiühenduse loomist.
Elanikkond
Aastatel 1998-2003 vähenes Kuressaare elanike arv 569 inimese ehk 3,5% võrra 16 112 inimeselt 15 543 inimeseni.
Enim on vähenenud elanikkond vanuserühmades kuni 9 aastat (-533) ja 20-29 (-257). Suurim tõus on olnud
vanuserühmades 70-79 (+136) ja 40-49 (+108). Aasatel 2003-2007 on elanikkonna vähenemine jätkunud.
Tabel 1. Elanikkonna jagunemine vanuserühmiti, 1998; 2003 ja 2007
Inimeste arv
% elanikest Inimeste arv
% elanikest
0 – 19
4659
29%
4043
26%
20 – 39
4788
30%
4443
29%
40 – 59
3927
24%
4057
26%
60+
2738
17%
3000
19%
Kokku:
16 112
100%
15 543
100%
Allikas: Statistikaamet

Inimeste arv
3562
4457
3969
3182
15 170

% elanikest
23,5%
29,4%
26,2%
21%
100%

Kasvutendentsi näitab noorema elanikkonna vähenemine ning keskealise ja vanema elanikkonna hulga suurenemine.
Sellise olukorra peamisteks põhjusteks on:
 sündivuse järsk langus alates 1990. aastast;
 on raskusi noortel kõrg- või eriharidusega spetsialistidel kvalifikatsioonile vastava ameti leidmisega Kuressaares.
Tabel 2. Registreeritud sünnid Kuressaares, 1991–2007
91
92
93
94
95
96
97
98
99
226 218 184 193 164 130 166 137 151
Allikas: Statistikaamet

00
173

01
134

02
135

03
128

04
166

05
144

06
183

07
165

Tööhõive
Saaremaalt lahkumise peamiseks põhjuseks on töökohtade nappus või vähest rahuldust pakkuvad töökohad.
Töökohtade valik piirdub enamasti vähest kvalifikatsiooni nõudvate ja madalapalgaliste ametitega. Samas on märgata
positiivseid muutuseid. Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal Saare maakonna elanike sissetulekute kasv vabariigi
üks kiireimaid ja tööpuuduse tase üks madalamaid.
Tabel 3. Maksumaksjate osakaal elanike hulgas, 2002-2007
Maksumaksjaid Kuressaares
2002
6865
2003
6850
2004
6985
2005
7052
2006
7330
2007
7460
Allikas: Rahandusministeerium, Maksuamet

% elanikest
44
44
45
46
48
50

Seisuga 01.01.2008 oli Kuressaare linnas registreeritud töötuid 140 (54 meest, 86 naist), neist vanuses:
Kuni 24 aastat
18

9

KURESSAARE LINNA ARENGUKAVA 2005–2013(2020)

25-49 aastat
73
alates 50
49
Allikas: Tööturuameti Saaremaa osakond
Sotsiaalne kapital
Sotsiaalse kapitali moodustab inimeste koostoimimine, mis hõlmab kogukonnas kehtivaid norme ja väärtusi, usaldust,
suhteid, võrgustikke ning kogukonna hüvanguks investeeritud ressursse. Inimestevahelistest suhetest sõltub
kogukonna ja ühiskonna toimimise kvaliteet.
Sotsiaalse kapitali arengu väljundiks on ka kodanikeühendused, mis suunitluse järgi võib jagada:
 kindlaid väärtusi propageerivateks: keskkonnasuunitlusega, hoolekandesuunitlusega, usuorganisatsioonid,
Muinsuskaitseselts jne;
 samalaadseid huve koondavateks: majaomanike selts, arstide selts, pensionäride, puuetega inimeste ja
lastekaitseorganisatsioonid, puuetega laste vanemate ühendus jne;
 vaba aja tegevustega seotuteks: kultuuri- ja spordiühendused, matkaklubi jne;
 poliitilisteks: parteide piirkondlikud organisatsioonid.
Kuressaare Linnavalitsus toetab erinevate ühenduste tegevust projektipõhiste taotluste kaudu.
Erinevate huvide ja probleemide institutsionaliseerimiseks on erinevate ühenduste esindajad kaasatud kohalikku
valitsemisse volikogu komisjonide koosseisus tegutsedes. Oluline on suurendada kogukonna kaasatust kohalikku
valitsemisse.
Kuressaare linna äri- ja mittetulundusühingud ning sihtasutused
Kuressaare linn on asutanud 7 sihtasutust (SA Kuressaare Haigla, SA Kuressaare Hambapolikliinik, SA Kuressaare
Hoolekanne, SA Kuressaare Teatrimaja (likvideerimisel), SA Kuressaare Spordibaasid, KG SA, SÜG SA), on
asutajaliige 3 mittetulundusühingus (Eesti Linnade Liit, Eesti Tervislike Linnade Võrgustik, Kuressaare Campus) ning
omanik või osanik 5 äriühingus (AS Kuressaare Veevärk, AS Kuressaare Soojus, OÜ Kuressaare Bussijaam, AS
Saaremaa Golf, OÜ Saaremaa Prügila).
Koostöö
Saare maakonnas
Seoses nii avaliku kui erasektori teenindusasutuste koondumisega Kuressaare linna, on linn Saaremaa
tõmbekeskuseks. Mastaabiefekti suurendamiseks ja omavalitsuste tugevdamiseks toetab Kuressaare haldusreformi
läbiviimist omavalitsuste ühinemiseks Saaremaal.
Kuressaare linn teeb koostööd Saaremaa valdadega elukeskkonna üldiseks arendamiseks maakonnas.
Eestis
Eesti Linnade Liidu liikmena teeb Kuressaare koostööd teiste Eesti omavalitsustega nende ees seisvate ülesannete ja
probleemide lahendamiseks nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmena teeb
Kuressaare koostööd võrgustikku kuuluvate linnadega elukeskkonna parandamiseks omavalitsustes.
Rahvusvaheline tasand
Eesti Euroopa Liitu vastuvõtmisega seoses kasvab kohaliku ja regionaalse tasandi roll rahvusvahelises koostöös.
Kuressaare kuulub Läänemere Linnade Liitu, mis võimaldab panustada kohaliku tasandi arengusse, toetades sellega
regiooni arengut.
WHO, Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku, tegevusest selle liikmena osavõtmine annab võimaluse kohaliku
tasandi arendamiseks teha koostööd, saada ja jagada kogemusi linnadega kogu Euroopa ulatuses.
Sõpruslinnad
Kuressaare on sõlminud sõprus- ja koostöölepingud 8 linnaga: Tammisaari, Mariehamn, Vammala ja Turu Soome
Vabariigis; Rønne Taani Kuningriigis; Skövde Rootsi Kuningriigis; Kuurne Belgia Kuningriigis; Talsi Läti Vabariigis.
Kõigi sõpruslinnadega on toimunud koostöö vastavalt vajadustele ja võimalustele ning lisaks on ühisprojektide
raames tehtud partneritena koostööd ka teiste Euroopa riikide omavalitsustega.
Euroopa Liit
Euroopa Liidu poliitikaid on kohalikel omavalitsustel võimalik mõjutada omavalitsuste poolt moodustatud ühenduste
ja organisatsioonide kaudu. Kuressaare linna arengu üheks nurgakiviks on olnud Euroopa Liidu kaasfinantseeringute
rakendamine, nende edasine taotlemine ja oskuste kasutamine.

10

KURESSAARE LINNA ARENGUKAVA 2005–2013(2020)

1.2.

HARIDUS

Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Kuressaare linna 2001-2005 arengukava kehtimise perioodil uuendati hariduse peatükk tervikosas 25. septembril
2003. aastal. Uuendatud versioonis arengukavast suudeti täita inimressursi arendamisel seatud eesmärk - mitte
suurendada erineva palgakorralduse alusel töötasu saavate pedagoogide palgamäärade omavahelist erinevust üle
10%.
2005. aastal valmis PPF projektist rahastatud Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi koostatud
Kuressaare haridusasutuste hoonete keskkonna- ja tervisesäästliku renoveerimise programm.
Ida-Niidu Lasteaed-Algkool on reorganiseeritud lasteaiaks ning lasteaedade koondamine viide hoonesse jõuab
lõpule 2005. aasta juulikuuks.
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium on viidud üle Rootsi tänavale.
Toimetulekukooli ruumiprogrammi väljaarendamisel on riik võtnud suuna kogu Saare maakonna eriõpetuse
koondamisele, mille käigus renoveeritakse toimetuleku- ja hooldusklassi õpilaste jaoks Kallemäe kooli koosseisu
kuuluma hakkav õppehoone Suur-Põllu tänaval Kuressaares.
2004. aasta suvel alustati noorte suvemalevaga ning vastu on võetud erahuvialakoolide toetamise kord.
Hetkeülevaade
Kuressaare linn on üks avatud hariduspiirkond, koolidele ja lasteaedadele ei moodustata iseseisvaid
teeniduspiirkondi. Lisaks Kuressaare linna elanike registrisse kantud lastele tagatakse Kuressaare
haridusasutustes lasteaia- ja koolikohad ka teistest omavalitsustest pärit lastele. Lasteaedades on teistest
omavalitsustest pärit laste osakaal 2004/2005 õppeaastal 12,4% ning koolides põhikooli osas 17,6% ja
gümnaasiumi osas 45,6% vastava astme õpilaste koguarvust. Maakondliku teeninduspiirkonnaga on
erivajadustega laste õpetuse korraldamine.
2004. aasta sügisest on Kuressaare linna hallata 5 koolieelset lasteasutust, kus töötab 35 lasteaiarühma. Lisaks
osaleb linn kahe eraomandis oleva lasteaia kaasfinantseerimisel.
2005. aastast alates on suurenenud lasteaiaealiste laste üldarv. Samuti soovivad vanemad panna lasteaeda üha
nooremaid lapsi. Seoses sellele on suurenenud on vajadus lasteaiakohtade järele (lõigu redaktsioon Lvk
27.09.2007 määrus nr 22).
Linna hallata on 3 üldhariduslikku gümnaasiumi.
Iseseisva struktuuriüksusena töötavad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis erivajadustega laste klassid, mis
tegutsevad alates 2007. aasta septembrist renoveeritud õppehoones Suur- Põllu 4(viimase lause redaktsioon Lvk
27.09.2007 määrus nr 22).
Kolmanda taseme haridust pakkuvatest õppeasutustest tegutsevad Kuressaare linna territooriumil Kuressaare
Ametikool (25 õppekava) ja Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž (3 õppekava).
Koolitusloa alusel tegutseb Kuressaares 3 munitsipaalomandis olevat huvialakooli – Kuressaare Muusikakool,
Kuressaare Kunstikool ja Saaremaa Spordikool. Noorsootööd koordineerivaks asutuseks on Kuressaare Noorte
Huvikeskus, mis töötab avatud keskuse põhimõttel. Linn toetab kolmanda sektori huvialahariduse pakkumist nii
erahuvialakoolide toetamise üldkorra kui projektitoetuste põhimõttel.
Täiskasvanute täiendkoolituse ja vabahariduse valdkonnas tegutsevad munitsipaalomandis olev Kuressaare
Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia, Kuressaare Ametikool ning teised erakooli seaduse alusel tegutsevad
koolitajad. Koolituskeskus Osilia vahendusel on Kuressaares avatud kaks erinevat magistriõppeprogrammi.
Munitsipaalõppeasutuste süsteemis on viimase viie aasta jooksul korrastatud haridusasutuste võrku lähtuvalt
muutunud laste arvust – tegevuse on lõpetanud kaks munitsipaallasteaeda ning Ida-Niidu Lasteaed-Algkool on
kujundatud ümber lasteaiaks. Siiski on jätkuvalt probleemiks haridusasutuste hoonete ebaühtlane
kasutuskoormus ning osaline ülemäära suur täituvus.
Kui veel aastal 2004 oli olukord, kus haridusasutuste suurimaks nõrkuseks oli õppeasutuste käsutuses olevate
hoonete halb ehituslik seisund ning õppekeskkonna mittevastavus kaasaja nõuetele, siis aastaks 2007 on olukord
koolides paranenud. 2006. aastaks jõudis lõpule koolihoonete suuremahuline renoveerimine. Alustatud on
lasteaia hoonete renoveerimisega (2007.a. 2. lasteaia kapitaalremont. On loodud ühtne hariduspiirkond Kaarma
vallaga ( lõigu redaktsioon Lvk 27.09.2007 määrus nr 22).
Sidusgrupid
 koolieelikud
 õpilased (alg-, põhi-, kesk-, kutse-, kõrg-, huvialaharidus)
 täiskasvanud (elukestev õpe)
 haridustöötajad
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Visioon
Hea haridus on see, mis viib edasi.
Arengueesmärgid
1. Tervist ja keskkonda säästev ning inimressursi arengut soodustav töö- ja õppekeskkond haridusasutustes.
2. Optimaalne ruumiprogramm ja ressursside efektiivne kasutus.
3. Õppiv linn – nii taseme- kui huvihariduse osas mitmekesiseid võimalusi tagav elukestva õppe keskkond.
4. Kõigile haridusteenust pakkuvatele üksustele võrdne toetamine linna eelarvest.
5. Universaalne infosüsteem haridusega seotud info kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks.
Tegevuskava kuni 2013
1. Inimressursi arendamine:
1.1. Ühtse haridusstipendiumide ja tunnustuste süsteemi väljatöötamine.
1.2. Õppekava läbiva teemana saarluse identiteedi õpetuse sisseviimine.
1.3. Pedagoogide palgasüsteemis saavutatud taseme säilitamine, kus erineva arvestussüsteemi alusel
makstavate palgamäärade vahe ei ole suurem kui 10%.
1.4. Pedagoogide täienduskoolitusvõimaluste rahastamise ühtlustamine.
1.5. Keskkonnahariduse- ja keskkonnateadlikkuse kasvatamine õppijates õppekava läbivate teemade
kaudu. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
1.6. Rahvakultuuri- ja laulu- ning tantsupeo traditsioonide jätkumist tagavate tegevuste toetamine.
(Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.

Ruumiprogramm ja materiaalne õppekeskkond:
2.1. Haridusasutuste ruumide ja territooriumide kompleksne korrastamine ning väljaarendamine
pikaajalise ja põhjendatud investeerimiskava alusel.
2.1.1. Kuressaare Vanalinna Kooli kompleksrenoveerimine.
2.1.2. KG ja SÜG-i Sihtasutuste investeeringute kaasfinantseerimine.
2.1.3. Kuressaare 1.; 2.; 5; Ida- Niidu ja 7. lasteaia hoonete kompleksne renoveerimine
ning vastavusse viimine kehtiva seadusandluse nõuetega. (Lvk 27.09.2007 määrus
nr 22)
2.2. Haridusasutuste hoonete keskkonna- ja tervisesäästliku renoveerimise programmi elluviimine
Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi poolt 2003–2005 koostatud Kuressaare linna
haridusasutuste hoonete keskkonna- ja tervisesäästliku renoveerimise programmi alusel.
Programmi haaratud asutused:

Saaremaa Ühisgümnaasium ja õpilaskodu;
Kuressaare Gümnaasium;


Kuressaare Vanalinna Kool;

Kuressaare Põhikool (peahoone ja algklasside maja);

Kuressaare Muusikakool;
Kuressaare Kunstikool;


Ida-Niidu Lasteaed;

Kuressaare 1. Lasteaed;

Kuresaare 2. Lasteaed;

Kuressaare 5. Lasteaed/ Kuressaare Noorte Huvikeskus;

Kuressaare 7. Lasteaed.
2.3. Riigi toetamine eriõpetust vajavate laste kooliruumide väljaarendamisel Suur-Põllu 4 hoones.
2.4. Kõrgharidusele ja Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumile vajaliku õppebaasi jätkuv
väljaarendamine. (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
2.5. Huvihariduskeskuse loomine põhikooli hoone baasil. (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
2.6. Õppetööks vajalike kaasaegsete seadmete, inventari ning töövahendite hankimine.
2.7. Turvalise koolitee tagamine (kõnnitee suurematest elamurajoonidest koolini, ümber koolimaja,
jalgrattateed elurajoonidest koolidesse parkimisküsimuste lahendamine haridusasutuste
territooriumil ja vahetus lähetuses). (vt p Teed, tänavad ja transport)
2.8. Haridusasutuste territooriumidel asuvate avalikuks kasutamiseks mõeldud mängu- ja
spordiatraktsioonide järk-järguline uuendamine ja püsihooldus.
2.9. Vanalinna kooli, Põhikooli ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi käeliste tegevuste keskuse ja ujula
rajamine SÜG territooriumil (3+ projekt). (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
2.10. SÜGi territooriumi korrastamine ning Hariduse tänava remont SÜGi territooriumiga piirnevas
osas. (Lvk 28.08.2008 määrus nr 24)
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2.11. Haridusasutuste edasiste arengusuundade ja koolivõrgu tuleviku analüüs Kuressaare linna ja
Saare maakonna õpilaskontingenti ning üleriigilisi hariduskorralduse suundumusi silmas
pidades. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.12. Kuressaare Gümnaasiumi ja Kuressaare Põhikooli liitmise järgselt vabanevale Kuressaare
Põhikooli hoonele sobiliku ja avalikke huve silmas pidava rakenduse leidmine. (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14)
2.13. Turvalise ja tervistedendavat käitumist soodustava õppekeskkonna tagamine haridusasutuste
hoonetes ja ümbritsevatel territooriumidel. (Kaamerad, projekt ”Puhtad õuealad – lapsed õue”).
Jäähalli rajamine vt Sport. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.14. Kuressaare Gümnaasiumi staadioni kaasajastamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.15. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimiseks vajaliku materiaaltehnilise baasi
väljaarendamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
3.

Alusharidus:
3.1. Erinevate lastehoiuvormide ja perenõustamise rakendamine.
3.2. Lasteaia mänguväljakute täiendamine kuni 10 aasta vanustele lastele sobivate vahenditega.
3.3. Mänguväljakute hoolduse ja valve korraldamise tagamine.
3.4. Eralasteaedade toetamise aluste väljatöötamine.
3.5. Igale soovijale lasteaiakoht. (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
3.6. Lasteaedade ja koolide koostöös sujuva ülemineku tagamine lasteaiast kooli. (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14)
3.7. Koostöös erinevate kultuuri- ja spordiasutustega lastele suunatud tegevusvõimaluste ja ürituste
mitmekesistamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

4.

Põhiharidus:
4.1. Ülelinnalise õpiabisüsteemi väljatöötamine ning ellurakendamine.
4.2. Nõustamissüsteemi väljaarendamine koos info- ja karjäärinõustamisteenuse arendamisega.
4.3. Eelkutseõppe läbiviimise võimaluste ja vajaduste hindamine ning kokkulepete sõlmimine.
4.4. Pikapäevarühmade töölerakendamine mahus, mis katab kahe esimese kooliastme vajaduse.

5.

Keskharidus:
5.1. Maakondliku kokkuleppe sõlmimine, millises mahus tagada põhikoolilõpetajatele õppekohad
gümnaasiumides.
5.2. Väljaspool Kuressaare linna õppivate õpilaste toetamise aluste väljatöötamine (majutus, sõit).
5.3. Gümnaasiumiastme õppekava valikainete osas koostöö arendamine erinevate õppeasutuste
vahel sisuliste valikute mitmekesistamiseks, sh eelkutseõppe võimaluste arendamine.

6.

Kutse- ja kõrgharidus:
6.1. Vajaliku õppebaasi arendamine (koostöös riigiga).
6.2. Kõrgharidusliku koolituspakkumise koordineerimine ressursi optimaalsema kasutamise
eesmärgil.
6.3. Kuressaare eri valdkondade problemaatikaid puudutavate bakalaureuse- ja magistritööde
tellimine kõrgkoolidelt.
6.4. Eelkutseõppe süsteemi edasine arendamine koostöös põhikoolide ja gümnaasiumidega.
6.5. Jätkuv koostöö arendamine Kuressaare Ametikooliga õppe – ja praktikabaaside ühiseks
kasutamiseks. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

7.

Huviharidus ja -tegevus ning noorsootöö: (vt p Noorsootöö)
7.1. Üldhariduskoolide huvihariduse eelarvelise finantseerimise säilitamine mahus vähemalt 1
ametikoht 500 õpilase kohta (osavõtt lastele tasuta).
7.2. Muusikakoolis vähemalt 200, Kunstikoolis vähemalt 70 ja Spordikoolis vähemalt 240
õpilaskoha tagamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
7.3. “Avatud uste” ideoloogia rakendamine (arvutiklassid, spordisaalid).
7.4. Linna prioriteetsete laste- ja noorteürituste eelarveline toetamine.
7.5. Tingimuste loomine laste suvise hõivatuse kasvuks, töökasvatuse parandamiseks ning
töömaleva ellurakendamiseks.
7.6. Huvihariduse rahastamise üldaluste uuendamine, sh eraõppeasutustelt teenuse ostmiseks ja
lapsevanemate osaluse määratlemiseks.
7.7. Huvihariduse ning laste ja noorte huvitegevuse ja vaba aja sisustamiseks vajaliku infrastruktuuri
integreerituse edendamine parema ruumikasutuse eesmärgil. (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
7.8. Huvihariduse võimaluste kaardistamine ja analüüs ning huviharidusvõrgustiku korrastamine.
(Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
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8.

Täiskasvanute koolitus:
8.1. Täiskasvanute koolitusvõimalusi ja vabaharidust puudutava info koondamine linna ühtsesse
infosüsteemi. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
8.2. Täiskasvanute kutse- ja haridusnõustamissüsteemi käivitamine.
8.3. Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuseesmärkide ja –vormide ajakohastamine paindlikumate
õppevõimaluste loomiseks. Täiskasvanute Gümnaasiumile vajaliku õppekeskkonna väljaarendamine Kuressaare Põhikooli vabaneva hoone baasil. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
8.4. Koolist väljalangenud põhihariduseta noorte tagasitoomine õpingute juurde.

9.

Erivajaduste arvestamine:
9.1. Ülelinnalise programmi väljatöötamine tööks erivajadustega – ja eriti andekate lastega.
9.2. Igas koolis täiskohaga psühholoogi ametikoha rakendamine (või teenuse sisseostmine).
9.3. Laste ja nende peredega tegeleva sotsiaaltöötaja ametikoha rakendamine väljaspool
koolisüsteemi.
9.4. Õpilaste ebaedukuse ja koolist väljalangemise põhjuste analüüs ja abinõude rakendamine.
9.5. Erivajadustega laste ja nende perede õpiabi- ning nõustamissüsteemi väljaarendamine.
9.6. Erivajadustega lastele erirühma ja tasandusklassi moodustamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

10. Kutse- ja karjäärinõustamine:
10.1. Nõustamisteenuse alase ühtse infosüsteemi väljakujundamine.
10.2. Kutse- ja karjäärinõustamissüsteemi ja seda elluviiva võrgustiku loomine.
11. Rahastamine:
11.1. Eelarvestamise aluste uuendamine kooskõlas haridusasutuste rahastamiste üldaluste muutustega
12. Infokorraldus:
12.1. Infosüsteemi mudeli koostamine ja info koondamine/sidumine linna koduleheküljele.
12.2. Ühiskasutuses e-keskkonna loomine munitsipaal- ja erasektori haridus- ning kultuuriasutustele
ja kolmanda sektori esindajatele.

Tegevuskava kuni 2020
1. Raamatukogude infobaasi liitmine ühtsesse avalikku internetipõhisesse kataloogi.
2. Asutuste eelarvete töötasufondis 10% vaba osa tagamine personali stimuleerimiseks.
3. Analoogselt sihtasutustega teistes haridusasutustes investeeringutetoetuse sisseseadmine.
4. Haridusasutuste hoonete kompleksne renoveerimine ja töötingimuste kaasajastamine.
5. Haridusasutuste spordiväljakute ja territooriumide väljaarendamine laste ja noorte aktiivse tegevuse aladeks.
6. Integreeritud kunstikeskuse väljaarendamine.
7. Tööõpetuse õppekava täitmiseks vajalike baaside hulga väljaselgitamine ning –ehitamine, arvestades
üldhariduskoolide ja ametikooli koostöövõimalusi.
8. Kutseõppebaasi väljaarendamine Rootsi, Kohtu ja Vallimaa tänavate vahelisel alal.
9. Avatud noortekeskuste väljaarendamine, uue ANK rajamine.
10. Nõustamisteenuse alase ühtse infosüsteemi väljakujundamine.
11. Turvalise koolitee tagamine.
12. Turvalise koolitee tagamine Hariduse tn ja Talve tn äärsete kõnniteede rajamisega (vt Teed, tänavad ja
transport p 3.2). (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
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1.3.

NOORSOOTÖÖ

Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Eelmises arengukavas ei olnud eraldi teemat Noorsootöö. Hariduse peatüki all oli ühe tegevuskava punktina
käsitletud Huviharidus ja –tegevus ning noorsootöö, milles sätestatust on tagatud linna prioriteetsete laste- ja
noorteürituste toetamine, on loodud tingimused töömaleva korraldamiseks. 2005. aastast on käivitunud
erahuvialakoolide toetamise kord.
Hetkeülevaade
 Vaba aja tegevusvõimaluste mitmekesistumine.
 Huvialaharidusega tegelemine kallineb lapsevanema jaoks.
 Avatud noorsootöö meetodi arenemine.
 Perekonnad tegelevad oma lastega rohkem.
 Perekonnad tegelevad oma lastega vähem. Käärid eelmise punktiga.
 Võimalused (perede ostuvõime) on erinevad.
 Infoküllus - segadus.
 Noorte teadlikkuse kasv.
 Sõltlaste noorenemine ja arvu suurenemine, tütarlaste osakaal kasvab.
 Kampade tekkimine - negatiivne organiseeritus.
 Ühiskondliku ignorantsuse suurenemine.
 Lapsi võetakse järjest enam vanematega igale poole kaasa.
 Laste eeskuju tuleb pildi kujul kätte. Võimendab tendentse, hüperaktiivsete lasteosakaalu kasv. Pärsib
fantaasia piire.
Suuremad probleemid:
 Kohati liialt keskendumine erivajadustega lastele - nn tavanoortele igapäevasteks vaba aja veetmise
võimalusteks vahendite hankimine raskendatud.
 Madalama sissetulekuga peredest pärit noorte tõrjutus ja kõrvalejäetus.
 Noorte väljaränne tingituna atraktiivsete töökohtade puudumisest (iseseisva elu alustamine keerukas ja
kulukas).
 Valdkond ei suuda hoida ja haarata piisavalt häid tegijaid, töötingimused ei motiveeri piisavalt.
Olulised valdkonnad:
 erinoorsootöö
 huvialaharidus
 info noorte kohta ja noortele ning nõustamine ja uuringud
 noorsootööalane koolitus, täiend- ja ümberõpe
 noorte tervistav ja arendav puhkus
 noorte töökasvatus
 rahvusvaheline koostöö
 noorsootöö struktuurid ja noorte osalus
Sidusgrupid
 noored (7-26 a)
 nende vanemad
 noorsootöötajad
 kogukond tervikuna
Visioon
Noortesõbralik linn - linnasõbralikud noored.
Igakülgselt arenenud noor (tolerantne, ideaalne, positiivne, teotahteline noor).
Arengueesmärgid
1. Olemasolevatele ja vajalikele institutsioonidele on toimimiseks loodud võimalused.
2. Noorsootöötajate motiveeritus ja tunnustatus.
3. Tasakaalustatud ja mitmekesised võimalused noortele.
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4.
5.
6.
7.

Noorte spontaanset vaba aja veetmist toetav ja salliv linnaruum.
Koostööle motiveeritud infosüsteem.
Noorsootöö valdkonna tähtsustamine regiooni arendajana.
Noorsootöö tegevuste suunatus eelkõige noorte rahulolule.

Tegevuskava kuni 2013
1. Olemasolevatele ja vajalikele institutsioonidele on toimimiseks loodud võimalused:
1.1. Avatud noortekeskuse, sh teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr
14)
1.2. Era (huvialategevuse) struktuuri toetussüsteemi loomine.
1.3. Teabe- ja nõustamisteenuse võrgustiku väljaarendamine.
1.4. Noorteprojektide toetussüsteemi käivitamine.
1.5. Huvihariduse võrgustiku korrastamine. Vt ka hariduse arengukava p 7. (Lvk 26.08.2010 määrus
nr 14)
2.

Noorsootöötajate motiveeritus ja tunnustatus:
2.1. Noorsootöötajate palgataseme tõstmine (vähemalt kolmekordne miinimumpalk).
2.2. Koolitusvõimaluste garanteerimine.
2.3. Noorsootöötajate tunnustamine Kuressaare linna üldise tunnustussüsteemi raames.
2.4. Kaasaegse töökeskkonna võimaldamine.

3.

Tasakaalustatud ja mitmekesised võimalused noortele:
3.1. Noortele suunatud projekti(konkurssi)de toetamine, tegevuste planeerimine.
3.2. Statsionaarse laagribaasi rajamine.
3.3. Laste jaoks tasuta vabategevusvõimaluste tagamine üldhariduskoolide baasil.
3.4. Uute tehnikaringide käivitamine ja vajaliku tehnilise baasi väljaarendamine. (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14)
3.5. Noortele suunatud vaba aja veetmise võimaluste ja huviringide mitmekesistamine (nt
seikluskasvatus ja loodusring). (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
3.6. Laste- ja noorteürituste korraldamine linnale kuuluvates ruumides soodustingimustel. (Lvk
26.08.2010 määrus nr 14)
3.7. Töömaleva korraldamine.
3.8. Linnalaagrite korraldamine.
3.9. Rahvusvahelise noorsootöö arendamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
3.10. Noortekohviku idee väljatöötamine ja teostamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
3.11. Tööharjutuskeskuse idee algatamine ja elluviimine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

4.

Noorte spontaanset vaba aja veetmist toetav ja salliv linnaruum:
4.1. Haljasalade ja puhkealade planeerimine ja rajamine linnaruumi - mänguplats igasse elurajooni.
(vt p Linnamajandus)
4.2. Skatepargi rekonstrueerimine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
4.3. Veeatraktsioonide paigaldamine supelranda. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

5.

Koostööle motiveeritud infosüsteem:
5.1. Kuressaare Noorsoonõukogu koosolekute korraldamine.
5.2. Valdkonna elektrooniline infobaasi ehk SNIP-i arendamine.

6.

Noorsootöö valdkonna tähtsustamine regiooni arendajana:
6.1. Erakapitalil põhineva noorsoofondi (kogukonnafondi) loomine.
6.2. Noorte omaalgatuse toetamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

7.

Noorsootöö tegevuste suunatus eelkõige noorte rahulolule:
7.1. Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse noorte esindusorganisatsioonide kaudu.
7.2. Küsitluste kaudu noortelt tagasiside saamine.

Tegevuskava kuni 2020
1. Noortepargi ja krossiraja rajamine Roomassaare karjamaale.
2. Uute ekstreemspordiväljakute rajamine ja olemasolevate baaside-väljakute võimaluste arendamine. (Lvk
26.08.2010 määrus nr 14)
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1.4. KULTUUR
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Arengukavas 2001-2005 seatud kultuuri valdkonna eesmärgid on valdavas osas saavutatud. On valminud ja hästi
kasutust leidnud uus raamatukogu kui info- ja kultuurikeskus, Kuressaare Linnateatri hoone on rakendunud
kontserdisaali, näitusepaiga ja avalike ürituste toimumise kohana. Oluline on märkida, et teatrimaja on eelnevast
rohkem avatud ka asjaarmastajatele. Laste- ja noorteürituste korraldamist võimaldatakse linna kultuuriasutuste
ruumides tasuta. Linna puhkealad on leidnud aktiivsemat kasutamist ürituste korraldamise paigana, nt
Merepäevad Tori abajas. Rahvakultuuri viljelejatele on tagatud linna ruumide baasil tasuta harjutamisvõimalused,
on suurenenud kultuurivahetus sõpruslinnade vahel. Toetatud on Laurentiuse ja Püha Nikolai kiriku hoone
renoveerimist, on põhimõtteline otsus toetada ka Laurentiuse kiriku oreli renoveerimist. Koostöö meediaga
kultuuriürituste kajastamisel on tõhustunud, eriti “Kadi Raadioga”.
Täitmata eesmärkidest: seni ei ole leitud noortele täiendavaid vaba aja veetmise kohti, ei ole suudetud igale
aastaajale omast kultuurisündmust produtseerida. Puudub koht suuremate rahvapidude korraldamiseks.
Hetkeülevaade
 Põlvkondade vahelise lõhe suurenemine.
 Linnas asuvate kultuuriasutuste arenemine.
 Teatud väärtushinnangute kandjate vananemine – ei kandu edasi.
 Paikkonna identiteedi nõrgenemine.
 Massikultuuri pealetung.
 Vaba aja veetmise võimaluste muutus.
 Massiline arvutikasutamine - vahetu suhtlemise ja vahetu kultuuritarbimise asemel.
 Valikute paljusus, oskamatus infotulvas orienteeruda.
 Turistide suurem spetsialiseerumine, kultuuriteadlikkuse kasv.
 Kohalike inimeste kultuuriteadlikkuse ja tundlikkuse kasv.
 Sündivuse langus, noorte väljaränne.
 Rahastamisvõimaluste avardumine (Euroopa Liit, sponsorid).
Suuremad probleemid:
 Koostöö kaootilisus valdkonnas, ühiste eesmärkide puudumine. Koostöö sidusvaldkondadega.
 Rahvakultuuri viljelejate, nende juhtide vähene tunnustamine.
 Teeninduskultuur, töökultuur.
Olulised valdkonnad:
 rahvakultuur
 kunst
 kirjandus
 teater
 kino
 muusika
Sidusgrupid
 kultuuritootjad
 kultuuritarbijad
 kultuuritoetajad
 kogukond tervikuna
Visioon
Omanäoline loomevaimuga kultuurne linn.
Koostöös ja ühiseid kokkuleppeid austades hoida ja rikastada Kuressaare omanäolist kultuurikeskkonda ja
loomingulist vaimu.
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Arengueesmärgid
1. Toimiv koostöö erinevate institutsioonide ja valdkondade vahel.
2. Toimiv pikaajaline planeerimine ja lisaressursside hankimise süsteem.
3. Luuakse valdkonnas tegutsevate inimeste tunnustuse, motivatsiooni ja koolituse süsteem.
4. Turundusstrateegia on välja töötatud.
5. On koostatud tegevusplaan elujõulise rahvakultuuri hoidmiseks.
6. Ideekonkursside algatamine. Hoitud loomevaim.
7. Koostöös Saaremaa Muuseumi ja teiste kultuuriinstitutsioonidega atraktiivsete
korraldamine. Linnuse ja Kaali meteoriidikraatri potentsiaali parem ärakasutamine.
8. Kino sidumine linna üldise kultuurieluga.
9. Raiekivi sääre ideekavand ja Raiekivi sääre kasutuselevõtt.
10. Aktiivne Koostöö sõpruslinnadega.
11. Regulaarsete oma-, ühis- ja projektlavastuste tootmine.
12. Teatrifestivali (rahvusvahelise) korraldamine.
13. Sobiv ja väljaarendatud koht suurürituste korraldamiseks.

kultuuriürituste

Tegevuskava kuni 2013
1. Toimiv koostöö erinevate institutsioonide ja valdkondade vahel (st ühiste eesmärkide teadvustamine,
osalemine, järgimine):
1.1. Regulaarsete töökoosolekute korraldamine Linnavalitsuse ja linna kultuuriasutuste
eestvedamisel. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
1.2. Jätkub teavitamine Linnalehe ja muude infokanalite kaudu. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
1.3. Sisekommunikatsiooni elavdavate ühisürituste korraldamine vähemalt 2 korda aastas.
1.4. Ühiskoolituste läbiviimine.
2.

Toimiv pikaajaline planeerimine ja lisaressursside hankimine:
2.1. Kultuurivaldkonna üldplaneerimine ja valdkondade täpsem planeerimine eraldi.
2.2. Investeeringute plaani koostamine.
2.3. Lisaressursside hankimine investeeringuteks ja tegevuseks.

3.

On loodud valdkonnas tegutsevate inimeste tunnustuse, motivatsiooni ja koolituse süsteem:
3.1. Erialase koolituse võimaldamine (eelarves 3% palgafondist).
3.2. Stipendiumi Aasta Tegu kultuuris asutamine.
3.3. “Juhi fondi” ülevaatamine (arvestades erinevat personali arvu).
3.4. Projektitoetuste fondi suurendamine ja kriteeriumide väljatöötamine.
3.5. “Aasta kultuurisõber” preemia väljaandmine.

4.

Turundusstrateegia väljatöötamine (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14):
4.1. Töörühma moodustamine Kultuurivara eestvedamisel.
4.2. Strateegia väljatöötamine.

5.

On koostatud tegevusplaan elujõulise rahvakultuuri hoidmiseks (ringijuhtide tasustamine, motivatsioon,
ruumid ja muud tingimused):
5.1. Ringijuhtide tasustamise süsteemi väljatöötamine, eri kategooriad.
5.2. Ringijuhtide koolitamine.
5.3. Ühisürituste korraldamine.
5.4. Rahvakultuuriga tegelejate kriitilise massi hoidmine.

6.

Ideekonkursside algatamine. Hoitud loomevaim:
6.1. Konkursside läbiviimine.
6.2. “Hullude ideede” stardiraha.

7.

Koostöös linna kultuuri munitsipaalasutuste, Saaremaa Muuseumi ja teiste kultuuriinstitutsioonidega ning
kirikutega atraktiivsete kultuurisündmuste elluviimine (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17), (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14):
7.1. Muuseumi ja teiste kultuuriasutuste õpetusliku funktsiooni arendamisele kaasaaitamine. (Lvk
26.08.2010 määrus nr 14)
7.2. Lastele suunatud kultuurialase tegevuse laiendamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
7.3. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
7.4. Veealade aktiivsem kasutamine (Vallikraavid, Tori abajas, Supelrand, Jahisadam).
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7.5.
7.6.

Elavdada Kuressaare suvituskultuuri traditsioone (hooaja õhtused kontserdid kõlakojas jms).
(Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
Kaasaaitamine kontserttegevuse arendamiseks kirikutes. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

8.

Kino sidumine linna üldisesse kultuuripilti:
8.1. Laste- ja väärtfilmi seansside korraldamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
8.2. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
8.3. Välja jätta (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
8.4. Koostöös erasektoriga kinoteenuse jätkamise tagamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

9.

Raiekivi sääre ideekavand ja Raiekivi sääre kasutuselevõtt: (vt p Linnaruum)
9.1. Raiekivi sääre ideekavandi väljatöötamine eesmärgiga Merekultuuri keskuse kavandamiseks ja
väljaehitamiseks. (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)

10. Koostöö sõpruslinnadega (ühine kunstiprojekt, kultuurivahetus):
10.1. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
10.2. Kultuurivahetuse elavdamine ja sidumine linna kultuuriüritustega. (Lvk 26.08.2010 määrus nr
14)
11. Regulaarne oma-, ühis- ja projektlavastuste tootmine.
11.1. Suvelavastus
11.2. Võimalike täiendavate etenduspaikade leidmine. (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
12. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
12.1. Välja jätta (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
13. Kultuuriasutuste renoveerimine (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14):
13.1. Kultuurikeskuse saali rekonstrueerimine akustilise seisundi parandamiseks ja tehnilise baasi
uuendamiseks. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
13.2. Kultuurikeskuse lisakorruse väljaehitamine ruumipuuduse lahendamiseks ja raamatukogu
ruumide laiendamiseks. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
13.3. Kuressaare Linnateatri rekonstrueerimine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
14. Kultuuriasutuste tehnilise baasi kaasajastamine (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14):
14.1. Raamatukogu riist- ja tarkvaraseadmete uuendamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
14.2. Kuressaare Linnateatri tehnilise baasi kaasajastamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
14.3. Kuressaare Kultuurivara tehnilise baasi kaasajastamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
15. Raamatukogule teavikute soetamiseks vajalike vahendite tagamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
16. Kuressaare vanimate sakraalhoonete (Laurentiuse ja Nikolai kirikute) ja Laurentiuse kiriku oreli
renoveerimise toetamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
Tegevuskava kuni 2020
1. Sobiv ja väljaarendatud koht suurürituste korraldamiseks (maalinn või amfiteater 5-6 tuhande inimesega
ürituste korraldamiseks Kuresaare piires või lähiümbruses); koha kasutamise eesmärkide määratlemine.
2. Saare Maakonna Keskraamatukogusse I ja II korrusele turvaväravate paigaldamine. (Lvk 26.08.2010 määrus
nr 14)
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1.5. SPORT
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Kuressaare arengukavas 2001-2005 seatud kehakultuuri ja spordi valdkonna eesmärgid on valdavas osas
saavutatud. On alustatud koolide spordiväljakute kaasajastamist, renoveeritud Saaremaa Ühisgümnaasiumi
(SÜG), Kuressaare Vanalinna Kooli (KVK) ja Kuressaare Põhikooli (KP) võimlad, rekonstrueeritud Kuressaare
Gümnaasiumi (KG) ujula, rajatud rulaväljak Smuuli ja Ida-Niidu linnaosadesse, renoveeritud Kuressaare
Põhikooli staadion ja valminud Ida-Niidu kunstmurukattega jalgpalliplats. Alustatud on golfipargi rajamist, Vuti
tänaval on valminud valgustatud kunstmurukattega jalgpalliväljak. Suurehitistest valmib 2005. aasta kevadel
Kuressaare Spordikeskus. On alustatud linna spordibaaside registri koostamist ja linna koduleheküljel on loodud
võimalus spordisündmuste reklaamimiseks.
Linn toetab ideed Saaremaal Saarte Mängude korraldamiseks(lause redaktsioon Lvk 27.09.2007 määrus nr 22).
Tervisesportlasi ootavad Tervisepargi valgustatud suusa- ja jooksurajad.
Täitmata eesmärkidest: rekonstrueerimist ootab Linnastaadion, väljaarendamist jalgrattateede võrgustik,
arendada tuleb sportimisvõimaluste puhkealadel ja kaasajastada linna mänguväljakuid.
Hetkeülevaade
 Erakapitali toel uute spordirajatiste rajamine.
 Uute spordiklubide tekkimine, klubide tugevnemine.
 Koolilaste hulgas on sport endiselt populaarne.
 Linna koolide spordirajatiste kaasajastamine.
 Linna toetuse suurenemine klubispordile.
 Traditsiooniliste rahvaspordi- ja tippspordiürituste jätkuv toimumine.
 Spordikeskuse valmimine parandab spordikooli (spordialade) võimalusi.
 Laste kehaliste võimete, tervise halvenemine (mõjurid, ühiskond, pere).
 Kvalifitseeritud juhendajate ja treenerite nappus.
 Koolispordis vahendite ja välisrajatiste nappus.
 Koolide spordibaasid ei vasta õpilaste arvule.
 Harrastussportijate arvu vähenemine seoses sporditegevuse kallinemisega.
 Ürituste korraldajate vähene huvi (ajapuudus) spordi propageerimise vastu.
 Ühiskondliku (vabatahtliku) kaadri vähenemine.
Olulised valdkonnad:
 koolisport
 harrastusport
 võistlussport
 spordibaasid
 institutsioonid
 rahvusvahelised suhted
Sidusgrupid
 tervisesportlased
 tegevsportlased
 spordiklubid
 lapsed
 kooliõpilased
Visioon
Kuressaares elab terve, elujõuline, töötahteline ja kehaliselt aktiivne linnakodanik. Igale kuressaarlasele on
pakkuda sobiv harjutuspaik, liikumisvorm ja spordiüritus.
Arengueesmärgid
1. Vajadusi rahuldavad sportimispaigad, nende efektiivsem majandamine.
2. Koolide spordirajatiste kaasajastamine, vastavusse viimine õpilaste arvuga.
3. Elamurajoonides ja puhkealadel laste mänguväljakute ja spordiplatside olemasolu.
4. Terviselinnale omaste kergliikluse teede võrgustiku väljaarendamine.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Koolidevahelise võistlussüsteemi taastamine, laste ujumise algõpetuse läbiviimise toetamine.
Erinevatele võimetele-huvidele vastavate liikumisvormide kättesaadavus.
Tervete eluviiside ja tervisespordi propageerimine, tervisespordikeskuse väljaehitamine.
Atraktiivsete, aastaringselt toimuvate spordiürituste toimumise toetamine.
Linna esindamist nõudvatest spordivõistlustest osavõtu toetamine.
Rahvusvaheliste kontaktide arendamine ja linna huvide esindamine rahvusvahelises spordiliikumises.
Spordi rahastamisel laste ja noorte sporditegevuse ning rahvaspordiürituse eelistamine.
Vabatahtliku ja erasektori stimuleerimine liikumisharrastuse võimaluste laiendamise eesmärgiga.
Linna spordiinfo edastamise kättesaadavus.

Tegevuskava kuni 2013
1. Vajadusi rahuldavad sportimispaigad, nende efektiivsem majandamine:
1.1. Kuressaare Spordikeskuse väikese saali renoveerimine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
1.2. Maakonna esindusstaadioni rajamine, s.h. Eesti Jalgpalliliidu varuesindusväljaku nõuetele
vastava jalgpalliväljaku ja kergejõustiku harjutusväljaku väljaehitamine. (Lvk 27.09.2007 määrus
nr 22)
1.3. Tervisespordi piirkonna väljaarendamine (Tervisepark – staadioni puhkeala – Lossipargi
ümbrus – Musumännik). (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
1.4. Golfiväljaku efektiivne haldamine ja golfi populariseerimine nii kohalike elanike seas kui ka
turisminduses. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
1.5. Tennisekeskuse väljaarendamise toetamine.
1.6. Jalgpallikompleksi väljaarendamise kaasfinantseerimine.
1.7. Linna omandis olevate spordibaaside haldamise koondamine Sihtasutusse Kuressaare
Spordibaasid, sellega spordibaaside ja mänguväljakute tsentraalse hooldamise tagamine,
jooksvate remonditööde teostamine ja valve kindlustamine.
1.8. Jäähalli väljaarendamise toetamine. (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
1.9. Kuressaare Spordikeskusesse üldhariduskoolidele riikliku õppekava täitmiseks vajaliku inventari
soetamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.

Koolide spordirajatiste kaasajastamine, vastavusse viimine õpilaste arvuga:
2.1. SÜG-i ujula ehitamine (kaasfinantseeringu olemasolul). (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.2. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.3. KG staadioni renoveerimine ja mänguväljakute rajamine.
2.4. KVK spordiväljaku renoveerimine (sh endise teenindushoone rekonstrueerimine
inventarihoidlaks).
2.5. PK staadioni elektrivarustuse ja staadionimaja väljaehitamine.
2.6. PK staadioni inventari soetamine.
2.7. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.8. PK võimla spordiinventari laoruumi väljaehitamine.
2.9. Ida-Niidu Lasteaia ujula ehitamine.
2.10. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2.11. Koostöös Eesti Korvpalliliidu ja Kultuuriministeeriumiga kunstkattega korvpalliväljakute
rajamine koolide spordiväljakute juurde. (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
2.12. Mänguväljakute rajamine koolide territooriumile. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

3.

Elamurajoonides ja puhkealadel laste mänguväljakute ja spordiplatside olemasolu: (vt p Linnamajandus)
3.1. Elamurajoonides mänguväljakute väljaarendamine.
3.2. Linna mänguväljakute planeerimine, kaardistamine ja hooldustöödega kindlustamine.

4.

Terviselinnale omase kergliikluse teede võrgustiku väljaarendamine – märgistamine ja võimalusel
rajamine/väljaehitamine: (vt p Teed, tänavad ja transport)

koolide ja spordibaaside ümbrus;

puhkealade suund (Tervisepark - Lossipargi ümbrus – Loode-Tammik); (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14)

Tallinna tänav;

linna ümbritsevate ringteede ääred;

Nasva - Mändjala suund.

5.

Koolidevahelise võistlussüsteemi taastamine, laste ujumise algõpetuse läbiviimise toetamine:
5.1. Võistlussüsteemi väljatöötamine, rahastamisvõimaluste leidmine.
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5.2.
5.3.

Kehalise kasvatuse õpetajatega juhendi koostamine ja kooskõlastamine.
Kohustusliku ujumise algõpetuse sisseviimine koolide 3. klasside õpilastele.

6.

Erinevatele võimetele-huvidele vastavate liikumisvormide kättesaadavus:
6.1. Linna lasteaedade ja koolide mänguväljakute avamine ka koolipäeva järgseks ajaks,
territooriumite lastesõbralikumaks muutmine (vt p Haridus). (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
6.2. Linnaeelarvest eraspordibaasidele tegevustoetuse eraldamine.
6.3. Välisportimisvõimaluste loomine (ka talvel): terviserajad, liuväljad, rulluisurajad jm.

7.

Tervete eluviiside ja tervisespordi propageerimine, tervisespordikeskuse väljaehitamine:
7.1. Tervisepargi väljaarendamine:

territooriumi ettevalmistamine;

suure ringi valgustamine;

siseringi rajamine; (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)

välja jätta (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)

abihoone ehitamine;

parklate rajamine.
7.2. Talviste sportimisvõimaluste suurendamise toetamine: liuväljad, suusarajad.
7.3. Randa veespordikeskuse rajamine. (vt p Linnamajandus)
7.4. Vaba aja veetmise võimaluste suurendamine rannas ja terviseradade ning kergliiklusteede ääres:
laste mänguväljakud, palliplatsid jm. (vt Linnamajandus) (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
7.5. Olemasolevate terviseradade arendamise ja hooldamise toetamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr
14)
7.6. Karujärve terviseradade hooldamises osalemine koostöös teiste KOV-idega. (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14)
7.7. Erinevate rahvaspordiürituste korraldamise toetamine.
7.8. Sporditeenuste vajaduste analüüsimine (küsitlused, projektid).
7.9. Musumänniku tervisepargi väljaarendamine ja sidumine Loode-Linnulahe loodusradadega.
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22), (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
7.10. Miljöö- ja keskkonna meetmetega kultuuripärandist tervislike eluviiside juurutamine. (Lvk
26.08.2010 määrus nr 14)

8.

Atraktiivsete, aastaringselt toimuvate spordiürituste toimumise toetamine:
8.1. Tervisespordiradade (keskuse) baasil rahvaspordiürituste seeriavõistluste jätkuv toetamine. (Lvk
26.08.2010 määrus nr 14)
8.2. Välja jätta (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
8.3. Traditsiooniliste ürituste läbiviimise toetamine.
8.4. Linna mainet kujundavate spordivõistluste korraldamise toetamine.

9.

Linna esindamist nõudvatest spordivõistlustest osavõtu toetamine:
9.1. Maakonna Valdade Spordiliidu liikmeks astumine (osalemine maakonna tali- ja suvemängudel).
9.2. Linna võistkondade osalemise toetamine erinevatel spordimängudel. (Lvk 26.08.2010 määrus nr
14)
9.3. Linnade vaheliste turniiride käivitamine.

10. Rahvusvaheliste kontaktide arendamine ja linna huvide esindamine rahvusvahelises spordiliikumises:
10.1. Ettevalmistuse toetamine Saarte Mängude toimumiseks Kuressaares.
10.2. Sõpruslinnadega spordikontaktide arendamine.
10.3. B7 noorte spartakiaadi korraldamine Kuressaares.
10.4. Linna sportlaste osalemise toetamine Saarte Mängudel.
10.5. Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine.
10.6. Kuressaare toimuvate rahvusvaheliste spordiürituste toetamine.
11. Spordi rahastamisel laste ja noorte sporditegevuse ning rahvaspordiürituste eelistamine:
11.1. Klubilise noortespordi treeningtoetuse rahastamismudeli täiendamine ja rahastamise jätkamine.
(Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
11.2. Linnalaste spordilaagrite läbiviimise toetamine.
12. Vabatahtliku ja erasektori stimuleerimine liikumisharrastuse võimaluste laiendamise eesmärgiga:
12.1. Stipendiumi Aasta Tegu spordis väljaandmise jätkamine, võimalusel uute traditsioonide
algatamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
12.2. Võimaluste leidmine eraspordibaaside haldamise toetamiseks.
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12.3. Koostöös Saaremaa spordiliitudega spordiklubide esindajate koolitamine ja nõustamine.
13. Linna spordiinfo edastamise kättesaadavus:
13.1. Linna ja spordiühenduste kodulehekülgede jm infokanalite kasutamine linnas toimuvate
spordisündmuste reklaamimiseks. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
13.2. Avaliku- ja erasektori koostöö spordiürituste reklaamimisel.
13.3. Linna spordibaaside (ka terviseradade) infomaterjali koostamine ja väljaandmine.
13.4. Koostöö arendamine spordiühendustega spordiürituste kalendri koostamisel. (Lvk 26.08.2010
määrus nr 14)
Tegevuskava kuni 2020
1. Ekstreemspordikeskuse rajamise toetamine.
 Skatepark (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
 Ronimissein
 BMX rada (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
2. Ratsutamismaneeži rajamine kaasates erainvestoreid.
3. Motospordi (õppe- ja kiirendus-; kardi-/bagi-; moto- ja maastikuratta radade) kompleksi rajamine.
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
4. Tennisekeskuse rajamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
5. 6 rajaga ujula rajamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
6. Laskespordikeskuse rajamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
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1.6. SOTSIAALHOOLEKANNE
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Eelmises arengukavas olid sotsiaalhoolekanne ja tervishoid esindatud kahe iseseisva osana: 1.5. Tervishoid ja 1.6.
Sotsiaalhooldus ja tööhõive. Mõlema alajaotuse all toodud tegevuskava on valdavas osas täidetud.
Tervishoiu valdkonnas on paranenud koolide õpikeskkond, toimub terviseprojektide linnapoolne
finantseerimine, ravikindlustuseta isikutele on garanteeritud hädavajalik arstiabi, paranemas on saunateenuse
kvaliteet Kuressaares, linnaarsti juurde on loodud arstide nõukoda.
Sotsiaalhoolduse ja tööhõive valdkonnas on paranenud koostöö erinevate sotsiaaltööd tegevate institutsioonide
vahel, tõhustatud on võitlust alkoholi tarvitamise vastu, suurenenud on tugiperede hulk ja tõusnud on nende
tase, loodud on noorte vaba aja keskus, suurenenud on sünnitoetus, paranenud on koolide sotsiaaltöö, tõusnud
on Päevakeskuse kui eakate teenindus- ja kokkusaamiskeskuse tulemuslikkus, tagatud on pensionäride ja
puuetega isikute tasuta sõit linnaliini bussides. Samuti on loodud linna mitu uut sotsiaalhoolekandega tegelevat
institutsiooni – laste ja perede varjupaik Laurits, sotsiaalmaja 14 leibkonnale koos kodutute varjupaigaga ning
puuetega inimeste päevakeskus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas. Vastavalt vajadustele ja võimalustele on
soetatud sotsiaalkortereid. Sotsiaalmajas on käivitunud linna töötute aktiviseerimiskeskus ning organiseeritud on
ka hooajalist tööd noortele.
Hetkeülevaade
 Hoolekande korraldamine on jõudnud tasemele, kus toetusekeskselt sotsiaalhoolekandelt on edasi liigutud
teenusekesksele sotsiaalhoolekandele.
 Olemasolevad sotsiaalteenused täidavad hoolekande üldiseid funktsioone. Sotsiaalteenuste turul kasvab
vajadus preventatiivsete teenuste järele.
 Sotsiaalhoolekande valdkonnas on jõutud tasemele, kus teenuste loomisel ei lähtuta vaid ühe sihtgrupi
vajadustest, vaid püütakse võrdväärselt arendada erinevatele sihtgruppidele pakutavaid teenuseid
 Ametkondadevahelises koostöös on võetud suund eesmärgistatud võrgustike loomisele erinevate
olukordade lahendamiseks.
Sidusgrupid
 eakad
 puuetega inimesed
 toimetulekuraskustes olevad inimesed
 lapsed
 kaudselt kogu linna elanikkond
EAKATE HOOLEKANNE

Visioon
Olemas on toetuste ja teenuste süsteem ning vaba aja veetmise võimalused, mis võimaldavad eakatel olla
rõõmsad, aktiivsed ja terved.
Arengueesmärgid
1. Olemas on soodushinnaga toitlustamine.
2. Olemasolevad sotsiaalteenused suudavad soodustada kõikide eakate toimetulekut ja tagavad kõikide
puuduse all kannatavate ja abi paluvate eakate esmavajadused.
3. Eluks tähtsaid erakorralisi kulutusi aidatakse katta sotsiaaltoetustega.
4. Olemas on rohked võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.
5. Toetused, teenused ja huvialategevused on eakatele kättesaadavad.
6. Tagatud on info kättesaadavus teenuste, toetuste ja huvialategevuste kohta.
Tegevuskava kuni 2013
1.1. Eakate toitlustamine Päevakeskuses toimub
juurdehindlusprotsent ei ole suurem kui 30%).

soodushindadega

(ostetud

toiduainetele

üldine
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2.1. Esmavajadusteenuste
tagamine:
avahooldusteenus,
sooja
toidu
kojuviimine,
saunateenus,
pesupesemisteenus, sotsiaalne nõustamine, hooldekoduteenus, juhtumi korraldamine.
2.2. Toetavate teenuste tagamine: juuksuriteenus.
2.3. Rehabilitatsiooni ja eakate keskuse rajamine (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
3.1. Erakorraliste toetuste maksmise tagamine vastavalt olemasolevale korrale.
4.1. Vähemalt kord nädalas Päevakeskuses ürituse korraldamine (loeng, kohtumine, esinemine, näitus, väljasõit
vms), mis annab põhjuse kodust väljatulekuks.
4.2. Iganädalaste huvialaringide arvu suurendamine vähemalt 15-le (kokku vähemalt 300-le osavõtjale).
4.3. Vähemalt kaks korda aastas (aastavahetus ja jaanipäev) linna eakatele ühisürituse korraldamine.
4.4. Eakate organisatsioonide tegutsemiseks võimaluste tagamine (ruumid, telefoni ja arvuti kasutamise
võimalus).
5.1. Päevakeskuse lahtioleku tagamine kõikidel tööpäevadel.
5.2. Linnaliinidel sõitmise 100%-line doteerimine linna eelarvest.
5.3. Liikumisraskustega eakatele vähemalt kaks korda nädalas “ukselt uksele” transpordi võimaldamine
Päevakeskusesse ja koju tagasi. Transpordi doteerimine 100% linna eelarvest.
5.4. Puuduse all kannatavatele eakatele esmavajadusi rahuldavate teenuste tagamine tasuta.
5.5. Toetavate teenuste toimimine osalisel linnapoolsel dotatsioonil (teenuste hinnad on võrreldes teiste
Kuressaare teenuse-pakkujatega madalamad vähemalt 20%).
5.6. Vähemalt 75% Päevakeskuse poolt ellukutsutud huviringides osalejaile tasuta osalemise võimaldamine.
6.1. Eakate informeerimine olemasolevatest teenustest, toetustest ja huvitegevusest kaks korda aastas ilmuva
infolehe kaudu.
PUUETEGA INIMESTE HOOLEKANNE

Visioon
Olemas on puuetega isikute iseseisvat toimetulekut ja seda soodustavat elukeskkonda efektiivselt ja paindlikult
toetav hoolekandesüsteem.
Arengueesmärgid
1. Olemas on soodushinnaga toitlustamine.
2. Olemasolevad sotsiaalteenused suudavad soodustada kõikide puuetega inimeste toimetulekut ja tagavad
kõikide puuduse all kannatavate ja abi paluvate puuetega inimeste esmavajadused.
3. Eluks tähtsaid erakorralisi kulutusi aidatakse katta sotsiaaltoetustega.
4. Olemas on rohked võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.
5. Toetused, teenused ja huvialategevused on kõikidele puuetega inimestele kättesaadavad.
6. Tagatud on info järjepidev kättesaadavus teenuste, toetuste ja huvialategevuste kohta.
7. Olemas on toetatud töökohad puuetega inimestele.
8. Toimuvad regulaarsed toimetulekukoolitused puuetega inimestele.
9. Olemas võimalus puuetega isikutel kasutada soodushinnaga spordikompleksi teenuseid.
10. Tagatud ligipääsetavus liikumispuuetega isikutele kõikidesse tähtsamatesse hoonetesse (haigla, apteek, pank,
postkontor, suuremad kauplused).
11. Korraldatud kutsehaigete ja tööõnnetustes kannatanute aktiivsuse tõstmine ühistegevuste kaudu.
12. Toimuvad igakuused info- ja teabepäevad puuetega inimestele.
13. Tagatud on psühholoogiline ja juriidiline nõustamine.
14. Olemas tugikeskus vaimupuudega inimestele.
15. Tagatud on erinevate abivahenditega tutvumise ja proovimise võimalus Saaremaa Puuetega Inimeste Koja
ruumides.
16. Tagatud on tugiisiku teenuse ja isikliku abistaja teenuse kättesaadavus.
17. Olemas puuetega inimestele kohandatud eluasemed või tugikodu (toetatud elamise teenus, elamine
kogukonnas).
18. Tagatud on viipekeele tõlketeenus.
19. Aidata kaasa rehabilitatsiooniteenuste arendamise ja rehabilitatsioonimeeskondade koostööle Kuressaare
linnas
Tegevuskava kuni 2013
1.1. Puuetega isikute toitlustamine Päevakeskuses toimub soodushindadega (ostetud toiduainetele üldine
juurdehindlusprotsent ei ole suurem kui 30%).
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2.1.
2.2.
3.1.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.1.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Esmavajadusteenuste tagamine: avahooldusteenus, sooja toidu kojuviimine, saunateenus,
pesupesemisteenus, sotsiaalne nõustamine, hooldekoduteenus, juhtumi korraldamine, tugiisiku teenus.
Toetavate teenuste tagamine: juuksuriteenus.
Erakorraliste toetuste maksmise tagamine vastavalt olemasolevale korrale.
Vähemalt kord nädalas toimuva ürituse korraldamine Puuetega Inimeste Päevakeskuses (loeng, kohtumine,
esinemine, näitus, väljasõit vms), mis annab põhjuse puuetega inimestel kodust väljatulekuks.
Viie iganädalase huvialaringi toimimine kokku vähemalt 100-le osavõtjale.
Võimaluste tagamine (ruumid, telefoni ja arvuti kasutamise võimalus) puuetega inimeste organisatsioonide
tegutsemiseks.
Päevakeskuse lahtioleku tagamine kõikidel tööpäevadel vähemalt 10–17.
Linnaliinidel sõitmise 100%-line doteerimine linna eelarvest.
Liikumisraskustega isikutele ja nägemispuudega inimestele vähemalt kahel korral nädalas “ukselt uksele”
transpordi võimaldamine Puuetega Inimeste Päevakeskusesse ja koju tagasi. Transpordi doteerimine 100%
linna eelarvest.
Puuduse all kannatavatele puuetega inimestele esmavajadusi rahuldavate teenuste tagamine tasuta.
Toetavate teenuste toimimine osalisel linnapoolsel dotatsioonil (teenuste hinnad on võrreldes teiste
Kuressaare teenuse-pakkujatega madalamad vähemalt 20%).
Vähemalt 75% Puuetega Inimeste Päevakeskuse poolt ellukutsutud huviringides osalejaile tasuta osalemise
võimaldamine.
Puudega inimeste informeerimine olemasolevatest teenustest, toetustest ja huvitegevusest kaks korda aastas
ilmuva infolehe kaudu.
Toetatud töökohtade tagamine vähemalt kolme tööandja juures (riiklik finantseerimine).
Toimetulekukoolituse regulaarne läbiviimine.
Spordikompleksi teenuste võimaldamine puuetega inimestele linnapoolse 50% -lise soodustusega.
Kaldteede loomine kõigi kesklinna tähtsamate hoonete juurde.
Kutsehaigustes ja tööõnnetuses kannatanute aktiivsuse tõstmiseks ühistegevuste läbiviijate koolitamine.
Vt p 4.1.
Puudega inimeste psühholoogilise ja juriidilise nõustamise 100%-line doteerimine linna eelarvest.
Vaimupuuetega isikute tugikeskus lahtioleku tagamine viiel päeval nädalas.
Võimaluste loomine abivahenditega tutvumiseks ja teabe saamiseks nende kasutamise kohta (SPIK-i
ruumides).
Tugiisikute koolitamine ja isikliku abistaja teenuse osutajate leidmine.
Puuetega isikuile eluasemeteenust osutava keskuse loomine, milles on võimalik osutada erinevaid riiklikke
hoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, elamine kogukonnas).
Asjaajamiseks viipekeele tõlketeenuse tagamine kõigile tõlget vajavatele inimestele.
Aidata kaasa rehabilitatsiooniteenuste arendamise ja rehabilitatsioonimeeskondade koostööle Kuressaare
linnas

TOIMETULEKURASKUSTES OLEVATE ISIKUTE HOOLEKANNE

Visioon
Saavutada sotsiaalse kaitse, haridus-, tööhõive-, tervishoiu-, eluaseme- ja teiste valdkondade parem seostatus
erinevate probleemide lahendamisel, et tagada abivajajatele igakülgne ja vajadustele vastav abi.
Arengueesmärgid
1. Olemas on lihttöö vahendusteenus ehk tööbörs pikaajalistele töötutele ja teistele tööturul väikese
konkurentsivõimega isikutele.
2. Loodud on vajalik institutsioon toimetulekuraskustes inimestele tugi- ja nõustamisteenuse pakkumiseks.
3. Sõltuvushäiretega isikutele on loodud koostöös teiste Saaremaa kohalike omavalitsustega
rehabilitatsioonikeskus sõltuvusest vabanemiseks ja toimetulekuoskuste taaselustamiseks.
4. Vähendatud on takistusi väikeste lastega kodusolevatele naistele-meestele tööturule tulekuks või naasmiseks.
Tegevuskava kuni 2013
1.1. Erinevate valdkondade spetsialistidest koosneva võrgustiku loomine tööbörsi käivitamiseks.
1.2. Tööotsijate ja tööandjate koostöö suurendamine.
1.3. Pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniteenuse tagamine.
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2.1. Tugi- ja nõustamisteenust pakkuva institutsiooni kaudu on avardunud teenust vajavate isikute abisaamise
võimalused heaolu parandamiseks.
3.1. Sõltuvushäiretest võõrutamise alternatiivse teenuse tagamine isikutele, kellel puuduvad rahalised ressursid
teenuse ostmiseks.
3.2. Koostöövõrgustiku loomine sõltuvushäiretega isikutele rehabilitatsioonisüsteemi käivitamiseks.
3.3. Sõltuvushäiretega isikute rehabilitatsiooni läbiviimiseks vajaliku keskuse loomine koostöös teiste Saaremaa
omavalitsustega
4.1. Alternatiivse lastehoiuteenuse võimaluse loomine pikema tööajaga või libiseva töögraafikuga töötavatele
üksikvanematele.
4.2. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele hädapärase arstiabi tagamine.
LASTE HOOLEKANNE

Visioon
Tagada toetuste, teenuste ja lastekaitse süsteemi ning vaba aja veetmise võimaluste kaudu laste ja perede
sotsiaalne areng ja toimetulek.
Arengueesmärgid
1. Olemasolevad sotsiaalteenused ja -toetused suudavad soodustada kõikide lapsi kasvatavate perede
toimetulekut.
2. Tagatud on kõikide puuduse all kannatavate perede lastega seotud esmavajadused.
3. Pidevalt töötatakse välja ja viiakse ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte.
4. Tagatud on võimalus määrata vajaduse korral lapsele või last kasvatavale isikule tugiisik või –perekond.
5. Tagatud on info kättesaadavus teenuste, toetuste ja huvialategevuste kohta.
Tegevuskava kuni 2013
1.1. 5000-kroonise sünnitoetuse maksmine.
1.2. 3000-kroonise ranitsatoetuse maksmine I klassi astujaile.
1.3. Tasuta töövihikute tagamine kooliõpilastele.
1.4. Kõikide laste linnaliinitranspordi 100%-line doteerimine linna eelarvest.
1.5. Kõikidel koolivaheaegadel korraldatakse nädalasi linnalaagreid vähemalt 100-le lapsele (suvevaheajal 500-le
lapsele)
1.6. Suvine töömalev pakub töötamise võimalust vähemalt 10 000 töötunni ulatuses.
1.7. Tervisliku õpi- ja kasvukeskkonna loomine lasteaedades ja koolides.
2.1. Tasuta kooli- ja lasteaiatoidu tagamine vähemalt 20% lastest.
2.2. Tasuta huvihariduse tagamine vähemalt 20%-le lastest.
2.3. Tugiisikuteenuse loomine toimetulekuraskustes peredele.
2.4. Vaimse tervise keskuse loomine, kuhu koondatakse kutsenõustamine, psühholoog, koolide sotsiaaltöötajad,
tugiisikud, juhtumikorraldajad.
2.5. Riskirühma laste (alkoholiprobleemidega pered, lahutatud pered jne) toetamine tegutsevate tugigruppide
kaudu.
2.6. Nõustamise tagamine sõltuvusprobleemidega noortele ning aktiivse sõltuvusainete vastase selgitustöö
tegemine kõikide noorte hulgas.
2.7. Tagatakse perevägivalla ohvrite turvalisuse ja esmavajaduste rahuldamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
3.1. Sihtprojektide rahastamine aastas vähemalt 150 000 krooniga.
4.1. Tugiperede ja –isikute olemasolu tagamine.
5.1. Regulaarne toimuvast informeerimine ajalehtede, raadio ja interneti kaudu.
5.2. Infolehe või ajalehe eriväljaande ilmumine kaks korda aastas, augustis ja veebruaris.
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1.7. TERVISE ARENDAMINE JA TERVISHOID
TERVISE ARENDAMINE
Hetkeolukorra kirjeldus
Kuressaare linn liitus 1998 aastal esimesena Eestis WHO Ülemaailmse Tervislike Linnade võrgustikuga ning
koordineerib seda liikumist kogu Eestis. 2002 aastal võeti vastu Kuressaare linna keskkonda ning tervisenäitajaid
käsitlev Kuressaare tervise ja säästva arengu strateegia 2002-2010. Kuressaare linn teadvustab end tervisliku linnana ja
linnakodanike tervise edendamist on peetud silmas ka kõikide käesoleva arengukava valdkondade koostamisel.
Alltoodud punktid on vaid üks väike osa sellest, mis inimeste tervist mõjutab.
Visioon
Kuressaarlane on terve, elujõuline, töötahteline ja kehaliselt aktiivne linnakodanik.
Arengueesmärgid
1.
2.
3.

Tervete eluviiside ja tervisespordi propageerimine
Tervist ja keskkonda säästev ning inimressursi arengut soodustav töö-, õppe ja elukeskkond
Rohkesti tervisliku-perekeskse ajaveetmise ja lõõgastumise võimalusi linnas

Tegevuskava kuni 2013
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Tervete eluviiside ja tervisespordi propageerimine
Eesti Tervislike Linnade võrgustiku töös aktiivne osalemine
Kuressaare tervise ja säästva arengu strateegia pidev täiendamine
Selgitustöö teostamine tubaka, alkoholi ja narkootikumide kahjulikkusest
Erinevate tervise- ja rahvaspordiürituste korraldamise toetamine.
Tervise arendamise vajaduste analüüsimine (küsitlused, projektid).
Koostöös mittetulundusühingutega jätkata projektipõhiselt Kuressaares tervislike eluviiside propageerimist
ning tervise profiili koostamist.
Regulaarne tervise arendamise temaatilise teabe kajastamine Kuressaare linna infoallikates.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tervist ja keskkonda säästev ning inimressursi arengut soodustav töö-, õppe ja elukeskkond
Hoonete keskkonna- ja tervisesäästliku renoveerimise programmi lõpetamine (vt p linnamajandus, haridus p.2.)
Kõigi linna mängu- ja spordiatraktsioonide järk-järguline uuendamine ja püsihooldus (vt. p. Linnamajandus)
Haljasalade ja puhkealade planeerimine ja rajamine linnaruumi - mänguplats igasse elurajooni. (vt p
Linnamajandus)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Liikumisharjumuste kujundamine, tervislike vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine
Puhke- ja rekreatsioonialade laiendamine
Tervisepargis tervisekeskuse väljaarendamine (vt p Sport)
Uute terviseradade rajamine, olemasolevate kaasajastamine (Tuulte Roos, Kudjape, Põduste jõe piirkond)
Talviste sportimisvõimaluste laiendamise toetamine: liuväljad, suusarajad.
Vaba aja veetmise võimaluste suurendamine rannas: veespordikeskuse rajamine, laste mänguväljakud,
palliplatsid jm. (vt Linnamajandus)
Maakondliku tervisespordikeskuse rajamise kaasfinantseerimine (vt p. Sport)

3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Liikluskorralduslikud meetmed, mis on suunatud tervise edendamisele
Jalgrattateede väljaehitamine: Terviselinnale omaste kergliikluse teede ja terviseradade võrgustiku
väljaarendamine
Kõnniteede rekonstrueerimine ja uute kõnniteede rajamine.
Ühistransport
Kesklinna liikluse ümberkorraldamine ja autoliikluse vähendamine, vanalinnas jalakäigualade laiendamine

5.
5.1.

Terviseturismi soodustamine
Soodustame terviseturismi arengut. Saaremaa on turvaline, sõbralik ja rahulik paik.
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TERVISHOID
Hetkeolukorra kirjeldus
Kuressaare linn on Saaremaa tervishoiuteenuse osutamise keskus. Kuressaare linn, kui tervislik linn, lubab oma
statuudis garanteerida nii Kuressaare elanikele kui ka linna külastajatele turvalisuse.
Tervishoiu struktuur. Üldarstiabi osutavad 1997 aastal regionaalsel põhimõttel tegevust alustanud kaheksa perearsti.
Perearstide rahastamine toimub Eesti Haigekassa lepingute alusel, mis kompenseerivad arstide kommunaalkulud ning
limiteeritult raviteenuse osutamise kulud.
Eriarstiabi osutatakse hoonetes, mis on amortiseerunud. Suur probleem on seotud arstidest ja õdedest
erialaspetsialistide progresseeruva vähenemisega, mis on tingitud olemasolevate arstide vananemise (pensionile
minekuga) ning noore juurdetuleva kaadri defitsiidiga. 2004 aastal korraldatud Kuressaare linnakodanike küsitlusel
selgus, et arstiabi kvaliteet on üks valusamaid probleeme Kuressaare linnas ning vastanud pidasid vajalikuks kõige
enam arendada tervishoiu valdkonda.

Visioon
Kuressaare elanikkonna tervis on tema suurim vara. Kaasaegse tervishoiusüsteemi tagamisel on Saaremaal paiknevad
kodanikud turvaliselt kaitstud.
Arengueesmärgid
1.
2.

Kuressaare säästvat arengut arvestava tervishoiupoliitika kujundamine.
Kaasajale vastava tervistedendava süsteemi loomise ning haiguste ennetustegevuse toetamine.

Tegevuskava kuni 2013
1. Kuressaare säästvat arengut arvestava tervishoiupoliitika kujundamine
1.1. Koostöös riigiga Tervishoiupoliitika prioriteetide väljaselgitamine ning võimaluste leidmine nende probleemide
lahendamiseks.
1.2. Noorte ja uute kogenud tervishoiu erialaspetsialistide Kuressaarde tuleku motiveerimine (vt. p Linnamajandus)
1.3. Koostöös riigiga mitmetasandilise hooldusravivõrgu rajamise toetamine Kuressaare tervishoiuasutuste,
koduõenduse ja avahoolduse baasil.
1.4. Koduõenduskeskuse loomise toetamine. Koduõenduskeskus tegutsedes koostöös Kuressaare raviasutustega
osutab haiglavälist õendusabi kodudes.
1.5. Ravikindlustuseta Kuressaare linnakodanike arstiabi tagamine (vt.p. Sotsiaalhoolekanne)
1.6. Puuetega Kuressaare linnakodanike eluliselt vajalike meditsiiniliste abivahendite osaline kompenseerimine. (vt.
p. Sotsiaalhoolekanne)
1.7. Kuressaare linna tervishoiu problemaatikat käsitlevate uuringute ja konverentside läbiviimine koostöös TTÜ
Kuressaare Kolledzi, Kuressaare Ametikooli, EAS-i ja MTÜ-dega. (vt.p. Haridus)
2. Kaasajale vastava tervistedendava süsteemi loomise ning haiguste ennetustegevuse toetamine.
2.1. Koostöös riigiga nõustamiskeskus(t)e loomise toetamine, mis tegeleb järgnevate küsimustega (vt Laste
hoolekanne p. 2.4. ja 2.6.):
 Perekeskus, milles toimivad pere- ja beebikool
 Seksuaaltervise, sugulisel teel levivate haiguste ja soovimatute raseduste selgitamine
 Noorte puberteedieast tulenevate käitumisprobleemide psühholoogiline nõustamine
 AIDS-i teabekeskus, mis tegeleb lisaks ennetustegevusele anonüümsete sugulisel teel levivate haiguste
analüüside teostamisega ning vajadusel ravi organiseerimisega
 Lapsevanemate nõustamine kodu- ja koolivägivalla küsimustes (psühholoogiline nõustamine, esmaabi
traumade korral jne.)
2.2. Tervishoiuteenust osutavate baaside hoonete renoveerimise ning vajaliku aparatuuriga varustamise projektide
mitterahaline toetamine
 Toetada ja nõustada lepingupõhiselt Kuressaare linna tervishoiuteenuse osutajaid investeerimisprojektide
koostamisel ning rahaliste allikate leidmisel.
 Erakorraline meditsiin: Helikopteri maandumisväljaku kavandamisel ja projekteerimisel osalemine

29

KURESSAARE LINNA ARENGUKAVA 2005–2013(2020)

1.8. TURISM
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Kuressaare arengukavas 2001-2005 seatud turismi valdkonna eesmärgid on valdavas osas saavutatud.
Turismiinfokeskuse (TIK) külastatavus on kasvanud aastatel 2000-2003 12 tuhandelt külastajalt 17 tuhande
külastajani. Turismialase info paremaks vahendamiseks koostati 2002. aasta turismi turundusstrateegia. Linna,
eraettevõtjate ja mitmete projektide kaasrahastamisel on välja arendatud puhkeala ning supelrand, mis on
oluliselt suurendanud Kuressaare kui turismi sihtkoha atraktiivsust. Alustatud on golfiala väljaarendamist.
Saaremaa kõige külastatavam turismiobjekt on Kuressaare piiskopilinnus. Kuressaare linn on kaasfinantseerinud
lossivallide renoveerimist ning vallikraavide puhastamist.
Hetkeülevaade
Trendid: Reisikoha valikul tähtsustab üha suurem osa turiste loodust ja puhast keskkonda, järjest olulisem on
sihtkoha turvalisus. Suureneb iseseisvalt korraldatud reiside osatähtsus. Paketireiside grupid muutuvad
väiksemaks ja reisipakettide kokkupanek paindlikumaks. Süvasadama valmimine toob juurde Saaremaa jaoks uue
turistide grupi - kruiisituristid.
Sidusgrupid
 turistid ja külastajad - tulevad elamusi otsima
 kohalik kogukond - soovib töökohti, säilitada ja eksponeerida oma kultuuri ja identiteeti
 turismiettevõtted - on huvitatud käibest ja kasumist
 valitsusorganisatsioonid - prioriteediks on investeeringud ja majanduslik mitmekesisus
Visioon
Aastaks 2013 on Kuressaare atraktiivne reisisiht, mis oma ajaloo, unikaalse kultuuripärandi ja kvaliteetsete
turismitoodetega tekitab soovi külastada Saaremaad, viibida siin kauem ning pöörduda tagasi tulevikuski. (Lvk
27.08.2009 määrus nr 17)
Arengueesmärgid
1. Infoteenindus - TIK tegevus:

parandada info kättesaadavust;

arendada turismi turundust vastavalt väljatöötatud strateegiale;
pakkuda turismialast teenindust Linnavalitsuse külalistele ja sõpruslinnadele.

2. Marketing, arendustöö:
arendada linna tervikturundust;


arendada maakondlikke ja regionaalseid ühisprojekte.
3. Infrastruktuur

tagada turismiettevõtluse arengut toetav ja hoogustav infrastruktuur.
Tegevuskava kuni 2013
1. Infoteenindus:
1.1. Välja jätta ( Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
1.2. Turismiinfo koondamine linna kodulehele.
1.3. Sihtturgudega seotud messidel osalemine, esitluste jm toetavate tegevuste läbiviimine, sihtkoha
tutvustamine.
1.4. Viitade ja reklaamtahvlite edasiarendamine. (vt p Linnamajandus)
1.5. Erapooletu turismiinfoteenuse pakkumine.
1.6. Linnavalitsuse külalistele ja sõpruslinnadele vajadusel giiditeenuse, broneerimise, seminaripakettide
vahendamine.
1.7 Külastuskeskuse väljaarendamine Raekoja I korruse ja Keskväljaku baasil. ( Lvk 27.09.2007 määrus nr
22)
2.

Marketing, arendustöö:
2.1. Linnale oluliste ürituste ühine turundus:
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

kultuurikalender hooaja alguseks;
voldik, ajaleht (suvi), turismikataloog.
Üksteist toetavate toodete - trükiste-logo jm kujunduse terviku loomine.
Linna
tervikmarketingi
arendamine,
suunatud
tegevus
Kuressaare
imago
säilitamiseks/kujundamiseks.
Uuringute läbiviimine koostöös TTÜ Kuressaare Kolledži ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega;
turismi planeerimist toetava pikemaajalise uurimistegevuse väljatöötamine.
Osalemine maakonna ja regiooni ühistes (arendus)projektides.
Uute sihtturgude leidmine.

Infrastruktuur – turismiettevõtluse arengut toetava ja hoogustava infrastruktuuri rajamine
Ideed, objektid (Kuressaares ja maakonnas):

merelised ühendused Läänemere regioonis - Läti, Rootsi, Soome; (vt p Teed, tänavad ja
transport)

keskväljak ja turuplats (kaasajastamine, turismi- ja inimsõbralikumaks muutmine); (vt ptk 1.12
Teed, tänavad ja transport) (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
golfiala; (vt p Linnaruum)


terviserajad – jalgrattateed, rulluisu- ja rularada, suusarajad; (vt p Sport)

staadionitagune ala; (vt p Linnaruum)

laste mänguväljak pargis; (vt p Linnamajandus)

ronimissein (nt lossivallidel); (vt p Sport)

rannakohvik;

Raiekivi säär; (vt p Linnaruum)
Supelrand; (vt p Linnamajandus)


Põduste jõgi (jõeäärsed piknikukohad, rajad, sillad, minikosk, kanuusõitmise võimalus); (vt p
Linnaruum, Linnamajandus)

linnuvaatlustornid; (vt p Linnamajandus)

skuutrirada Roomassaares;
Kaali järve projekt (külastuskeskus, marsruudid, suveetendus); (vt p Kultuur)


ajalooline teemapark (nt viikingiküla rajamise alustamine); (vt p Kultuur)

karavanide parkla, telkimisplats, teenindus (koolide sihtasutuste baasil). (vt p Haridus)
väikevormide ja purskkaevude rajamine (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)


Saare maakonna oluliste inimeste jäädvustamine linnaruumis (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

Tegevuskava kuni 2020
 Loomapark (koduloomad/metsloomad), sh:
lemmikloomade keskus (hooldus, raviteenused, hotell, treening jms).

 Suurem mänguväljak, a la Vembu-Tembumaa.
 Maalinn/staadion/laulu-tantsuväljak.
 Puhkealal (mere ääres) teine turismiinfopunkt.
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1.9. ETTEVÕTLUSKESKKOND
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Neljast arengueesmärgist on täidetud kolm. Kuressaare on majanduslikult edukas ja stabiilselt arenev linn
Läänemere regioonis. Linna iseloomustatakse kui head kohta töövõime taastamiseks ja energia laadimiseks. Linn
on jätkuvalt puhta elukeskkonnaga, turvaline ja omanäoline tõmbekeskus. Täitmata eesmärkidest - suhtlemisel
omavalitsusega ei ole elektrooniliste teenuste kasutamine veel päris igapäevane.
Hetkeülevaade
Majandusharudest kasvavad jõuliselt (tervise)turism, elektroonikatööstus ja teenindussektor. Positiivsest küljest
iseloomustab arenguid investeeringute mahu suurenemine, samas välisinvesteeringute osakaal on tagasihoidlik.
Oluline linnaruumi areng on toimunud puhkealal ja kesklinnas. Areng on edasi kandumas linna sissesõitudele.
Soodsat keskkonda iseloomustab ka enamiku linna poolsete Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja teiste
rahastamistaotluste rahuldamine.
Probleemideks on hooajalisus, suletus, kvalifitseeritud tööjõu ja noorte väljaränne, välismaiste investeeringute
vähesus.
Kuressaare ja kogu Saaremaa edasiseks arengueelduseks on avatusele suunatud logistiliste lahenduste
realiseerumine.
Sidusgrupid
 ettevõtjad
 töövõtjad
 kaudselt kogu Kuressaare elanikkond

Visioon
Regiooni ettevõtete tugev konkurentsivõime.
Seda toetavad head logistilised lahendused, sulandumine Läänemere majandusruumi ja väärtuslik elukeskkond.
Arengueesmärgid
1. Kaasaegne tehniline infrastruktuur ja efektiivsed logistilised lahendused.
2. Organiseeritud areng - tasakaalustatud elu- ja äritegevusele suunatud linnaruum.
3. Innovaatiline inimkapital.
4. Ettevõtlikkust ja investeeringuid soosiv võrgustumine ja koostöö.
5. Innovatiivsust ning tehnoloogilisi uuendusi stimuleeriv ettevõtluse tugistruktuur.
6. Investeeringuid meelitav ja ettevõtlust soodustav mainekujundus, tunnustatud ettevõtluskeskkonna maine.

Tegevuskava kuni 2013
1. Tehniline infrastruktuur peab vastama nii linnaarengu perspektiividele kui ka ettevõtluse arengu toetamisele:
1.1. Koostöös riigiga Saaremaa avatuse tagamine (lennu-, mereliiklus, püsiühendus). (vt p Teed,
tänavad ja transport)
1.2. Kasvava turistide hulga teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine:
1.2.1. Parklate võrgustiku arendamine (busside, sõiduautode, jalgrataste). (vt p Teed,
tänavad ja transport)
1.2.2. Kuressaare ja Roomassaare sadama arendamine. (vt p Teed, tänavad ja transport)
1.2.3. Lennujaama maandumisraja pikendamine. (vt p Teed, tänavad ja transport)
1.2.4. Avalike Wc-de korrastamine, uute rajamine. (vt p Linnamajandus)
2.

Üldplaneeringu ja arengukavaga määratletakse investeerimiskeskkonna arengusuunad; investeerija peab
saama kindlustunde investeerimiseks - eesmärgistatud ja selge linnaruumi ja -maa kasutamine võimaldab
uute maaalade organiseeritud ja terviklikku väljaarendamist.
2.1. Raiekivi sääre arendamine . ( Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
2.2. Staadionitaguse, Punasekivi abaja ja Tuule tänava äärse ja puhkeala laienduse ideekonkursi
korraldamine ja arendamine. ( Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
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3.

Koostöö haridus- ja koolitusasutustega: (vt p Haridus)
3.1. Koostöös haridusasutustega kohalike ettevõtjate vajadustele vastavate kutse- ja kõrghariduse
erialade õpetamine Kuressaares.
3.2. Täiend- ja ümberõppe kooskõlla viimine reaalsete arengutega koostöös haridusasutuste ja
Tööhõiveametiga.

4.

Võrgustumine ja koostöö:
4.1. Saaremaa ettevõtluse innovatsioonistrateegia koostamine.
4.2. Koostöö tegemine naaberomavalitsustega ettevõtlust arendavatel eesmärkidel.
4.3. Klastripõhise majandusarengu soodustamine.
4.4. Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamine ettevõtlust soodustavatel eesmärkidel.
4.5. Avaliku ja erasektori koostöö ja sotsiaalse sidususe arendamine.
4.6. Omavalitsuse käsutuses oleva ettevõtlusinfo koondamine ja levitamine:
4.6.1. Geoinfosüsteemi arendamine - kvaliteetse maainfo andmebaasi loomine. (vt p
Linnaruum)
4.6.2. Vabade maade ja arenduspiirkondade andmebaasi loomine. (vt p Linnaruum)

5.

Kaasaegsete ettevõtluse tugistruktuuride väljaarendamine linna osalusel:
5.1. Ettevõtlusinkubaatori kui alustavatele ettevõtjatele füüsilist infrastruktuuri ning
äriarendusteenuseid pakkuva tugiüksuse väljaarendamine:
5.1.1. Inkubaatori äriplaani koostamine.
5.1.2. Asukasfirmade ehk alustavate ettevõtete/projektide valik ja neile
koolitus/nõustamistsükli (eelinkubatsiooni) läbiviimine.
5.1.3. Materiaalse baasi loomine ning arendamine; inkubaatori tegevuse käivitamine ja
teenuspakettide testimine.
5.2. Tööstuspargi rajamine Roomassaare poolsaarele (planeerimine, infrastruktuuride rajamine,
asunikele soodustused).
5.3. Internetipõhise kaugtöökeskuse tekkimise toetamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

6.

Maine, turundus: (vt p Turism)
6.1. Saaremaa mainet ärakasutav piirkonna turundus- ja mainekujundamine:

Elukohamarketing - Kuressaare kui inimkeskse elu- ja töökeskkonna
reklaamimine eelkõige 20–34. aasta vanuse elanikkonna arvu suurendamiseks.
Kodukoha identiteet.
6.2. Kuressaare tutvustamine kiirelt areneva ja soodsa investeerimiskeskkonnana.
6.3. Tunnustusaktsioonide rakendamine.
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1.10. LINNARUUM
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Eelmises arengukavas ei olnud eraldi Linnaruumi teemat see oli jagatud nelja valdkonna vahel Linnaplaneerimine ja kujundamine, Maakasutus, Puhke- ja haljasalad, Muinsuskaitse.
 Linnaplaneerimine ja kujundamine: Kavandatud tööd planeeringute ja geodeetilise alusmaterjaliga on ellu
viidud osaliselt. Jätkuvalt on korraldatud arhitektuurivõistlusi ja parima ehitise konkursse. Vähem on
tähelepanu pööratud arengukavas kavandatud üritustele. Tegemata on planeeringutealane internetilehekülg.
 Maakasutus: Suhteliselt hästi on õnnestunud maade munitsipaliseerimine, linna omanduses on 42% kogu
linna territooriumist. Tänavate maad on munitsipaliseerimata, seisab põhiliselt riigi taga. Soov viia läbi
maareform 99% ulatuses ei õnnestunud nii edukalt nagu prognoositud. Linna piirid on jäänud endiseks,
kuid vajadus linna pindala suurendada on üha aktuaalsem.
 Puhke- ja haljasalad: Osa tegevuskavast on täidetud – haljasalad on passistatud, taaselustatud on
aianduspäevad. Kellamäe suletud prügila on rekultiveeritud ja maastik ette valmistatud kasutuselevõtuks
linna perspektiivse puhkealana. Paljud tegevused on jätkuvad – avalike haljasalade korrastamine ja
kaasajastamine, Kodukaunistusliikumise korraldamine.
 Muinsuskaitse: Raekoda on renoveeritud, sisetööd jätkuvad. Suuresilla taastamine on suures osas lõpule
viidud. Pargiprojektid sõltuvad kaasfinantseeringutest. Idee alustada Kuressaare Ametikoolis
ehitusrestauraatorite koolitamist pole realiseerunud koolipoolse huvi puudumise tõttu.
Trendid
Prognoositav erasektori arendushuvi:
 Jätkuv huvi hotellide jm turismiatraktsioonide rajamiseks mereäärsele alale, võimalik soov rajada nn
teemaparke (Tivoli, a la Vembu-Tembumaa, viikingiküla jne).
 Turismile suunatud funktsioonide, aga ka elamispindade areng vanalinnas.
 Väikeelamute rajamine linnaga külgnevatele hoonestamata aladele. Kasvav huvi korterelamute järele (eriti
mere- ja jõeäärsetele aladele ning olemasolevasse haljastatud ja meeldiva elukeskkonnaga linnaruumi).
 Suuremate teede (eriti ristmike) äärsete maade (sh praeguste tootmisalade) kasutuselevõtt ärihoonete alla.
Trendidega kaasnevad ohud:
 Teemaparkide ja elamualade tekkega: avalike puhkealade liigne kadu.
 Uushoonestuse tekkega vanalinnas ja miljööaladel: võimalik miljöö kahjustumine liigsuurte ehitusmahtude
puhul.
 Uushoonestuse tekkega äärealadel: kaubanduse ja büroode väljavalgumine vanalinnast, vanalinna
väljasuremine.
Järeldused: linna ülesannete hulka kuulub:
 Avaliku ruumi arendamine ja hoidmine üle kogu linna.
 Rõhutatult kesklinna jätkusuutlikkuse tõstmine avaliku ruumi arendamise kaudu.
 Võimaluste leidmine väljakujunenud väärtuste kaitsmiseks.
Sidusgrupid
Kuressaare linnaruumi tarbijatena vaadeldakse eraldi gruppidena:
 elanikkond
 turistid ja maakonna elanikud – teenuste tarbijad
Linna koostööpartnerid linnaruumi loomisel:
 avalik sektor: Muinsuskaitseamet, Keskkonnateenistus, Maavalitsus, naabervallad
 erasektor: kinnisvaraarendajad, investorid, maaomanikud
Visioon





Linnaruum on inimsõbralik, turvaline ja pakub mitmekesiseid tegevusvõimalusi.
Linnaruumis rõhutatakse vanu olemasolevaid väärtusi.
Uus tekkiv linnaruum on mitmekesine, läbimõeldud ja loob uusi püsiväärtusi.
Avalik linnaruum moodustab ülelinnalise jätkuva võrgustiku, teekonnad nii jalgsi, ratta kui autoga on
mugavad ja muljeterohked.
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Arengueesmärgid
1. Üldplaneeringu edasiarendamine võimalikult püsivaks ja samas paindlikuks linnaruumi organiseerimise
aluseks.
2. Linnavalitsuse organisatsioonilise ülesehituse suunamine sisukat tööd tegeva linnaruumi loomise ja erinevaid
huvisid arvestava organisatsiooni poole, mille töö sisaldab võimalikult vähe bürokraatiat.
3. Uutel hoonestusaladel linnastruktuuri loomine põhjalikult läbitöötatud ja loomingulisi ideid sisaldavate
planeeringulahenduste kaudu. Aktiivne linnapoolne koordineerimine planeeringulahenduste realiseerimise
käigus.
4. Jätkusuutliku visiooni loomine avaliku ruumi arendamisest, avaliku ruumi projekteerimine ja väljaehitamine
süsteemselt terviklike projektide kaupa.
5. Miljööväärtuste mõtestamine, nende kaitseks õiguslike aluste loomine ja vajadusel hävinud miljöö
taastamine.
Tegevuskava kuni 2013
1. Üldplaneeringu täiendamine:
1.1. Miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu koostamine.
1.2. Avaliku ruumi teemaplaneeringu koostamine.
1.3. Üldplaneeringu struktuuri ajakohastamine, seostamine teemaplaneeringutega ja vahepealsel ajal
kehtestatud detailplaneeringutega.
2.

Linnavalitsuse jooksva tegevuse suunamine järgmistes suundades:
2.1. Linna seisukohti väljendavate planeeringukontseptsioonide koostamine eeltööna
detailplaneeringute menetluse alustamiseks.
2.2. Geoinfosüsteemi ülesehitamine, linna aluskaardi arendamine, korrashoid ja parandamine,
kolmemõõtmelise linnakaardi ja linna e-kaardi veebirakenduste loomine.
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
2.3. Planeeringute ja projektide avalikustamine internetis, planeeringute visualiseerimine ja
elanikkonnale arusaadavaks tegemine.
2.4. Linnaelanike, maaomanike ja investorite üldine informeerimine, teadlikkuse tõstmine
miljööväärtustest ning linna visioonidest ja kavatsustest.
2.5. Usalduslik koostöö Muinsuskaitseametiga vanalinna organiseerimisel.
2.6. Munitsipaalmaa taotlemine riigilt, võõrandamine, omandamine ning muude asjaõigustehingute
sõlmimine, säilitades põhimõtte, et avalik ruum peab olema munitsipaalomandis.
2.7. Detailplaneeringute koostamine valdavalt linna tellimusel või koostöös erasektoriga (oluliste
detailplaneeringute üksnes erakapitali toel tellimise vältimine).
2.8. Detailplaneeringute alade määratlemine suhteliselt suurematena ja avaliku ruumi kesksetena
(ühe kinnistu detailplaneeringute vältimine).
2.9. Planeeringute sisus ülereguleerimise vältimine, Linnavalitsuse arhitektide ja projekti tellija
vahelise koostööprotsessi osatähtsuse tõstmine projekteerimise staadiumis.
2.10. Pidev planeeringute ülevaatamine ja kohandamine vastavalt muutuvatele oludele ja uutele
ideedele, säilitades tervikvisioonid.
2.11. Avaliku ruumi projektide (tänavaruum, väljakud, parklaruum, pargid, maastikud, spordi- ja
mänguplatsid, rannad ja kaldad, nende seos hoonestuse ja privaatruumiga) süsteemne tellimine
ja arhiveerimine.
2.12. Avaliku ruumi projekteerimisel originaalprojektide ja uudsete mõtete kasutamine.
2.13. Arhitektuurivõistluste ja planeeringuvõistluste korraldamine oluliste objektide ja alade kohta.
2.14. Erasektori poolt tellitavate uute hoonete puhul originaalprojektide ja kvaliteetarhitektuuri
soosimine, võimaluste leidmine tüüpprojektide vältimiseks.

3.

Teemaplaneeringu kaudu jätkusuutliku ruumilise visiooni loomine ja täiendamine:
3.1. Ülelinnaline jalgrattateede, jalgteede ja -radade võrgustik, tänavate ja parklate võrgustik;
3.2. Parkide, linnaväljakute, üldkasutatavate haljasalade, laste mänguväljakute, spordiplatside,
supelrandade ja muude avalikult kasutatavate alade asukohad ja ulatus;
3.3. Avalikku ruumi, ka tänava maa-aladele ja olemasolevatesse parkidesse, kavandatavate rajatiste
(pingid, pikniku- ja lõkkeplatsid, kontserdipaigad, linnuvaatlustornid, supelranna rajatised, sillad,
jäätmejaamad jne) asukohad;
3.4. Avaliku ruumi arendamiseks vajalikud detailplaneeringud ja projektid, nende koostamise
ligikaudne järjekord ja ulatus;
3.5. Avaliku ruumi arendamiseks vajaliku era- ja riigimaa ning avaliku ruumi arendamiseks
mittevajaliku munitsipaalmaa asukohad ja ulatus;
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3.6.

4.

Äri- ja ühiskondlike hoonete ning kortermajade kinnistutel sisalduva avaliku ruumi
detailplaneerimise, projekteerimise, väljaehitamise ja hooldamise põhimõtted.
Uue linnastruktuuri loomine järgmistes piirkondades:
4.1. Põduste jõe suudmeala kahe haru vahel, Aia tänava pikendus;
4.2. Staadionitaguse, Punasekivi abaja ja Tuule tänava äärne ala (vajalik kõrgetasemeline
ideekonkurss);
4.3. Roomassaare tee 10a (võimalik tööstuspark, piirivalve, puhke-haljasala);
4.4. Tervisepargi ümbrus (võimalik eramuala, ühiselamu, lasteaed);
4.5. Golfipiirkonna elamualad;
4.6. Elamu- ja äriala Aia tänava endisel sõjaväealal;
4.7. Raudtee tänava pikendus ja seda ümbritsev ala;
4.8. Eramuala Aia tänava, Suuresilla, Põduste jõe ja Ringtee vahelises kvartalis;
4.9. Uued eramurajoonid Marientali teest idas (koostöö Kaarma vallaga);
4.10. Põhja tänava pikendus, Talli tänava lõpetus ja seda ümbritsev äri-tootmisala;
4.11. Kaevu – Sirge – Kaare - Arhiivi tänavate piirkond (pikemas perspektiivis).
4.12. Kogu jätkuvalt riigi omandis olevale Kuressaare linna piiresse jäävale maale. (Lvk 27.09.2007
määrus nr 22)

5.

Avaliku ruumi arendamine olemasolevas linnastruktuuris järgmistes piirkondades:
5.1. Kesklinna avaliku ruumi jätkamine (Keskväljak, turg, puhkepaigad ja parklad Tallinna 10, 12, 14,
16 piirkonnas); (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
5.2. Kuressaare linnuse bastionide ja vallide konserveerimine, restaureerimine, illumineerimise
projekti lõpetamine;
5.3. Lossi parki rikastavate elementide rekonstrueerimine (mänguväljak, mõned lagunemajäänud
hooned); (vt p Linnamajandus)
5.4. Raiekivi sääre arendamine (jahisadam, puhkekohad, väiksem, kuid esinduslik avaliku
funktsiooniga hoone);
5.5. Ujula abajas (supelranna arendamine, liumäed, väliujula, kohvikud, võimaluste leidmine
talvisteks tegevusteks); (vt p Linnamajandus)
5.6. Linna staadion ja ümbritsev ruum (spordirajatiste arendamine); (vt p Sport)
5.7. Tallinna tänava ruum (tänava rekonstrueerimine, jalgrattateed, pingid, haljastus);
5.8. Rannapromenaad Lossipargist Põduste suudmeni;
5.9. Mereäärne rada ja rattatee kesklinnast Roomassaareni, koos ümbritseva ruumiga;
5.10. Põduste jõe kallas, sillad, linnuvaatlustornid, rajad; (vt p Linnamajandus)
5.11. Golfiala läbivad jalgteed ja rajad;
5.12. Matkarajad ja puhkeotstarbelised objektid Väike-Roomassaare poolsaarel;
5.13. Tervisepargi arendamine liikumisharrastuse propageerimiseks (valgustus, jooksu-, suusa-,
loodusrajad, tribüün, liuväljad ja -staadion, hokiväljakud, liumägi, koolimetskond ja hostel); (vt p
Sport)
5.14. Spordikeskuse ümbrus ja Rohu - Torni - Vallimaa sõlm (parkla, puhkepaik, jalgteeühendus
spordihoonega); (vt p Teed, tänavad ja transport)
5.15. Bussijaama kvartali siseruumi muutmine inimsõbralikuks;
5.16. Suuresilla ümbrus (vaadete avamine, mugava ligipääsu loomine);
5.17. Koolide ja lasteaedade territooriumide kaasajastamine tervikprojektide järgi; (vt p Haridus)
5.18. Väiksemate puhke- ja haljasalade järjekindel edasiarendamine (Koerapark jm); (vt p
Linnamajandus)
5.19. Ülelinnalise jalgrattasõiduks sobiva ruumi loomine; (vt p Teed, tänavad ja transport)
5.20. Väikeste parklate rajamine ümber vanalinna, ka kaugemate parklate rajamine üldjuhul
liigendatute ja haljastatutena; (vt p Teed, tänavad ja transport)
5.21. Tänavaruumi inimsõbralikumaks muutmine (kõnniteede rajamine, võimalusel alleede
istutamine, pinkide paigaldamine, uudsete võtete kasutamine tänavaruumis). (vt p
Linnamajandus)
5.22. Tori jõe promenaad (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
5.23. Kalaturu rajamine ja väljaarendamine kalasadama alal Tori abajas. (Lvk 27.08.2009 määrus nr
17)
5.24. Ida-Niidu pargi rajamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)

6.

Miljööväärtuste mõtestamine ja nende kaitsmine järgmistel aladel:
6.1. Kuressaare linnus ja park (kaasa arvatud avatud kaugvaated tornidele);
6.2. Kuressaare vanalinn;
6.3. Mereäärne puhkeala - valdavalt avalik pargiala vanalinna ja mere vahel;
6.4. Aedlinn - ulatuslik väikeelamute ala Kuressaare idaosas;
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6.5.
6.6.
6.7.
7.

Ida-Niidu suurelamute ala – Kuressaare ainus terviklikult kavandatud suurelamute ala;
Tori miljööväärtuslik ala;
Suursild ja selle ümbrus (kaasa arvatud avatud kaugvaated sillale).

Muud tööd ja vahendid miljöö väärtustamiseks:
7.1. Olulisemate objektide remont ja restaureerimine (Kõlakoda, Raekoda, Suursild, Linnus,
kirikud).
7.1.1. EAÕK Püha Nikolai kiriku renoveerimine.
7.1.2. EELK Laurentiuse kiriku renoveerimine, sh oreli taastamise toetamine. (Lvk
26.08.2010 määrus nr 14)
7.2. Koostöös Kaarma vallaga Kudjape kalmistu heakorrastamise jätkamine. (vt p Linnamajandus)
7.3. Vanalinna tänavate (Väike-Sadama, Suur-Sadama, Väike-Põllu, Suur-Põllu kvartalid)
heakorrastamine (kõnniteed, teekatted, valgustus, trassid).
7.4. Vanalinna hoonete erainitsiatiivil restaureerimistööde toetamine.
7.5. Välja jäetud (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
7.6. Võimaluse leidmine vanalinna majaomanike finantsiliseks toetamiseks (kasvõi sel teel, et
maamaks viiakse nii minimaalseks kui võimalik).
7.7. Kaitsealuste objektide nimekirja täpsustamine.
7.8. Miljööväärtusliku dendrofloora kaardistamine.
7.9. SAVE projekti jätkamine; vaheanalüüsi tegemine, mis on 10 aastaga toimunud.
7.10. Euroopa Liidu programmide otsimine vanalinna tööde rahastamiseks.
7.11. Säästva Renoveerimise Infokeskuse väljaarendamise toetamine. (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)

Tegevuskava kuni 2020
Viimase kümnendi praktika on näidanud, et pikaajalised planeerimisotsused ei osutu tänases muutlikus
ühiskonnas püsivaks, mistõttu on kahtlane pikaajalist arengut täpselt kavandada. Võimalik, et aastaks 2013
kujunevad välja toimivad ja pikemaajalisemat planeerimist võimaldavad mudelid. Kuna täna veel sellistega
kogemusi ei ole, tuleb arvestada, et aastatel 2013-2020 jätkatakse käesoleva arengukava põhieesmärkide
täitmist, enne aastat 2013 aga täpsustatakse linna arengukava, võttes arvesse vahepealsel ajal saadud
kogemused.
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1.11. LINNAMAJANDUS
Linnamajanduse valdkond käsitleb linna üldkasutatavate(avalike) tee- ja puhkerajatiste ning valitsemisotstarbeliste hoonete korrashoidu
ja parendamist.
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Kuressaare arengukavas 2001-2005 seatud eesmärgid on valdavas osas saavutatud. 2001. aastal oli 60% elamutest
ilma tsentraalse vee ja kanalisatsioonita, tänaseks on see arv vähenenud ligikaudu poole võrra.
Munitsipaalelamufondi loomine on realiseerunud sotsiaalmaja ja 14 üürikorteri soetamise näol. Kuna soovijaid
on veel, on see jätkuv kohustus. Linnavaratehingutega arendati kinnisvaramajandust kogu linnas: toimus 37
võõrandamistehingut, neist 5 hoonestusõiguse, 11 erastamis-, 15 müügi- ja 6 tasuta üleandmise tehingut. Linn on
oma vajadusteks soetanud 12 kinnisvaraobjekti. Kesklinna on rajatud raamatukogu-infokeskus/kultuurikeskus
ning kino. Raekoda on renoveeritud, sisetööd jätkuvad. Allasutuste krundivälised puhastusalad (koormisalad) on
lülitatud linna heakorralepingutesse, hoovide hooldus on jätkuvalt asutuste kohustus. Linnale kuuluvate hoonete
alune maa on munitsipaliseeritud ja kantud maakatastrisse.
Hetkeülevaade
Koolide ja lasteaedade hooned on kulunud ega vasta kaasaja nõuetele. Kõigi linnale kuuluvate hoonete kohta on
vajalik sisse seada hoolduspäevikud, milles fikseeritakse regulaarsed hindamised, ühekordsed auditid ja uuringud,
teostatud remondid ja renoveerimised. Selle alusel planeeritakse investeeringuid vara väärtuse säilitamiseks ja
parendamiseks. Linnavara tekib praegu juurde haljastuse näol – vaja on läbi mõelda ja diferentseerida hoolduse
reeglid. Mitmete suurte haljasalade hooldamine on majaomanike kanda (nt võsalõikamine). Vajalik oleks nende
kohustusi vähendada mõistliku suuruseni.
Sidusgrupid
 kinnistute omanikud ja valdajad
 kinnisvaraarendajad ja ettevõtjad
 lemmikloomade omanikud
 kaudselt kogu linna elanikkond
Visioon
Kuressaare on kõige heakorrastatum linn Eestis ja pürgib Euroopa enim korrastatud linnade hulka.
Kuressaare linnas on igati hea liikuda.
Arengueesmärgid
1. Üldkasutatavate avalike rajatiste hooldus, remont, taastamine, parendamine, efektiivne ja atraktiivne
kasutamine:
teed on tolmuvaba kattega, liiklemisel ei ole tolmureostust;


teedel, teepeenardel ja kõnniteedel ei ole auke, ebatasasusi ja sajuveeloike, mis takistavad
jalakäijate ja sõidukite mugavat ja ohutut liiklemist;

kõnniteed on kõigil jalgsiliikumise marsruutidel;

linna prügiurnid sobivad linnapilti ja on otstarbekalt paigaldatud;

kõik avalikud haljasalad, teede haljasribad, pargid ja muud haljasmaad on hooldatud.
2. Linnale kuuluvate hoonete (kinnistute) haldamine ja majandamine:

Investeeringute maht ületab linnavara loomulikku amortisatsiooni;

hooned ja rajatised on otstarbekalt kasutatud;

linna valitsemiseks mittevajalik vara on võõrandatud;

renoveeritud hooned vastavad kaasaja soojus- ja tehnilistele normatiividele.
Tegevuskava kuni 2013
Teerajatised
1. Sõiduteed:
1.1. Teede asfaltkatete taastus- ja hooldusremont tagab tee korrashoiu.
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1.2.

Teede asfaltkatete taastusremondi tegemine graniitkillustikuga pindamise või ülekatte teel katete
lagunemiskiiruse vähendamiseks.
1.3. Teede sajuvee restkaevude, torustike ja imbdrenaažide ehitamine sajuvee ärajuhtimiseks ja
asfaltkatete lagunemiskiiruse vähendamiseks.
1.4. Teede asfaltkatete uuendamine kogu tee laiuses veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike ehituse
käigus.
1.5. Jalgrattateede märgistamine ja arendamine. (vt p Teed, tänavad ja transport)
1.6. Teede hoolduskvaliteedi tõstmine puhtuse, tolmu, ebatasasuse, sajuvee, lumisuse ja libeduse
osas;
1.7. Lume kohene äravedu suure liikluskoormusega kitsastelt tänavalõikudelt, tasulise parkimise
alalt, bussi- ja taksopeatustest.
1.8. Tolmuvabade graniitsõelmete kasutuselevõtmine teede ja kõnniteede libedusetõrjeks; tänavate ja
kõnniteede pesemine.
1.9. Tolmuvaba teekatte paigaldamine veel katteta kruusateedele elamu- ja puhkealadel.
1.10. Teede liikluskoormuse mõõtmine, kõigi teede ja kõnniteede tehnilise seisundi hindamine.
2.

Teepeenrad:
2.1. Teepeenarde taastusremondi ja regulaarse tolmutõrje tegemine suurema liikluskoormusega I ja
II järgu teedel.
2.2. Teepeenarde ümberehitamine parkimistaskuteks (teekatete laiendamine) ja äärekivide
paigaldamine suure parkimiskoormusega kohtades:

Allee tänaval;

Pargi tänaval;

Aia tänaval;
Kihelkonna maanteel;


Hariduse tänaval;

Tallinna tänaval;

Talve tänaval.

3.

Kõnniteed: (vt p Teed, tänavad ja transport)
3.1. Jalakäijate liiklemise tingimuste oluline parendamine:
3.1.1. Kõnniteede taastusremondi tegemine.
3.1.2. Sajuvee ärajuhtimine.
3.1.3. Kõnniteede varustamine kaldteedega.

4.

Avalikud prügiurnid:
4.1. Kõnniteedel, bussipeatustes jm teerajatistel asuvate prügiurnide ja –konteinerite asendamine
prügiurnidega, mis sobivad linnapilti ja on kasutuselt otstarbekad.
4.2. Lossipargis, supelrannas ja kalmistul kulunud prügiurnide/kastide uuendamine.

5.

Bussipeatused:
5.1. Puuduvate aluste väljaehitamine.
5.2. Lagunenud aluste rekonstrueerimine.
5.3. Statsionaarsete prügiurnide paigaldamine kõikidesse peatustesse.
5.4. Kaldteede rajamine, pinkide ja siltide uuendamine.

Puhkerajatised
1. Kõik haljastud:
1.1. Hooldamata riigimaade munitsipaliseerimine ja hooldusesse võtmine linna rahastamisel või
riigimaade hooldamine riigi rahastamisel lepingu alusel.
1.2. Hooldamata haljasmaade hooldusesse võtmine Tallinna, Ranna, Uus-Roomassaare, Kihelkonna,
Aia, Pika, Tehnika jt suuremate teede ja tänavate ääres.
1.3. Teeäärsete haljasribade hooldustööd etapiline ülevõtmine linnale.
1.4. Ranna-, puis- ja lamminiitude taaselustamine ja hooldusele võtmine:

Loode karjamaal;

Weise heinamaal;

Põduste luhal.
1.5. Linnuvaatlustornide rajamine Jõgedevahe ja Golfiväljaku ja Linnulahe vahelisele alale.
1.6. Põduste jõe puhastamine, sh kallasradade ja sildade ehitamine.
1.7. Pinkide paigaldamine puhkealale, terviseparki ja linnaparki.
1.8. Suuremate puude (heistrite) istutamine.
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1.9.
1.10.
1.11.

1.11.
1.12.
2.

Lossipark:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Puiesteede rajamine Uus-Roomassaare, Tallinna, Kalevi, Aia, Ranna tänavale, roheliste
koridoride ehitamine. Pargi rajamine Ida-Niitu.
Puude rõngasallee rajamine Ringteele ja Marientali teele.
Puhkeala promenaadi rajamine:

Roomassaare - Loode Tammik;

Roomassaare - Marientali.
Uute lillepostamentide ja peenarde rajamine.
Haljastusarhitekti kaasamine ehitiste projekteerimisel.
Kõlakoja renoveerimine.
Pargi kõnniteede äärekivide tõstmine ja lagunenud äärekivide vahetus.
Pargiaia remontimine.
Lagunenud valgustite ja liinide taastusremondi tegemine.
Riigipeade hiie väljaarendamine.
Mänguväljaku renoveerimine.
Purskkaevude ja WC renoveerimine. (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
Pargipuude seisundi hindamine, hooldus- ja asenduskava koostamine ning rakendamine. (Lvk
27.08.2009 määrus nr 17)
Kõrghaljastuse infosüsteemi väljaarendamine. (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)

3.

Supelrand:
4.1. Rannaspordikeskus:
4.1.1. Väliujula rajamine.
4.1.2. Hüppetorni ja atraktsioonide (liuradade) paigaldamine.
4.1.3. Täiendavate riietuskabiinide paigaldamine.
4.1.4. Vallikraavide, Ujula ja Tori abaja vetikatõrje.
4.1.5. Merekultuuri- ja merispordikeskuse rajamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
4.1.6. Tuuleskulptuuride pargi rajamine. (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
4.2. Supelranna laiendamine Väike-Roomassaare poolsaare suunas Punase kivi abajasse.

5.

Mänguväljakud:
5.1. Laste mänguväljakute ja/või spordiplatside renoveerimine või rajamine:

kesklinna piirkonda;

Garnisoni tänavale;
Vanalinna spordiväljaku kõrvale;


Smuuli elamurajooni;

Ida-Niitu (Niidu 1 a ja 11);
Tuulte Roosi;


Tuule tänava piirkonda või Uus-Roomassaare ja Saue nurgale;
Marientali;


Aia tänava piirkonda.

6.

Loomapark:
6.1. Koerte treeningplatsi ja suurema mänguväljaku rajamine Vahtra tänava ja Põduste jõe vahelisele
alale.
6.2. Linnaosadesse koerte jalutusväljakute rajamine.
6.3. Loomade (kasside/koerte) varjupaiga ehitamine.
6.4. Lemmikloomade kalmistu rajamine.

7.

Avalikud tualetid:
7.1. Wc-de väljaehitamine või paigaldamine avalikele spordiväljakutele:

Smuuli elamurajoonis;

Vuti tänaval;

Tuulte Roosis;

Tervisepargis.
7.2. Supelranda täiendava kuivkäimla või suurema tualeti ehitamine.
7.3. Kesklinna tualeti rekonstrueerimine.
7.4. Tualettide parem märgistamine (viidad ja muu info).

8.

Infoviidad:
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8.1.
8.2.
9.

Linna sissesõitude tähistamine;
Turismiviitade edasiarendamine ja paigaldamine.

Kudjape kalmistu (koostöös Kaarma vallaga): (vt p Linnaruum)
9.1. Kalmistu laiendamine.
9.2. Kabeli ehitamine.

Linnale kuuluvad hooned ja rajatised
1. Linnavalitsuse ja Raekoja hoone rekonstrueerimine koos uue inventari soetamisega.
1.1. Välja jäetud (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
2. Täiendavate üürikorterite soetamine.
2.1. Korterid Kuressaare linnasüsteemi tööle asuvatele spetsialistidele (koostöös linna äriühingute ja
sihtasutustega).
2.2. Korterid sundüürnikele (koostöös riigiga)
2.3. Korterid puudust kannatavatele peredele.
3. Lasteaedade ja haridusasutuste renoveerimine. (vt p Haridus)
4. Spordiasutuste ja -rajatiste renoveerimine. (vt p Sport)
5. Kultuuriasutuste renoveerimine. (vt p Kultuur)
6. Kõigi linnale kuuluvate hoonete kohta hoolduspäevikute sisseseadmine.
7. Linna hoonete korrapärase ehitusliku hooldamisega, ehitushangetega ja remonditööde juhtimisega tegeleva
üksuse loomine.
8. Linna asutuste ümbruse haljastamine ja hoonete seostamine loodusega.
9. Linna hallatavate asutuste ühtse interneti sidevõrgu rajamine.
10. Turuhoone ja rajatiste renoveerimine ja kalaturu rajamine. (Lvk 27.08.2009 määrus nr 17)
Andme- ja seiresüsteem
1. Puhke- ja keskkonnarajatiste registri loomine ja selle arendamine.
2. Linna heakorraregistri andmete regulaarne avaldamine meedias.
Üldine arendustegevus
1. Puhke- ja keskkonnarajatiste kasutamisvõimaluste laiendamine ja mitmekesistamine, rajatiste atraktiivsuse
tõstmine:
1.1. Konkursside korraldamine hooajaliste teenuste osutamiseks (nt välikohvikud).
1.2. Maade kasutusse andmine loodushoiutöödeks
1.3. Arendus- ja ehitustegevus hoonestusõiguse alusel.
Tegevuskava kuni 2020
1. Suurema mänguväljaku, a la Vembu-Tembumaa, rajamine.
2. Loomapargi (koduloomad/metsloomad) rajamine, sh:

lemmikloomade keskus (hooldus, raviteenused, hotell, treening jms).
2. Minimaalselt 100-korterilise elamufondi loomine.
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1.12. TEED, TÄNAVAD JA TRANSPORT
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
2001.-2005. aasta arengukava keskendus valdavalt kesklinna arengutele, seal liikluskoormuse vähendamisele,
rahuliku ja jalakäijasõbraliku miljöö loomisele. Selleks on remonditud mitmeid kõrvaltänavaid ja juhitud
liiklusvood just sinna (nt Uus tänav), vähendatud kesklinnas piirkiirust ja kehtestatud tasulise parkimise kord.
Mitmed tänavad on osaliselt muudetud jalakäijate tsooniks. Alustatud on jalgrattateede ehitamist ning kogu
linnas on paigaldatud jalgrataste parkimisaluseid. Samuti on alustatud parkimisprobleemi lahendamist, ehitades
parklaid kesklinna piirkonda (Uus tänav 27 sõiduautode parkla, kultuurikeskuse parkla, Raekeskuse maaalune
parkla), vähendades sellega tänavatel parkivate autode arvu.
Hetkeülevaade
Kuressaarele tagavad ligipääsu kesklinnast 3,5 km kaugusel asuv lennujaam, 5 km kaugusel asuv Roomassaare
sadam, mis praegu tegutseb põhiliselt kauba- ja jahisadamana, ning 1 km kaugusel asuv Kuressaare jahisadam.
Kuressaare Autobussijaama kaudu toimub ühendus Saaremaa valdade ja teiste maakondadega ning cargo-teenus
Eesti piires. Linnasisese ühistranspordina on kasutuses neljal marsruudil sõitvad bussid.
Kuressaare linnaliikluse eripäraks on suurema osa linnasisese transiitliikluse (ühendus erinevate linnaosade vahel)
kulgemine läbi kesklinna. Samas osutub see ka üheks olulisemaks probleemiks, kuna Kuressaare kesklinn on
vanalinna kaitseala. Seoses sellega vajavad lahendamist järgmised kitsaskohad: autoliikluse poolt tekitatud müraja saasteprobleemide kontsentreeritus keskväljakul ja vanalinnas; parkimiskohtade ebapiisavus linnakeskuses ning
enam külastatavate objektide juures; jätkuvast autode arvu kasvust tingitud magistraaltänavate ristmike
läbilaskevõime ebapiisavus tipptundidel; magistraalidena on kasutatavad tänavad, mille parameetrid ei vasta
sellele funktsioonile; kergliikluse ohtlikkus, turvaliste kergliiklusteede vähesus või hoopis puudumine; tänavate ja
ülekäigukohtade normidele mittevastav valgustatuse tase.
Sidusgrupid
Liikluskeskkonna tarbijad:
 linnakodanikud
 turistid
Liikluskeskkonna loomise alane koostöö:
 insenertehniliste kommunikatsioonide valdajad:
 politsei
 Maanteeamet
 planeerijad
Liiklejate kategooriad:
 sõidukijuhid
 kaassõitjad
 jalakäijad
 muud liiklejad (sh. jalgratturid, rulluisutajad jt.)
Visioon
Kuressaare on hästi korraldatud transpordisüsteemiga, ohutut liiklemist võimaldavate tänavate ja kergliiklusteede
võrguga väikelinn, mis võimaldab turvalist, tervislikku ja säästlikku elulaadi kõigile elanikele ja külalistele.
Kesklinn on turismi- ja terviselinnale kohaselt jalakäijasõbralik, ajaloohõnguline ja huvitav.
Arengueesmärgid
1. Tänavaehituses:

arendada magistraalteede võrku, mis võimaldab kesklinna liikluskoormust alandada ja väljasõite
linnast erinevates suundades;

ristmike planeerimine ja väljaehitamine vastavalt kaasaja nõuetele;

juurdepääsu võimaldamine uutele ja juba tegutsevatele rajatistele ning ettevõtetele.
2. Viia lõpule parklate ehitus.
3. Arendada välja kergliiklusteede võrgustik.
4. Lahendada jooksvalt tekkinud probleemid ja tagada tänavate vähemalt rahuldav seisund.
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Tegevuskava kuni 2013
1. Tänavaehitus:
1.1. Magistraalteede võrgu arendamine:
1.1.1. Linna kõige suurema liiklusintensiivsusega (Tallinna) tänava rekonstrueerimine
koos tänavavalgustuse nõuetekohase väljaehitamisega.
1.1.2. Kesklinnast ümbersõidu sujuvaks ühendamiseks Talve ja Juhan Smuuli tänava
vahel Raudtee tänava läbimurde loomine Pihtla tee ja Talve tänava ristmikule.
1.1.3. Kesklinnast kagupoolse möödasõidu rajamise II etapp - Pärna tänava
rekonstrueerimine. Pärna ja Uus tn hakkavad tööle ühesuunalise liiklusega
jaotustänavatena.
1.1.4. Kesklinnas liiklusintensiivsuse vähendamiseks nn väikese ringsõidutee osaks
sobivate tänavate - Sepa, Põhja ja Rohu - rekonstrueerimine.
1.1.5. Aia tänava läbimurre -linna puhkeala Tori-Abaja piirkonda läbiva Sõrve suunalise
liikluse eemaleviimiseks ümbersõidutee väljaehitamine:

Aia tänava pikendamine üle Põduste jõe.

Veski tänava väljaehitamine jaotustänavale vastavate nõuete
kohaselt (Pargi tänav - Aia tänav).
1.2. Seoses uute elamu-, tööstus- ja puhkepiirkondade tekkimisega neid teenindava tänavate võrgu
välja ehitamine:
1.2.1.Puhke- ja elamupiirkondades:

golfiväljaku juurdepääsuteed;
Lootsi tänav 27 arenduspiirkonna tänavad (kaasfinantseeringu

olemasolul);

Kivi - Tuule puhkepiirkonna tänavad;

Kelluka tänava pikendus;
uue maakonnastaadioni teenindamiseks vajalikud tänavad ja parklad

(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)

Kiivitaja, Vesikaare, Päikese, Pilve tänavad ja Valguse tänava
pikendus (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
1.2.2. Tööstuspiirkondades:
Põhja tänava I ja II etapp;


Talli tänav suubumisega Põhja tänavale;

Koos erakapitaliga Ringtee-Kalevi tn vahelise ala juurdepääsuteed.
1.3.
Ristmike planeerimine ja ehitus:
1.3.1. Sujuva ja ohutu liikluse tagamiseks järgmiste ristmike rekonstrueerimine:
Tallinna tänava - Juhan Smuuli tänava ristmik;


Pikk tänava - Juhan Smuuli tänava ristmik;

Pihtla tee - Talve tänava - Raudtee tänava ristmik;
Tallinna tänava - Torni tänava ristmik;


Tallinna tänava - Pihtla tee ristmik;
Veski tänava - Suur-Sadama tänava ristmik;


Veski tänava - Aia tänava ristmik;

Aia tänava - Kihelkonna maantee ristmik;

Kitsas tänava - August Kitzbergi tänava ristmik.
1.4.Kesklinna liikluse ümberkorraldamine ja autoliikluse vähendamine:
1.4.1. Keskväljaku renoveerimine.
1.4.2. Jaotustänavate ja parklate võrgu väljaarendamine ümber vanalinna.
1.5.Tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine ja ehitus. (“Kuressaare linna tänavavalgustussüsteemi
arengukava”)

Tallinna tänava ringristmik.
2.

Liikluse arendamise programmi järgne parklate ehitus:
2.1. Kesklinna parkimisprobleemide lahendamiseks lähiümbruse tänavate äärde parklate rajamine ja
olemasolevate parklate ehituse lõpuleviimine:
2.1.1. August Kitzbergi ja Uus tänava nurgale sõiduautode parkla ehitamine (20 kohta).
2.1.2. Tallinna tänav 10-12 parkla väljaehitamine (ca 40 kohta).
2.1.3. Torni - Vallimaa - Rohu tänava ristmikule parkla väljaehitamine (ca 30 kohta).
2.1.4. Parklate rajamine või laiendamine Tervisepargi, linna staadioni ja golfikeskuse
juurde, spordikeskuse parkimisvõimaluste laiendamine.
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2.1.5. Tänavaäärsete väljakujunenud (Lossihoovi sissepääsu kõrval) ja suurte ristmike
(Tallinna tänav 27, Tallinna tänav 23-25) liikluskorralduse lahendustega tekkivate
parkimiskohtade väljaehitamine.
2.1.6. Lisavõimaluste leidmine parklate rajamiseks kesklinna piirkonda (nt Garnisoni ja
Torni tänava ristmiku piirkonda).
2.1.7. Linnateatri ja puhkeala parklate ehituse lõpuleviimine.
2.1.8. Pihtla tee – Tallinna tänava – Karja tänava ristmik.
3.

Kergliiklusteed:
3.1. Jalgrattateede väljaehitamine:

Tallinna tänav (lõigul Ringtee – Pihtla tee);

Pärna tänav lõigul Ringtee – Pihtla tee);

puhkeala ja ranna piirkond;

koolide ja suuremate elamurajoonide ning kesklinna ühendavad tänavad;

Ringtee (Roomassaare – Kihelkonna mnt);

Linnast väljuvad jaotustänavad;
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)

Lahe tn – Tuulte Roosi kergliiklustee (Lvk 26.08.2010 määrus nr 14)
3.2.

Kõnniteede rekonstrueerimine ja uute kõnniteede rajamine:
Pihtla tee;


Tallinna tänav;

Hariduse tänav;
Talve tänav;


Rehe tänav;

Kingu tänav;

Aia tänav;
Juhan Smuuli tänav;


Kihelkonna maantee;

Staadioni tänav;

Vallimaa tänav;

Veski tänav.

4.

Tänavatesse paigaldatavate insenerikommunikatsioonide ehituskavast tulenevate tänavaehitusobjektide
kavandamine - vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine (tänavate rekonstrueerimine veeprojektide käigus):

Tallinna tänav;

Pihtla tee;

Vallimaa tänav (lõigul Torni - Hariduse);
Torni tänav;


Kihelkonna maantee;
Sepa tänav;


Aia tänav (Vahtra - Põduste);

Veski tänav (Pargi - Abaja);

Hariduse tänav (Vallimaa - Rehe - Tallinna);

Kingu tänav;

Pikk tänav.

5.

Jooksvate probleemide pidev lahendamine:
5.1. Katendi ja löökaukude parandamine. (vt p Linnamajandus)
5.2. Liiklusmärgistuse nõuetele vastavusse viimine.
5.3. Teetähistussüsteemi rakendamise kava koostamine ja sellest tulenevalt viitamissüsteemi
liiklusmärkide korrastamine.
5.4. Sademevee probleemide lahendamine tänavate rekonstrueerimisel ja uute väljaehitamisel.
5.5. Tänavavalgustuse olukorra normaliseerimine (eriline tähelepanu ristmikel ja ülekäiguradadel).
5.6. Kaevetööde eeskirjadest kinnipidamine.

6.

Pikaajaliste probleemide lahendamine, mis nõuavad tavaliselt tänavaehituslikke ümberkorraldusi liikluses:
6.1. Liiklusohutuse probleemide lahendamine:
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6.2.
6.3.
6.4.

6.1.1. Jalakäijate ohutuse tagamine (kõnniteede ja ülekäiguradade planeerimine ja ehitus
jm) - ülekäiguradade lokatsiooniskeem, koolide ja lasteasutuste piirnevate
tänavate liikluskorralduse lahendamine.
6.1.2. Lasteasutuste lähedusse ja kesklinna vajadusel ülestõstetud ülekäiguradade
ehitamine.
6.1.3. Normatiivse nähtavuse tagamine ristmikel.
6.1.4. Liikluskorralduse parandamine ristmikel.
Ristmike tipptundide läbilaskevõimega seotud probleemide lahendamine – suurema
intensiivsusega ristmike väljaehitamine ringristmikena.
Vajalike liiklusloenduste tellimine ja linna liiklusskeemi koostamine.
Linna liiklusohutuskava koostamine lähtudes riiklikust liiklusohutusprogrammist 2003–2015;
osalemine maakondliku liiklusohutuskava koostamisel.

7.

Sadamad:
7.1. Kuressaare sadama arendamine:
7.1.1. Jahisadama ujuvkaide uuendamine, kaikohtade arvu suurendamine.
7.1.2. Faarvaatri süvendamine projektijärgsete mõõtmeteni (läbilõige 50 x 3 m).
7.1.3. Ristluslaevade kai ehitus (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
7.1.4. Kalaturu rajamine ja väljaarendamine kalasadama alale Tori abajas. (Lvk
27.08.2009 määrus nr 17)
7.2. Roomassaare sadama arendamise toetamine (koostöös riigiga).

8.

Lennujaam (koostöös riigiga):
8.1. Lennujaama maandumisraja pikendamine ja rekonstrueerimine,
8.2. lennuraja valgustuse täiustamine.
8.3. Reisijate terminali moderniseerimine.
8.4. Raadionavigatsiooni seadme VOR renoveerimine.

Tegevuskava kuni 2020
1. Tänavaehitus:
1.1
Magistraalteede võrgu arendamine:

Juhan Smuuli tänava rekonstrueerimine koos jalgrattateede ja tänavavalgustuse
nõuetekohase väljaehitamisega;
Raudtee tänava lõigu (Tallinna - Roopa) rekonstrueerimine koos jalgrattateede ja

tänavavalgustuse nõuetekohase väljaehitamisega;

Talve tänava (lõigul Pihtla tee - Uus-Roomassaare tänav) rekonstrueerimine koos
jalgrattateede ja tänavavalgustuse nõuetekohase väljaehitamisega;
Aia tänav (Ringtee - Heina tänav);


Pihtla tee;
Kaevu tänav;


Uus-Roomassaare tänav (Talve tänav – Marientali tee);

Kihelkonna maantee (Pikk tänav - Ringtee);

Tehnika tänav (Ringtee - Juhan Smuuli tänav);
1.2. Seoses uute elamu-, tööstus- ja puhkepiirkondade tekkimisega neid teenindava tänavatevõrgu
väljaehitamine:
1.2.1.Puhke- ja elamupiirkondades:

Paju tänav;

Roo tänav.
2. Liikluskorralduse muudatused, millede juurutamine tagab piirkiiruste alanemise elamualadel:
2.1. Samaliigiliste ristmike alade kehtestamine jaotustänavate vahelistel elamualadel.
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1.13. VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON JA SADEMEVEED
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Vastavalt linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamise kavale on valdkonna tegevus jagatud ajaliselt
kolmeks etapiks, millest kaks esimest (1999-2000 ja 2001-2005) saavad käesoleva aasta lõpuks täidetud. Alates
1996. aastast on nimetatud tegevusvaldkonda investeeritud ca 76 miljonit krooni.
Mahukamate töödena on renoveeritud Unimäe veetöötlusjaam koos Tõlli-Ansi veehaardega, Kullimäe
reoveepuhasti, renoveeritud/ehitatud 15 pumplat. Alates 2000. aastast on ehitatud 21 km vee- ja 24 km
kanalisatsioonitrasse, mille tulemusena saab 92% linna elanikkonnast kasutada vee- ja kanalisatsiooniteenust.
Sademevee ärajuhtimiseks linna tänavatelt ja kruntidelt ning vähendamaks reoveepuhasti koormust on linnas
välja ehitatud üheksa lahkvoolset sademevee süsteemi. Alates 2000. aastast on sademeveesüsteemide
väljaarendamiseks investeeritud 5 miljonit krooni. Ehitatud on 5,1 km sademeveekollektoreid.
Hetkeülevaade
Aastas tarbib Kuressaare linn 0,7 miljonit m3 joogivett, reoveepuhastil puhastatakse (koos sademeveega) 1,5
miljonit m3 vett.
On käivitunud kogu Saare maakonda (v.a Laimjala ja Torgu valda) hõlmav vee- ja kanalisatsioonimajanduse
projekt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toel. ÜF positiivse otsuse korral tekib juba käesoleval aastal
võimalus realiseerida need projektid (18 tänavat), mis jäid raha puudumisel välja viimasest 2002. aastal lõppenud
torustikuprojektist. Ülejäänud uusehitused ja rekonstrueerimised jäävad aga aastatesse 2006-2007.
Probleemiks on praegusel hetkel alafinantseeritud sademevete valdkond. Siin ei piisa ainult linnapoolsest
panusest. Arengukavast tulenevate projektide omaosaluse rahastamiseks, aga samuti igapäevaste hooldustööde
tõhusamaks läbiviimiseks peab leidma täiendavaid rahalisi vahendeid. Üheks potentsiaalseks võimaluseks on
sademevete maksustamise korra väljatöötamine ja rakendamine.
Sidusgrupid
 kliendid
 linna arendajad/planeerijad
 linna teede, tänavate ehitamise ja rekonstrueerimise finantseerijad
 institutsioonid, kellest sõltub investeeringuteks vajalike finantsvahendite taotlemise võimalikkus
 Keskkonnateenistus
 Linnavalitsus ja maakonna omavalitsused
Visioon
Efektiivselt toimiv ja maksimaalselt väljaarendatud vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveemajandus.
Arengueesmärgid
Arendada välja:
1. vee- ja kanalisatsioonimajanduse infrastruktuur;
2. sademete lahkvoolne kanalisatsioon koos vajalike settetiikide/puhastitega enne suublaid;
3. koostöös Kaarma vallaga linnaga külgnevate külade infrastruktuur.
Tegevuskava kuni 2013
1. Veevarustus ja kanalisatsioon: pikaajaline investeeringuprogramm 2006-2010:
1.1. Põhitegevusena uute vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine ja olemasolevate
rekonstrueerimine:

kõigile elanikele, asutustele ja ettevõtetele vajalikus koguses ja ettenähtud survega
kvaliteediga joogivee andmine ning tekkiva reovee ärajuhtimise kindlustamine.
2.

Sademeveed: pikaajaline investeeringuprogramm 2005-2012:
2.1. Sademevee ärajuhtimise teenusega kaetud piirkondade oluline laiendamine linnas.
2.2. Sademevee ärajuhtimise süsteemi osaline eraldamine reovee kanalisatsioonist.
2.3. Sademevee puhastite rajamine väljavooludele veekogudesse.

3.

Turismibussidelt fekaalide vastuvõtukoha rajamine.

Tegevuskava kuni 2020
1. Torustike edasine väljaarendamine ja rekonstrueerimine arengupiirkondade vajadusi arvestades.
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1.14. SOOJAVARUSTUS JA ENERGIA
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
Kalevi tänava katlamajas on suurendatud puidukütuse põletamist. 2002. aastal alustas tööd õlikatlast
puidukatlaks renoveeritud katel DKVR-10. Uue katlana paigaldati 2001. aastal Kalevi tänava katlamajja 8 MW
Osby Parca õlikatel.
Soojustrasse on igal aastal remonditud vähemalt 500 000. krooni eest.
Toimub soojuse ja elektrikoostootmisjaama ehitamise finantseerimisvõimaluste otsimine
Hetkeülevaade
Kaugkütte teenust arendab Kuressaares AS Kuressaare Soojus, mille omanik on 100% linn. Lisaks Kuressaare
Soojusele toodetakse soojusenergiat oma tarbeks ka linna teistes ettevõtetes, suuremaks on Saaremaa Liha- ja
Piimatööstus. Kuressaare linna soojusttootvates ettevõtetes kokku on installeeritud energeetiline võimsus ca 100
MW, sh Kuressaare Soojuse installeeritud katlamajade võimsus 54 MW.
Sidusgrupid
 kliendid
 linna arendajad/planeerijad
 linna teede, tänavate ehitamise ja rekonstrueerimise finantseerijad
 institutsioonid, kellest sõltub investeeringuteks vajalike finantsvahendite taotlemise võimalikkus
Visioon
Aastal 2013 töötab Kuressaares soojuse ja elektri koostootmisjaam. Kütuse bilansis on suur ülekaal (üle 90%)
taastuvatel energiaallikatel. Kaugküttevõrk on laienenud ja võrku on ühendatud elektriküttel või ahjudega
puuküttel olevad suuremad hooned aga ka ühepereelamud.
Arengueesmärgid
1. Soojuse ja elektri koostootmine.
2. Taastuvate energiaallikate suurem kasutuselevõtt.
3. Tarbijate energiamajanduse alane koolitus.
4. Soojusmõõtjate kauglugemise süsteem.
5. Soojusvõrgu väiksemad kaod ja suurem töökindlus.
6. Energiatarbimise suurem efektiivsus, väiksemad erikulud.
7. Laienenud kaugküttepiirkond.
Tegevuskava kuni 2013
1. Soojusallikad:
1.1. Kalevi tänava katlamajas soojuse ja elektri koostootmise alustamine, kasutades kütuseks
puiduhaket.
1.2. Luha tänava ja Kalevi tänava katlamajas kadude vähendamine, põletamise efektiivsuse tõstmine.
1.3. Kõigi taastuvate energiaallikate (tuul, päike, biokütused, jäätmed, madalatemperatuurilised
soojusallikad, ka heitsoojus ettevõtetes) suurem kasutuselevõtmine alates üksikisiku tasandilt
kuni kaugkütte soojusallikateni.
2.

Soojustrassid:
2.1. Soojuskadude vähendamine (isolatsiooni vahetamine, vana, kehva isolatsiooniga maaaluse
torustiku asendamine uue eelisoleeritud torustikuga).
2.2. Torustike asendamine:
2.1.1.
üledimensioneeritud torustikud;
2.1.2.
paralleelselt kulgevad torustikud (skeemi optimeerimine);
2.1.3.
läbiroostetanud torustike asendamine.
2.1.4.
eelisoleeritud torudega torustikud, mis on aeg-ajalt üleujutatud sademe- ja
kanalisatsiooniveega kanalisatsiooni ülepumpamisjaamade avarii või sademevee
süsteemi tõrke tõttu;

3.

Tarbijad:
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Elevaatortüüpi soojussõlmede asendamine soojusvahetiga sõlmega.
Soojusenergia kokkuhoiu saavutamiseks hoonete soojustamise, akende vahetamise ja
küttesüsteemide tasakaalustamise soovitamine ja nõustamine.
Tarbijate nõustamine energiasäästu ja energiakasutamise efektiivsuse osas suurendamaks
tarbijate rahulolu kaugkütte kasutamise üle.
Soojusmõõtjate kauglugemise süsteemi juurutamine võimaldamaks suurendada soojuse
tarbimise arvestamise täpsust, vähendades mõõtjate riketest tuleneva arvestusliku soojusenergia
hulka.
Uute potentsiaalsete tarbijate leidmine, eelkõige piirkondadesse, mis külgnevad suuremate
magistraaltrassidega:

endine Aia tänava sõjaväeosa;

Tuulte Roos;

Kaare tänava ja Kuressaare Gümnaasiumi vaheline ala;

kolmnurk Kudjape – Ida-Niit - Mariental;

endine Marientali sõjaväeosa;

Kalevi tänava, Ringtee ja Tallinna tänava vaheline ala.

Võimalik liitumine kesklinnas tarbijatel, kes praegu kasutavad muud kütteliiki
(Johani hotell, Uus tänav 20, Ühispanga kontor, Holostovi kompleks, elamud
Rootsi tänava ja Karl Ojassoo tänava ääres jne).

4.

Kaugküttevõrgu laiendamine:
4.1. Kaugkütteseadusega ettenähtud kaugküttepiirkonna kehtestamine tagamaks maksimaalselt
kaugkütte kasutamist uute ja rekonstrueeritavate hoonete kütmiseks.
4.2. Kaugkütte kui keskkonnasõbraliku ja ökonoomse kütmisviisi tutvustamine suurendamaks
praegu muud kütteliiki kasutavate majade liitumist kaugküttega.

5.

Väikekatlamajad:
5.1. Väikekatlamajade teenindamise ulatuse laiendamine:
võimalus suurendada kaugkütte kasutamise tutvustamist seal, kus praegu

kasutusel lokaalküte.
5.2. Pelletite kasutamine kütusena kerge kütteõli asemel.

6.

Puiduhakke valmistamine:
6.1. Puiduhakke valmistamise suurendamine oma ettevõtte poolt.
6.2. Puiduhakke ja saepuru tarnimise suurendamine Saaremaa ettevõtete poolt.

Tegevuskava kuni 2020
2. Trasside edasine väljaarendamine ja rekonstrueerimine.
3. Puiduhakkel baseeruva energia tootmise osakaalu suurendamine.
4. Luha katlamaja rekonstrueerimine täisautomaatseks.
5. Kõigi taastuvate energiaallikate (tuul, päike, biokütused, jäätmed, madalatemperatuurilised soojusallikad, k.a
heitsoojus ettevõtetes) suurem kasutuselevõtmine alates üksikisiku tasandilt kuni kaugkütte soojusallikateni.
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1.15. KESKKONNAHOID JA JÄÄTMEKÄITLUS
Hetkeolukorra kirjeldus
Eelmise arengukava täitmine
22. märtsil 2001 kinnitati Kuressaare Linnavolikogu määrusega nr 10 “Kuressaare linna jäätmekava 2001-2005”.
Koostöös Saare maakonna teiste omavalitsustega osales Kuressaare Linnavalitsus Saare maakonna uue,
Euroopa Liidu nõuetele vastava, prügila asukoha valikul ning olemasoleva Kudjape prügila keskkonnaohutuks
muutmisel.
Tulenevalt uue Jäätmeseaduse jõustumisest 1. mail 2004. aastal valmistati ette dokumentatsioon korraldatud
olmejäätmeveole üleminekuks ja uue jäätmehoolduseeskirja vastuvõtmiseks.
Koos OÜ-ga Prügimees arendati edasi jäätmete liigiti kogumist (klaas, paber, papp). 2004. aasta lõpuks
moodustasid kogutud ja üleantud olmejäätmetest taaskasutatavad jäätmed 20%.
Jätkati igal aastal aprillis-mais linna kevadise suurpuhastuse huvides neljal nädalavahetusel 50% soodustuse
maksmist elanikkonna poolt olmejäätmete kogumise ja üleandmise stimuleerimiseks.
Linna puhastusseadmete rekonstrueerimise käigus ehitati välja ja anti 2001. aasta septembris käiku pilsivee ja
fekaalide vastuvõtmine ning töötlemine.
Keskkonnahoiu valdkonnas järgiti Agenda 21 eesmärke ja osaleti aktiivselt Natura 2000 hoiualade valikuga
seotud küsimuste arutelul.
Hetkeülevaade
Kõik Kuressaare linna olmejäätmed ladustatakse Kaarma valla territooriumil paiknevasse Kudjape prügilasse,
mida haldab OÜ Prügimees. Aastas ladustatakse Kudjape prügilasse ca 6600 tonni olmejäätmeid, millest ca 67%
on tekitatud Kuressaare linnas. Kogutud olmejäätmetest taaskasutatakse kuni 20%. OÜ Prügimees kogub
Kuressaares aastas ca 100 tonni klaastaarat ja ca 150 tonni paberit-pappi.
OJ Projekt OÜ võtab Kudjape prügila ohtlike jäätmete kogumispunktis Kuressaare linna elanikelt aastas vastu ca
25 tonni ja ettevõtetelt-asutustelt ca 45 tonni ohtlikke jäätmeid. AS Kuressaare Veevärk võtab elanikkonnalt
aastas vastu ca 1200 m3 fekaale, ujuvvahenditelt ca 130 m3 pilsivett ja valmistab 5000 m3 reovee setetest turba
lisamisega ca 7000 m3 komposti. Kuressaare linnas kogutakse ja kompostitakse aastas ligi 350 tonni
biolagunevaid jäätmeid.
Suuremad probleemid: Keskkonnaministeeriumi jäik hoiak Natura 2000 hoiualade valikul. Jäätmeseaduse nõuete
täitmise suur maht ja lühike tähtaeg omavalitsustele. Euroopa Liidu jäätmekäitlusalaste direktiivide täitmiseks
vajalike Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi investeeringute vähesus.
Sidusgrupid
 Kuressaare elanikkond
 ettevõtjad
 turistid
 külastajad
Visioon
Arukas ja säästev suhtumine looduskeskkonda.
Agenda 21 eesmärkide jätkuv järgimine. Keskkonnaministeeriumiga vastuvõetava kompromissi saavutamine
Natura 2000 hoiualade valikul. Tekkivate jäätmete koguste vähendamine. Taaskasutatavate jäätmete osakaalu
suurendamine. Jäätmeseaduse nõuetele vastava olmejäätmete kogumise ja veo korraldamine. Peale Saare
maakonna ajakohastatud jäätmekava kinnitamist osalemine Saare maakonna prügila asukoha valikul ja prügila
Euroopa Liidu direktiivide nõuetele vastavusse viimisel.
Arengueesmärgid
1. Elanikkonna ja ettevõtjate suurem keskkonnahoiu- ning jäätmealane teadlikkus eesmärgiga säästa loodust
ja vähendada jäätmete tekitamist.
2. Jäätmeseaduse täitmiseks kehtestatud Kuressaare linna jäätmekavas ja jäätmehoolduseeskirjas kavandatud
kaasaegne jäätmealane infrastruktuur.
3. Püstitatud Agenda 21 eesmärkide järgimine, Kuressaare linna territooriumil kinnitatud Natura 2000
hoiualadel liikidele ja elupaikadele soodsa seisundi säilitamine.
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Tegevuskava kuni 2013
1. Keskkonnahoiu eesmärgil linna puhkealade, kinnitatud Natura 2000 hoiualade ning tervisliku keskkonna ja
jäätmehoolduse arendamiseks vajalike (jäätmemajade ja –punktide ehitamine, sademevete
kompensatsioonitiikide rajamine ja väljavooludele puhastite ehitamine jm) rahaliste vahendite planeerimine
ning taotlemine Euroopa Liidu vastavatest struktuurifondidest.
2.

Koostöös Keskkonnaministeeriumi Saaremaa Keskkonnateenistusega linna territooriumil ja linnaga
külgneval Kuressaare lahel kinnitatud Natura 2000 alade hooldamine.

3.

Omavalitsuse käsutuses oleva Natura 2000 hoiualade ja jäätmeseaduses sätestatud teabe ja info koondamine
ning kõigi olemasolevate meediakanalite kaudu elanikkonna ja välismaalastest kinnistuomanike teavitamine
keskonnahoiualase motivatsiooni tõstmiseks ja käitumisharjumuste muutmiseks.

4.

Jäätmekäitluse tehnilise infrastruktuuri järk-järguline väljaarendamine vastavalt linna arenguperspektiividele.

5.

Kuressaare Linnavolikogu poolt jäätmehoolduse arendamiseks kinnitatud jäätmekava ajakohastamine ja uue
jäätmehoolduseeskirja koostamine.

6.

Korraldatud jäätmeveo rakendamine.

7.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine.

8.

Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise korraldamine.

9.

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korraldamine ning biolagunevate jäätmete kompostimise
arendamine.

10. Ülelinnalise kevadiste ja sügiseste heakorra ja jäätmealaste kampaaniate jätkuv korraldamine.
11. Kaasaja nõuetele vastava keskkonnahoidliku jäätmehoolduse arendamiseks planeeritavate jäätmemajade ja punktide ning avalike konteinerite piirkondade ning asukohtade kaardistamine ja väljaarendamine.
13. Koostöö arendamine:
linna 1600 väikeelamu omanikega;


linna kolme- ja enamkorteriliste elamute (320) haldajate ja esindajatega;
linna ettevõtjatega, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning asutuste (425) esindajatega;


Saaremaa Omavalitsuste Liiduga ja Kaarma Vallavalitsusega (Kudjape prügila);

avaliku ja erasektori koostöö arendamine.
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2. ARENGUKAVA INVESTEERINGUTE PLAAN
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)

TEGEVUSKAVA (investeeringute plaan) aastateks 2007-2013 (2020)
Kulu (tuhandetes kroonides) aastate lõikes
2007
AK

2007
eelarves

2008

2009

2010

2011

2012

Kokku
2013

20142020

2007-2020

Rahastamise allikad
eelarve

Muud allikad

1. HARIDUS JA NOOSOOTÖÖ
Koolihoonete energiasäästlik renoveerimine
- KG SA

2847,0

3410,4

3410,4 3410,4 3410,4 3410,4 3410,4 3410,4 20462,4

65000

47182,2

17817,8

- SÜG SA

2006,0

2542,6

2542,6 2542,6 2542,6 2542,6 2542,6 2542,6 15255,6

50000

35059,8

14940,2

3000

9966,4

64 700 50 000 40 000

171 200

45 200

126 000

45 000

45 000

6 750

38 250

30 000

6000

24000

19 700

19700

45 000

6 750

38 250

30 000

4500

25 500

10 000

2000

8 000

10 000

1500

8500

350

350

200

200

300

300

Lasteaedade ja huvikoolide energiasäästl. renov.
- Ida-Niidu Lasteaed
- Kuressaare 1. Lasteaed
- Kuressaare 2. Lasteaed

19700

- Kuressaare 5. Lasteaed ja Huvikeskus

45000
30 000

- Kuressaare 7. Lasteaed
1796,9

- Kunstikooli hoone

10000

- Muusikakooli hoone
Täiendavate lasteaiakohtade loomine
KG staadioni renoveerimine

350
300

KVK spordiväljaku renoveerimine

200

PK inventarihoidla

239,8

Kutsehariduse materiaalse baasi arendamine
Kõrghariduse struktuuri väljaarendamine

50000
500

175

175

175

175

Hostel (Kolledzi baasil)

48 000

50000
2000

24 000

Avatud noortekeskuse rajamine

20 000 20 000

Kaarma valla haridusinvesteeringute toetamine

87,5

100

46 000
24 000

40 000

6 000

34 000

3000

500

2500

2771

771

2000

120

2. KULTUUR
Laululava renoveerimine
Kultuurikeskuse saali renoveerimine

300
371

371

2000
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Autokino ja/või välikino rajamine
"Amfiteater"i (meelelahutuskeskuse) rajamine

1000

200

800

50 000

7500

42 500
20000

3. SPORT
Spordikeskus

90700

70700

Spordikeskuse juurdepääsude ja parkla rajamine

2700

8000

2000

Spordikooli sisetööd

2000

Saarte Mängude korraldamine

4900

50

4900

50

4900

50

4900

4900

50

Väikesaarte mängudeks sobiliku ujula ehitus
esindusstaadioni rekonstrueerimine või ehitus
Tervisepargi väljaarendamine

31500

6000
2000

5000

1350

3 650

9000

850

81 150

8000

30000

4000

42 000

8000

34 000

500

300

300

300

3960

2070

1890

800

400

400

2000

400

1600

30

30

2200

2200

28000

4200

23800

4550

1550

3000

200

Kunstkattega korvpalliväljakute rajamine

200

Maakondliku tervisespordikeskuse osamaksed

4900

1000

Kunstmurukattega jalgpalliväljakute rajamine
Tennisekeskuse arendamine

4900

200

200
50

Sprdirajatiste kaasajastamine

30
250

200

200

200

Ratsaspordikeskuse rajamine
Motospordikeskuse rajamine

4. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
Rehabilitatsiooni ja eakate kodu rajamine

8000 20 000

Sotsiaalmaja II etapi ehitsutööd

550

Vaimse tervise keskus rajamine
Kuressaare Haigla hoone renoveerimine

220000

220000

5. ETTEVÕTLUSKESKKOND, TURISM
Raiekivi ps. arendamine

500

1000

4000

Ettevõtlusinkubaatori rajamine
Tööstuspargi rajamine

4000

9 000

1800

5000

1500

7 200
3500

50 000

10 000

40 000
2000

6. LINNARUUM
Suuresilla rekonstrueerimise lõpetamine

500

2500

500

EAÕK Püha Nikolai kiriku renoveerimine

100

250

200

200

200

8850

850

8000

Laurentiuse kiriku sisetööd ja oreli taastamine

100

450

4950

3 750

3 450

15 680

1880

13800

50

50

50

4750

250

Metodisti kiriku renoveerimistööd
Golfiväljaku rajamine
Karavanide peatuskoha rajamine

100

35 000

75000
1400

1600

3000

4500
75000

600

2400
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Planeeringute ja projektide koostamine

1500

3000

2700

2500

18500

18500

5000

1000

18000

18000

5000

1000

1500

500

1000

28758

10700

18058

7. LINNAMAJANDUS
Raekoja hoone renoveerimine
Linnavalitsuse hoone renoveerimine

10000

4000

skeskuse rajamine Raekotta

5000

Turismiinfopunkti rajamine puhkealale
Täiendavate korterite soetamine

3474,7

Avalike WC-de soetamine/rajamine
Laste mänguväljakute - spordiplatside renoveerimine/rajamine

300

Kindluse (Lossi) renoveerimistööde kaasfinantseerimine
Lossipargi arendamine

200

9274,7

2000

1000

1000

1500

1000

600

200

200

500

2000

200

3000

3000

6000

2000

4000

30000 31 600

63000

1000

62000

7700

3000

4400

2000

1400

600

11000

3000

7000

5300

1300

4000

1040

640

400

4000

500

3500

3000

4400

800

Loomapargi (lemmikloomade varjupaik) rajamine

3000

Koerte jalutusväljakud
Kalmistu laiendamine ja kabeli ehitamine

2000

2000

Linnuvaatlustornide rajamine Põduste puhkealale
Põduste jõe puhastamine
Sildade (Lossipargis - 4tk; Põduste jõel 2tk) korrastamine

4000

600

Rannaspordikeskuse (Ujula abajas) rajamine
Supelranna laiendamine

4000

500
800

950

150

800

5300

800

4500

2000

2000

Arenduspiirkondade ettevalmistamine
Hallatavate asutuste internetivõrgu loomine
Linnamajandusettevõtte investeeringud

200
1400

2000

200

200

2000

2000

15 000

15 000

9000

10000

19000

9000

10000

30000

35000

65 000

20000

45000

15000

15000

8. TEED, TÄNAVAD JA TRANSPORT
Keskväljaku renoveerimine
Rekonstrueeritavad tänavakatted
- Tallinna tn
- Pihtla tee (500 + 500m)
- Vallimaa tn (Garnisoni-Smuuli))

5000

15000

15000

- Torni tn (500m)

4200

4200

4200

- Kihelkonna mnt (500 m lõigul)

5500

5500

- Sepa tn (250m)

2000

2000

- Aia tn (lõigul Vahtra tn, Põduste 500 m)

5000

5000

- Veski tn (Pargi tn- Aia tn 300m)

6500

6500
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- Pikk tn (lõigul 500 m)

4000

4000

- Hariduse tn (lõik Vallinaa tn - Rehe tn - Tallinna tn)

9000

9000

600

600

595

- Kalevi tn (lõigul Tallinna - Kalevi põik)
Aia tn pikenduse rajamine

3000

Golfiväljaku tänavate ja kommunikatsioonide rajamine

2000

7000

5000

5000

8000

1800

14000

14000

6200

Lootsi tn 27 tänavate ja kommunikatsioonide rajamine

4000

4000

8 000

8000

Raudtee tn pikenduse rajamine

2000

2000

4000

1000

3000
3200

Kivi tn pikenduse rajamine

5 000

Talli tn läbimurde rajamine

4000

800

11000

11000

12000

2000

10000

5000

1000

4000

285,4

1141

1141

1500

1500

1500

1500

1500

Põhja tänava rajamine
Pärna tänava renoveerimine

6000

6000

Põduste silla uuendamine (kommunikatsioon)
Parklate võrgustik

500

- Uus tn 27 parkla maksed

428

428

- August Kitzbergi tn 1c autode parkla rajamine
- Linnateatri parkla II etap ehitus

1500

2000

- puhkeala parkla rajamine

1500

1500

2000

10000

1000

9000

3000

6000

3000

3000

- spordikeskuse parkimisvõimaluste laiendamine

8000

8000

- Tallinna tn 23-25 parkla (Pihtla tee ristmik)

4000

4000

- Tallinna tn 27 parkla rajamine

3000

3000

- Garnisoni tn - Torni tn ristmiku parkla rajamine

2000

1000

500

500

3000

3000

- Tallinna tn 10-12 parkla rajamine

1500

- Torni tn - Vallimaa tn - Rohu tn ristmiku parkla rajamine
3000

- staadioni parklate rajamine

- Alle tn parkimispeenra rajamine

500

1000

Ristmike planeerimine ja ehitus
- Veski tn - Suur-Sadama tn
- Tallinna tn - Juhan Smuuli tn
- Pihtla tee - Raudtee tn
- Pikk tn - Juhan Smuuli tn
- Tallinna tn - Torni tn
- Aia tn - Kihelkonna mnt
- Veski tn - Aia tn
- August Kitzbergi tn - Kitsas tn
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- Tallinna tn - Pihtla tee
Valgustatud kergliiklusteede (jalgrattateede) rajamine

500
3800

- Tallinna tn

3000

12 485

- rannaala Roomassaarest-Loode metsani

6800

1800

5000

15322

3957,5

11364,5

- ringtee (Marientali - Ringtee)

18000

- Pihtla - Muratsi suund

12000

2000

10000

- radiaalteed (koolid, kesklinn jne.)

20000

15000

5000

Kõnniteede rekonstrueerimine
Uute kõnniteede rajamine

18000

500

850

500

500

500

20000

20000

1000

600

1000

1000

1000

32000

32000

- Tallinna tn
- Hariduse tn
- Talve tn
- Kitsas tn
- Kitsbergi tn tn
- ülekäigurajad (Lossi; linnateater; Tolli)
- Aia tn
- Pihtla tee
- Juhan Smuuli tn
- Kihelkonna mnt
- Vallimaa tn
- Veski tn
Uuselamurajoonide kommunikatsioonid

500

Kelluka tn pikendus

800

823,6

Ravila ühendus
3000

Tervisepargi elamurajoon
1000

Valguse tn. pikendus
Lahe tee
Kiivitaja tänav

3000

500

9000

2000

1500

1500

3000

6000

6000

500

1000

1500

1500

50000

Tänavatele tolmuvaba katendi ehitus

2000

324,2

400

400

500

Teede pindamine (teede tegevuskava)

2000

2362,5

3000

3000

3000

1500

1500

1000

1000

1000

1000

2000

2500

2500

Jalgrattateede tänavavalgustuse rajamine
Tänavate jooksev remont (asfaldiparandused; jne)

800
7000

3000

Linna suure ringi rekonstrueerimine

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja rajamine

800
7000

400

7000

50000

2025

2025

42000

20000

1000

28500

8500

2500

32 000

22000
20000
32000
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Kuressaare Jahisadama arendamine
Sadama sissesõidukanali II etapi ehitustööd

50 000

7500

42500

9. VESIVARUSTUS, KANALISATSIOON JA
SADEMEVEED
Vee- ja kanalisatsioonitrasside II etapi ehitustööd

40000

Reoveepuhasti renoveerimine
Sadevete süsteemide arendamine

1000

1000

27000

67000

67000

10000

5000

15000

1000

1000

20000

15000

35000

80000

160000

160000

2000

2000

15000

15000

10000

10. SOOJAVARUSTUS JA ENERGIA
Koostootmisjaama rajamine
Soojavarustussüsteemide rekonstrueerimine ja ehitamine

3000

11. KESKKONNAHOID JA JÄÄTMEKÄITLUS
Jäätmekogumisjaamad/jäätmemajad rajamine

2000

1000

Turismibusside fekaalide vastuvõtupunkti ehitus

1000

200

800

182 500

2500

180000

Saaremaa prügila rajamine

KOKKU

506
24802

72368,6

400

500

500

1000

2613972 699601,5

(2004. a hindades (tuh. kr)
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3. ARENGUKAVA ELLUVIIMISE EELDUSED

Käesoleva peatüki eesmärgiks on selgitada linna eelarve võimalused arengukava elluviimiseks.
Arengukava realiseerumise põhieelduseks on Eesti majanduse areng. Arengukava finantspoole ülesehitusel on
kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud Eesti majanduse kasvuprognoosi.
Eesti riigi majandusarengu kõrval tuleb Saare maakonnas olulisemateks keskkonna mõjutajateks lugeda Saaremaa
avanemist nii lääne kui ka ida suunas, transpordi ja side kvaliteeti, mis on samuti olulised tegurid konkurentsivõime
kujunemisel eelkõige saarelisele alale.
Kõigi positiivsete stsenaariumite rakendumisel võib välja tuua järgmised majandusarengu põhieeldused:
 Integratsioon Skandinaavia ja teiste lääne turgudega süveneb.
 Majanduskasvu peamiseks allikaks on ekspordi kasv, sh turism.
 Stabiilne majanduskeskkond on atraktiivne väliskapitali sissevooluks.
Selgitamaks arengukava elluviimise võimalusi on vaja pikas perspektiivis näha ette eelarve tulu- ja kulubaasi
kujunemist. See eeldab juba täna selgust linna erinevate tulu- ja kuluvaldkondade pikemaajalises juhtimises
(palgapoliitika, laenupoliitika jne)

3.1.

LINNAEELARVE KUJUNEMINE

3.1.1. LINNAEELARVE TULUDE DÜNAAMIKA

40,0%
35,0%
30,0%

190000

25,0%
20,0%

140000

15,0%
10,0%

90000

5,0%

40000

0,0%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

56800

66000

69900

97300

137000

142903

168642

198100

Joonis 1. Kuressaare linna eelarve, 1998-2005

kasv

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

33,0%

16,2%

5,9%

39,2%

40,8%

4,3%

18,0%

17,5%

Joonis 2. Eelarve kasv, 1998-2005

Euroopa Liiduga ühinemise järgselt võib Eesti Vabariigis eeldada stabiilset majanduskasvu. Saaremaa avanemine,
saarelise ala atraktiivsuse kasv ja Kuressaare kui tõmbekeskuse rolli suurenemine loovad aluse Kuressaare linna
eelarve stabiilseks kasvuks. Prognoosides on lähiaastatel arvestatud 8%-lise kasvuga.
Vt Lisa 6. Eelarve kasv ja kohustuste juhtimine 2006-2020.
3.1.2. LINNAEELARVE KULUD

Arengukava täitmise seisukohalt on oluline investeeringute ja püsikulude suhe ehk põhieelarve efektiivsus.
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Kuigi kontroll kulutuste üle on olnud piisav, on probleeme tekitanud kulude prioritiseerimine ja efektiivsuse
hindamine. Linnavalitsus on seadnud eesmärgiks vähendada avaliku sektori kulude osakaalu eelarves.
Valitsemiskulude osakaal linnaeelarves langes perioodil 1998–2002 16%-lt 11%-ni, perioodil 2002–2005 6,1%-ni.
Vähenemine ei ole absoluutne. Üks vähenemise tegureid on riigi poolt kohustuste (ja vahendite) üleandmine
omavalitsustele ja sellest tulenev eelarve kasv.
3.1.3. LINNA KAPITALIEELARVE

Kuressaare linnaeelarves käsitleti kapitalieelarve kui iseseisva eelarveosa põhimõtteid esmakordselt 2000.aastal, kuigi
reaalselt on nii põhieelarve kui ka kapitalieelarve ühised.
Linna kapitalieelarvest finantseeritakse investeeringute või nende tegemiseks võetud laenude tagasimakseid.
Kapitalieelarve tulud koosnevad: 1) eraldistest põhieelarvest; 2) võetavatest laenudest.
Seega kapitalieelarve täitumise määravad linna laenupoliitika, linnavara müügist laekuvad tulud ja põhieelarve
efektiivsus. Kapitalieelarve kuludega täidetakse investeeringute plaani (määratud käesoleva arengukavaga) ja
teenindatakse laene.
Lähiaastate üks eesmärke on jätkuvalt põhieelarve efektiivsuse tõstmine, mis võimaldab suurendada põhieelarvest
kapitalieelarvesse suunatavaid vahendeid.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Joonis 3. Investeeringute osakaal eelarvest, 1998-2005
Investeeringute plaani väliselt sisaldub kapitaalse iseloomuga kulutusi ka põhieelarves. Nende osakaal pidevalt kasvab:
2000. aastal 4 miljonit; 2004. aastal 8,6 miljonit; 2005. aastal 10,5 miljonit krooni.
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Tabel 1. Kapitalieelarves arvestamata kapitaalse iseloomuga kulud
Põhieelarves sisalduvad investeeringud ja muud kapitaalse iseloomuga kulud (2005)

Arendusliku iseloomuga
IT (linn ja haridus)

500

Arendustegevused (uuringud, marketing jne)

400

Linnaplaneerimine (geoalused, kujundus jne)

500

Investeeringu iseloomuga
Majandus (teede tegevuskava)

2 200

Majandus (muu)

200

Jäätmekava rakendamine

300

Haridus remondid

300

Majandus - remondid

250

Sademevete hooldus

350

Vanalinna SA

90

SÜG SA sisene efekt

700

KG SA sisene efekt

1 400

Kuressaare Spordibaasid SA sisene efekt

1 000

Muu
Eraldised riigieelarvest teehoiukava kohaselt (alates 2004)

825

Reservfond

1 485

KOKKU põhieelarves kapitaalse iseloomuga kulud

10 500
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3.2. LINNA LAENUSTRATEEGIA
Laenustrateegiaga määratakse ära oluline osa linna investeerimispoliitikast. Strateegia näitab ära linna investeeringute
eelarves täiendavate võimaluste ulatuse ja on üheks aluseks linna uue arengukava koostamisel.
Kuressaare linn on julgelt kasutanud investeeringute finantseerimisel laenu abi. Ilma laenuvõimendi kaasamiseta
poleks suutnud linn heakorrastada puhkeala ega luua infrastruktuure, mis lõid tingimused erakapitali
investeeringuteks. Täna võib väita, et perioodil 1997-1999 tehtud suured investeeringud ja sellest tulenev suur
laenukoormus on mõjutanud positiivselt linna arengut ja linnaeelarve kasvu.
3.2.1. LINNA LAENUD

Kuressaare linna laenukohustused (seisuga 01. jaanuar 2000):
(tuh.kr)

Kreeditor

Kohustuse liik

Summa

Intress

Eesti Ühispank

laen

27 200 000

5,0% + 6 kuu EURIBOR

Hansapank

laen

7 000 000

10,5%

Eesti Ühispank

arvelduskrediit

3 000 000

9%

Hoiupanga Liising

kasutusrent

163 982

12%

KOKKU LINNA

LAENUKOORMUS

37 363 982

Kuressaare linna laenukohustused (prognoos seisuga 01. jaanuar 2006):
(milj.kr)

Kreeditor
Eesti Ühispank
Nordea Pank
KOKKU LINNA

Kohustuse liik
laen
laen
LAENUKOORMUS

Summa
52,6
16
68,6

Intress
0,3% + 6 kuu EURIBOR

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
1999

2000

2001

laenude ja eelarve suhe

2002

2003

2004

2005

laenude, kohustuste ja eelarve suhe

2006

2007

2008

piirnorm

Joonis 4. Kuressaare linna kohustuste suhe eelarvesse, laenustrateegia 1999-2005 järgi
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3.2.2. LAENUJUHTIMISE PÕHIMÕTTED 1998-2005

Ajalugu
Kuressaare linnas on laenude juhtimise strateegiat koostatud aastast 1998.
Iga-aastane laenusumma vaadatakse ümber hetketingimustest lähtuvalt:
1. laenude teenindamine peab jääma alla 14% eelarveaasta tuludest;
2. laenudest tulenevate kohustuste suhe eelarvesse laenu võtmise kuul tuleb viia 2002. aastaks 60%
tasemele.
 Kõigi laenudest tulenevate kohustuste kogusumma oli 31. detsembri 1999. aasta seisuga 67% 1999.aasta
eelarvest (seadusega lubatud piir on 75%).
 1999. aasta eelarvest moodustas laenude teenindamine 12,9% (seadusega lubatud piir on 20%).
 2000. aastast mindi üle kuullaenu põhimõttele - hoitakse senist laenusummat laenu juurde võtmata, põhiosa
tagasimakseid ei toimu. Laenu põhiosa tagasimaksetest vabanev osa suunatakse investeeringuteks.
 1999. aasta kogemus näitas, et laenude teenindamiseks kuluv 13% eelarvetuludest on linnaeelarvele jõukohane.
 Aastatel 2000-2001 peeti otstarbekaks kuullaenu põhimõtte osalist või täielikku rakendamist. See võimaldas
laenukohustuste suhet eelarvesse vähendada 75% tasemelt 1997–1999. aastal 57%-ni aastaks 2001.
 Aastal 2002 võttis linn laenu 10 miljonit krooni, mis jättis kohustuste pikaajalise suhtarvu alla 55% taset
(võrreldes 1997.-1999. aasta tasemega üle 15% madalam).
 Aastatel 2004-2005 peeti otstarbekaks 1999–2003 rakendatud kuullaenu põhimõtte osalist või täielikku jätkamist.
Pikaajaliste kohustuste suhe eelarvesse ei tohtinud ületada 60% taset. Tagamaks EL projektide omaosaluse ja
arvestades eeltoodud kontrollarve, võttis linn aastatel 2004-2005 laenu mõlemal aastal 16 miljonit krooni.
Hetkeseisu kirjeldus
 Kõigi pikaajaliste kohustuste suhe omatulude eelarvesse on 01. juuli 2005. aasta seisuga 49% (seadusega
lubatud piir on 60%).
 Kõigi pikaajaliste kohustuste suhe omatulude eelarvesse on 01. jaanuari 2006. aasta seisuga 41% (seadusega
lubatud piir on 60%).
 2005. aasta eelarvest moodustab laenude teenindamine 6,5% (seadusega lubatud piir on 20%).
 2006. aasta eelarvest moodustas laenude teenindamine 4,5% (seadusega lubatud piir on 20%).
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
 2007. aasta eelarvest moodustab laenude teenindamine 6,4% (seadusega lubatud piir on 20%).
(Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)
 Kõigi pikaajaliste kohustuste suhe omatulude eelarvesse on 01. jaanuari 2007. aasta seisuga 47 %
(seadusega lubatud piir on 60%). (Lvk 27.09.2007 määrus nr 22)

3.2.3. LAENUJUHTIMISE PÕHIMÕTTED 2006-2013

Mõisted
 Võlakohustused - võetud laenud, kapitalirendi- faktooringkohustused, emiteeritud
võlakirjad, tähtajaks täitmata kohustused tarnijate ja töövõtjate ees, tähtajaks sihipäraselt
kasutamata ja tagastamata jäänud ettemaksed ja toetused.
 Puhastatud eelarve – eelarve tulud, millest on maha arvestatud sihtaotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks ja põhivara soetamiseks.
 Võlakohustuste teenendamise kulud – tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside,
kapitalirendimaksete ja kapitalirendi intresside, võlakirjade lunastamise kulude ja
võlakirjade intressikulude, muude tarnijate ja töövõtjate ees tähtajaks täitmata jäänud
kohustuste ning tähtajaks sihipäraselt kasutamata ja tagastamata jäänud ettemaksete ja
toetuste kogusumma.
 Võlakoormus- võlakohustuste suhe puhastatud eelarvesse (protsendina).
 Eelarve ülejääk (+)/puudujääk (-) – eelarve tulude, millest on maha arvestatud eelarve
kulud ja kapitalirendimaksed, suhe puhastatud eelarvesse.
 Omafinantseerimise võime – arvutatakse puhastatud eelarve (millest on maha arvestatud
vara müügitulu ja juurde arvestatud sihtotstarbeline toetus teede hoiuks) suhtena
omavahenditest finantseeritavatesse kuludesse (sihtotstarbeliste toetusteta tehtud kulud,
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millest on veel maha arvestatud makstud intressid ja tehtud investeeringute
kulud)(koefitsentina). Näitaja iseloomustab üksuse võimet teha uusi investeeringuid, näha
ette raha välisabi kaasfinantseerimiseks ja soetada vara kapitalirendi tingimustel.
Põhimõtted
 Vajalik on finantseerida linnale olulisi investeeringuid, mis võimaldavad linna arengukava
ellu viia.
 Laenukapitali mõõdukas kaasamine pikaajaliste arenguplaanide teostamiseks soodustab
linna arengut
 Aastatel 2008-2013 pidada soovitavaks võlakoormuse hoidmist 45-50 % ulatuses. (Kehtiv
Valla- ja linnaeelarve seadus seab piiriks 60% ja piirang ei kehti välisabi
sildfinantseerimiseks võetavatele laenudele). Aastaks 2007 on volikogu 24 mai 2007
otsusega nr 43 lubatud võlakoormuse piiriks 56 % 2. Lasteaia renoveerimistööde
lõpetamiseks.
 Aastatel 2008-2013 pidada soovitavaks hoida eelarve defitsiiti maksimaalselt 5 %.
Kavandatava omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse eelnõu kohaselt ei tohi üksuse viieaastase perioodi eelarvepuudujääkide summa ei tohi ületada 5 % vastava perioodi
puhastatud eelarve kogusummat.
 Aastatel 2008-2013 pidada soovitavaks omafinantseerimise võime saavutamist ja
säilitamist vähemalt 1,1. Omafinantseerimise võime koefitsent vähemalt 1,1 näitab, et
üksus on võimeline 10 % oma vabast rahast kasutama uutele tegevustele ja
investeeringutele

62

KURESSAARE LINNA ARENGUKAVA 2005-2013(2020)

Eeltoodut arvestades võib linn aastatel 2006–2013 võtta laenu alljärgnevalt:
EELARVE JA VÕLAKOHUSTUSTE JUHTIMINE 2007 - 2013

puhastatud
eelarve kasvutempo

aasta

2005

eelarve
(puhastatud)

võetav
laen (max)

võetavad
liisingud,
faktoorin-gud

kohustuste tagasimaksed

Võlakohustuste
tagasimaksed

kohustuste kogusumma

muutus
võlgades
tarnijatele

kohustused aasta kohustused aasta
alguses
lõpus

157 816,00

60% nõue

aasta
alguses

75 037

2006

114,4%

180 464,00

16 000

2007

113,0%

203 889,00

16 000

2008

111,5%

227 336,24

2009

111,5%

2010

aasta
lõpus
48%

reserv 60%
nõude täitmiseni
(aasta lõpus)

19 653

5 615

-1 285

75 037

84 137

42%

47%

24 141

11 102

0

84 137

114 833

47%

56%

7 500

29 000

35 820

0

114 833

108 013

56%

48%

28 389

253 479,90

34 000

15 910

0

108 013

126 103

48%

50%

25 985

111,5%

282 630,09

34 000

19 236

0

126 103

140 867

50%

50%

28 711

2011

108,0%

305 240,50

34 000

22 638

0

140 867

152 229

50%

50%

30 915

2012

108,0%

329 659,74

37 000

25 339

0

152 229

163 890

50%

50%

33 906

2013

108,0%

356 032,52

42 000

28 568

0

163 890

177 322

50%

50%

36 298

2014-2023

25 798

178 824

Eeltoodud arvude muutmine on põhjendatud eelarve kasvu prognoosi, intressiriskide või teiste väliste tegurite muutudes.
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3.2.

Lubatud piir

LINNA INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

Arengukava finantsplaani elluviimiseks kasutatakse järgmisi põhimõtteid:
1. Arengukava määrab põhijoontes pikaajalise investeeringute plaani, mis sisaldab järgnevate aastate
investeeringuid. Arengukava korrigeeritakse igal aastal. Eelarve menetlemise käigus valmib ka detailsem
investeeringute plaan järgmiseks aastaks.
2. Linn kasutab pikaajalisi laene ainult arengukavas toodud investeeringute finantseerimiseks.
3. Täiendavaid kohustusi investeeringuteks võib võtta ainult pikaajalise finantskatte olemasolul.
4. Tagatakse investeeringute stabiilsus ja järjepidevus, mis hoiab ära pinged järgnevate aastate eelarvetes ja mõjub
efektiivselt piirkonna majandusele ja investeeringute kvaliteedile.
5. Investeerimisprojekti elutsüklis (ideest teostuseni) peab suurenema ettevalmistamise ja projekteerimise etapp.
Elutsükli pikenemine tagab kvaliteetsema investeeringu ja suurema võimaluse leida kaasfinantseeringuid.
6. Prioriteetideks on projektide finantseerimine, milles linna osalus toob kaasa kaasfinantseeringu. Arengukava
investeeringute plaanis mittesisalduvate projektitaotluste rahuldamisel (baasfinantseering tuleb fondist) on
põhjendatud võetud prioriteetide muutmine.
Teisteks prioriteetideks on:

pooleliolevate projektide lõpetamine;

isetasuvate ja energiasäästu projektide finantseerimine.
Käesoleva arengukavaga jätkub investeeringute plaani koostamine pikaajalises perspektiivis, olles abivahendiks mitte
ainult linna struktuuridele nende strateegiliste eesmärkide saavutamisel, vaid ka erasektorile.
Vt Lisa 7 Kapitalieelarve prognoos 1998–2009.
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4. ARENGUKAVA TÄITMISE HINDAMINE
Käesolevat dokumenti uuendatakse ja selle elluviimise edukust hinnatakse regulaarselt igal aastal. Hindamise
põhimõtted (konkreetsed mõõdikud ja kriteeriumid) on välja töötamisel.
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5. ARENGUKAVA KOOSTAMISE TÖÖKORRALDUS

Seadusandlik alus
Kuressaare linna arengukava 2005-2013(2020) koostamise otsus võeti vastu 2004. aastal Kuressaare Linnavolikogu
otsusega nr 18 22. aprillist 2004. Arengukava läbivaatamise ja uue redaktsiooni koostamise töö üldjuhiks määrati
Jaanus Tamkivi, töögrupi juhiks Urmas Treiel.
Protsessi kirjeldus
Oma olemuselt on arengukava ühiskondlik kokkulepe, mis eeldab poliitilist usaldust. Arengukava koostamisele
kaasati seetõttu lisaks linnaametnikele linnavolikogu liikmeid, maavalitsuse töötajaid, linnakodanikke, ettevõtjaid ja
spetsialiste. Arengukava koostamisel sai iga linnakodanik kaasa rääkida.
Arengukava koostamiseks moodustati 13 töörühma, teemajuhtideks: Ingrid Tilts (Ümbritsev keskkond), Urmas
Treiel (Ettevõtluskeskkond; Turism; Ümbritsev keskkond), Õilme Salumäe (Haridus), Tiina Luks (Kultuur;
Noorsootöö), Kalev Kütt (Sport), Argo Kirss (Sotsiaalhoolekanne), Anne Keerberg (Ettevõtluskeskkond; Turism),
Ainar Viires (Linnamajandus), Margo Sooäär (Linnamajandus), Madis Pihel (Teed, tänavad ja transport), Illar Noot
(Veevarustus, kanalisatsioon ja sademeveed), Urmas Sepp (Veevarustus, kanalisatsioon ja sademeveed; Soojavarustus
ja energia), Jaan Mehik (Soojavarustus ja energia), Karli Valt (Keskkonnahoid ja jäätmekäitlus) ja Toomas Paaver
(Linnaruum).
Teemade ühtlustamise, teksti redigeerimise ja arengukava vormistamisega tegeles Annika Trummar.
Kogu protsessi koordineeris töögrupp koosseisus Ingrid Tilts, Anu Tanila ja Urmas Treiel.
Töögruppide ülesandeks oli oma valdkonna kaardistamine, eesmärkide ja ülesannete läbiarutamine ning võimalikult
paljusid rahuldava konsensuse saavutamine. Töögruppe ühendavad seminarid olid mõeldud vastastikuseks
informeerimiseks, ühisaruteluks, eluvaldkondade analüüside läbiarutamiseks ja tulemuste hindamiseks ning
lõpptulemina ettepanekute tegemiseks linnaelu paremaks korraldamiseks. Meeskonnatöö tulemusena tekkis
ülevaade kogu ümbritsevast keskkonnast.
Lõpptulemi oluliseks mõjutajaks oli linnakodanike seas läbiviidud küsitlus. Küsitluse tulemusena koguti ligi 300
vastust (vt Lisa 1 Linnakodanike küsitlus 2004 võrdlus 2000. aasta küsitlusega).
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LISA 1
LINNAKODANIKE KÜSITLUS 2004 VÕRDLUS 2000. AASTA KÜSITLUSEGA
1.

Elukvaliteet Kuressaares on 5 aasta jooksul muutunud:

Paremaks
Halvemaks
Ei ole muutunud

2004
80,9%
4,3%
12,8%

2000
60,1%
11,4%
28,5%

2.

Olulisemad positiivsed arengud 5 aasta jooksul, 2004:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kuressaare lahe rannaala korrastamine
vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine
tervisekeskused - spa-d
kruusateedele mustkatte paigaldamine
kesklinna uus väljanägemine (uued ja rekonstrueeritud hooned)
raamatukogu-infokeskus
Terviseparki jooksu- ja suusaraja rajamine
spordikeskuse ehituse algus
uued kaubanduskeskused
elektroonikatööstuses uute töökohtade loomine
kultuuri- ja vaba aja üritused
Tallinna tänava sissesõidu areng
sotsiaalhoolekande areng

3.

Kuressaare suurimad valupunktid:
2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

4.

tänavate olukord
jalgrattateede puudumine
tööpuudus
abi puudustkannatavatele peredele
arstiabi kvaliteet
liikluskorraldus
tänavavalgustus
heakord
haridusasutuste seisukord
vee- ja kanalisatsioonitrassid
sundüürnike küsimus
elamukruntide ja korterite vähesus
vaba aja veetmise võimalused
kesine kultuurielu
bussiliiklus
info linnavalitsuse tegevuse kohta
vähesed võimalused osaleda linnaarengu
protsessides

2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

tänavate olukord
tööpuudus
vaba aja veetmise võimalused lastele ja noortele
vee- ja kanalisatsioonitrassid
elamute remont
abi puudustkannatavatele peredele
jalgrattateede puudumine
heakord
haridusasutuste seisukord
arstiabi kvaliteet
liikluskorraldus
info linnavalitsuse tegevuse kohta
kesine kultuurielu
maareform
vähesed võimalused osaleda linnaarengu
protsessides
16. bussiliiklus

Eluvaldkondade arengud:

tervishoid
haridus
ettevõtlus

Valdkondade arengud
viimase 5 aasta jooksul
(koht)
11
6
2

Tulevikus enam
arendamist vajavad
valdkonnad (koht)

2000 arendamist
vajavad valdkonnad
(koht)
1
2
3

7
3
1
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sotsiaalhoolekanne
noorsootöö
liikluskorraldus
keskkond
kommunaalmajandus
sport
kultuur
turism
muinsuskaitse

5.

9
8
12
3
10
5
4
1
7

4
5
6
7
8
9
10
11
12

9
4
8
10
6
2
11

Olulisemad tööd:
2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

6.

5

jalgrattateede võrgustiku ehitamine
kõnniteede rajamine
haridusasutuste rekonstrueerimine
keskväljaku rekonstrueerimine
koolide välispordirajatiste kaasajastamine
mänguväljakute rajamine ja uuendamine
rannapromenaad Roomassaarest TuulteRoosini ja piki Põduste jõge
Tervisepargi edasiarendamine (valgustus,
teenindus)
uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine
tänavavalgustuse parandamine
Aia tänava pikendamine Tuulte-Roosi suunas
üürikorterite ehitamine
Tallinna tänava rekonstrueerimine
linna staadioni rekonstrueerimine
kabeli rajamine
lemmikloomade jalutusplatside rajamine

2000
1.
2.
3.

sotsiaalkorterid
linna staadioni rekonstrueerimine
Aia tänava pikendamine Tuulte-Roosi suunas

Korrastamisel enim tähelepanu vajavad linnaosad:
2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vanalinn
linna puhkeala
Tori piirkond
Smuuli elamurajoon
Marientali korruselamute rajoon
individuaalelamute rajoon
Ida-Niidu elamurajoon
Tuulte-Roos

2000
1. vanalinn
2. Smuuli elamurajoon
3. linna puhkeala
4. Tori linnaosa
5. individuaalelamute rajoon
6. Ida-Niidu elamurajoon
7.-8.koht Marientali korruselamute rajoon ja
Tuulte-Roos

7.

Kuressaaret kõige enam iseloomustavad märksõnad, 2004:

1.
2.
3.
4.
5.

Rahulikkus
Ajaloolisus
Omanäolisus
Turvalisus
Saarelisus
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8.

Kuressaare atraktiivsust on vajalik tõsta:

2004
2000
9.

jah 82,1%, ei 10,9%, vastamata 7%
jah 92,6%, vastanutest 7,4% on vastu.

Linna atraktiivsuse tõusu tagavad:

2004
1. linna välisilme (puhtus, majade korrashoid)
2. teede ja tänavate korrashoid
3. linna vaatamisväärsused
4. turvalisus linnas
5. linnas toimuvad üritused
2000
Olulisemate abinõudena soovitatakse heakorra parandamist (72 ankeedis), korrastatud looduskeskkonna loomist (42
ankeedis) ja rohkemate meelelahutusürituste korraldamist (36 ankeedis)
10. Kuressaares toimuvad kultuuriüritused rahuldavad:
2004
2000

jah 56%, ei 34,2%, vastamata 9,7%
rahuldavad 70% linlasi, 30% ei ole rahul.

11. Jalgrattateid on vajalik rajada:
2004
1. elurajoonidest koolideni
2. kesklinnast elurajoonideni
3. Tallinna tänavale
4. piki mere äärt Roomassaarest Loode tammikuni
5. Ringtee (Marientali ja Ringtee tänavad)
6. Piki Põduste jõge
2000
Elurajoonidest koolideni (1,21 keskmist kohapunkti), siis alles Tallinna tänavale (1,42 p) ja puhkealale (1,72 p).
12. Linna poolt pakutavate sotsiaalhoolduse teenustega rahulolu:
2004
2000

jah 56,8%, ei 33,1%, ei vastanud 10,1%
väga rahul 2,6%, rahul 73,6%, rahulolematud 23,8%

Küsitluses osales:
56,4% naisi ja 38,9% mehi; 4,7% vastanutest sugu märkimata.
Erinevates vanuseastmetes osalejaid oli järgmiselt:
vanuses -18
6,2%
19-24
8,9%
25-34
18,3%
35-44
27,2%
45-54
16,0%
55-64
11,3%
65+
8,6%
vastamata
3,5%
Haridus: põhi – 10,1%; kesk – 16,3%; keskeri – 32,7%; kõrgem – 37,7%.
Töötuid oli 1,9%; õpilasi 8,6%; koduseid 12,1%; tööl käivaid 72,8% vastanutest; 4,7% vastamata.
Eramaja elanikke oli vastanute hulgas 33,5%; kortermajas 57,6%; vastamata 8,9%.
Üürnikke 14,0% vastanutest; omanikke 59,1%; vastamata 26,8%.
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LISA 2
ARENDUSPIIRKONNAD KURESSAARE LINNAS. JOONIS
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LISA 3
ARENDUSPIIRKONNAD KURESSAARE LINNAS
PIIRKONNA NIMETUS

ARENDAJA

AEG

SISU

LINNA OSALUS

PUHKEPIIRKONNAD
1.

Kindlus ja Lossipark

Saaremaa Muuseum,
Kuressaare linn

Pidev töö

Vallide restaureerimine, valgustus, haljastus.
Pargi mänguväljak jm avalikud rajatised.

2.

Golfiväljak

AS Saaremaa Golf

Alustatud
2004

18 rajaga golfiväljak Väike- ja ridaelamute
arenduspiirkond. Turisminduse arendus.

3.

Põduste jõe loodusala

Linn, riik, võimalik loodav
mittetulundusühing.

2005-

4.

Raiekivi poolsaar ja supelrand

Linn

2005-

Jõe puhastamine, kallasrajad, muud
puhkeotstarbelised objektid, vaateplatvormid,
piknikukohad. Loodusliku luhamaastiku taastamine
ja hoolduse jätkamine.
Linna puhkeala keskpaik. Ootab linna arengu
seisukohalt parimat ideed. Võimalik turismiteenust
pakkuv väikehoonestus, jahtide ja kaatrite sadam.

5.

Staadion ja selle ümbrus

Linn koos erakapitaliga

2006-

6.

Tervisepark

Linn

Alustatud
2003

7.

Mereäärne tee kesklinnast
Roomassaareni
Väike-Roomassaare poolsaare
loodusala

Linn

2006-2007

Linn

2007-

Linn, erakapital - STÜ, AV, SKV jt

Alustatud
2002

8.

Turism, spordiga seotud vaba aja veetmise teenused.
Tennis, staadioni harjutusväljak. Kehtib üldine
puhkeala DP, vajab täpsustamist.
Linna puhkealaga seotud parkmets - spordi- ja
puhkekeskkond. Terviserajad, skatepark . Naabruses
võimalik eralasteaia ehitus ja hostel (Kolledži ja KG
baasil). Planeering koostamisel.
Kogu puhkeala, sadamate ühendamine kergliikluse
võrgustikku. Projekt valmis.
Madal maa, täitmine ebaotstarbekas. Arendatakse
looduslikuks puhkealaks. Vajalik rajada liikumisrajad
ja mereäärsed puhkekohad.

Linna ja muuseumi ühine
strukturaalfondide projekt, linna
kaasfinantseerimine.
Linn osaleb loodavas aktsiaseltsis
maaga. Rajamisel infrastruktuurid
(teed, kallasrajad, veetrassid).

Kommunikatsioonid rajatakse EL
projekti raames 2005–2007. Eelarve
10 miljonit krooni
Maa ja kommunikatsioonid.
Staadioni rekonstrueerimine.
Terviseradade rajamine.

EL projektfinantseerimine

ÄRIPIIRKONNAD
9.

Keskväljak ja selle lähiümbrus

Linnale uus süda, linnaruumi uushoonestamine,
renoveerimine ning inimsõbraliku avaliku ruumi

Kavas keskväljaku
rekonstrueerimine jalakäijate
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loomine.

11. Linna sissesõit Tallinna tänav
(lõigul Piiri – Ringtee)

Erakapital - SK
Mona Kaubandus
Linn, erakapital – AV,
Saare Kinnisvara jt

12. Linna sissesõit Kihelkonna
maantee (Aia tänava ristmik)

Erakapital - Saare Kütus,
Metra

13. Ringtee (Pikk – Tehnika-Põhja
lõik)
AVALIKU SEKTORI
TEENUSED

Erakapital

Sõltuvalt
omanikest

Vaba territoorium kaubanduse või tootmise
arendamiseks

14. Spordikompleks

Linn

Spordi- ja tervisekeskus

15. Rootsi - Rohu - Torni kvartal

MTÜ, Linn, TTÜ,
Ametikool
MTÜ Kuressaare Campus
või konkursil valitav
arendaja
Linn koos Eesti
Jalgpalliliiduga
Kuressaare linn,
“Kumalase Kool”, SA
Kuressaare
Sotsiaalhoolekanne,
Sotsiaalministeerium
SA Kuressaare Haigla,
Sotsiaalministeerium, Eesti
riik, Eesti Haigekassa,
Eesti Tervisearengu
instituut
Linn

Valminud
2004-2005
Alustatud
2003
2006Alustatud
2002
2004-

Kaasaegne jalgpallistaadion koos harjutusväljakuga

10. Bussijaama kvartal

16. Kuressaare Kolledži hostel
(Tervisepargi äär, Kaevu Nooruse nurk)
17. Jalgpallikompleks (Vuti tänav)
18. Päevakeskus ja
Toimetulekukool (Tolli – SuurPõllu tänav)

19. SA Kuressaare Haigla (Aia
tänav)

20. Lasteaedade territooriumide

Sõltuvalt
omanikest
Pidev
protsess
alates
2003
Alustatud
2003

Bussijaam, kaubandus – teenindus
Kaubandus ja teenindus

väljakuks ning avalike platside
rajamine Tallinna 10-12-14
piirkonda. Raekoja ja Linnavalitsuse
hoone rekonstrueerimine.
Kultuurikeskus-raamatukogu
arendamine. Parklate rajamine.
Linn kaasajastab Pihtla - Tallinna
tänava liiklussõlme.
Kaasajastatakse linna sissesõit –
tänava täisrekonstrueerimine.

Kaubandus ja teenindus

Spordikeskus, Ametikool, Kolledž, võimalik
ettevõtlusinkubaatori asukoht, parklad
Majutuskoha rajamine,
Tervisepargi teenindusruumid.

Toimetulekukooli õppebaasi väljaarendamine,
Päevakeskuse arendamise II etapi realiseerimine.

Täiendavalt vajalik uute jalakäijate
ligipääsude loomine.
Avaliku linnaruumi kujundamine,
Linn rajab avalikud parklad.
Maa müük peale HÕ tingimuste
täitmist.
Linn rajab kommunikatsioonid,
tribüünid, muruväljaku.
Sotsiaalobjektide arengu
kaasfinantseerimine ja linna
sihtasutuse arendamine.

2004-

Kuressaare Haigla arendamine. Hoone
rekonstrueerimine. Polikliiniku osale uus funktsioon.

Linna sihtasutuse arendamine.

2005-2006

Lasteaia rekonstrueerimine ja hooviala arendamine

Elamurajooni keskne mänguväljak
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kaasaegseks mitmekesiseks mängualaks. Võimalik
täiendav ujula.

arendamine, Ida-Niidu
Lasteaed
ELAMUALAD
21. Kelluka tn pikendus (Lilleküla
jätk)

Linn

2005-2006

11 Väikeelamut. Planeering valmis 2005 kevadel.

22. Tervisepargi ja UusRoomassaare tn vaheline
elamuala
23. Niidu tn elamu (tekib Tallinna
tänav 64)

Linn,
Võimalik konkursil valitav
arendaja
Linn,
Hoonestusõiguse konkursil
valitav arendaja
Erinevad eraomanikud

2006-2007

Väikeelamu arenduspiirkond (ca 40 kinnistut).
Ootab veetrasside rajamist 2006-2007. Vajab täidet.
DP koostamisel.
Rida- või korruselamu.

24. Marientali – Pihtla Kuressaare tee vaheline ala
25. Aia – Põduste jõe vaheline ala
Suuresillast põhjas
26. Golfiala (Merikotka, Lahe tee,
Luige, Laugu, Lagle tänavad)
27. Paju ja Ravila tänava vaheline
ala

2005-2006
Sõltuvalt
omanikest

Saare arendusbüroo

2006-

AS Saaremaa Golf
AS OMA Invest
Riik, eramaa

2004Sõltuvalt
omanikest

Enampakkumine 2005 esimesel
poolel. Tee-ehitus ja veetrassid
2005. 10 – 12 krunti.
Konkursil valitakse arendaja.
Kinnistu enampakkumine 2005.
aastal peale planeeringu valmimist.

Väike- ja ridaelamud. Valla territooriumil
spordiplatsid. Koostatud üldine
planeeringukontseptsioon. Osaliselt algatatud DP.
Väikeelamu arenduspiirkond. Toimunud
arhitektuurivõistluse alusel koostatakse DP-d.
Rajatava golfiväljaku vahetus läheduses asuvad
elamupiirkonnad. Üle 80 kinnistu.
Võimalik korter- või väikeelamupiirkond vaatega
luhale ja golfiväljakule. Vajalik kehtivate
planeeringute täpsustamine.

Võimalik koostöö linnaga
teekommunikatsioonide rajamisel.
Vajalik koostöö vallaga.
Võimalik koostöö linnaga
teekommunikatsioonide rajamisel.
Kinnistute müük käib.

Tagada piisav avalik ruum ja
ligipääsud mere äärde ja läbiv avalik
kergtee sildadega üle jõeharude.

Jalgrattatee rajamine piki Põduste
luha äärt.

MITMEFUNKTSIOONILISED
ALAD (elamu, äri, puhke)
28. Põduste jõe suudmeala
(Põduste ja Tori jõe “delta”)

Linn,
Van Dahl Investments

2005-

29. Aia tänava pikenduse ja Ranna
tänava ümbrus

Linn, erakapital, riik

2007-

30. Tuule tänava ja Punase kivi
abaja vaheline ala

Linn

2008-

31. Raudtee tänava läbimurre ja
Pihtla tee liiklussõlm
32. Tori abaja piirkond

Linn,
Saare Arendusbüroo
AS Norbert,

2005-

Puhkeala ja golfiala siduv, lähiaastatel kiiremini
arenev arenduspiirkond – puhkeala, turism,
meelelahutus, elamuehitus. Koostatud piirkonna
aredusnägemus. Käib DP koostamine.
Pikenduse rajamine avab piirkonna potentsiaali äri- ja
elamumaana. Vajalik täiendava detailplaneeringu
koostamine.
Kaugemas perspektiivis rajatav mitmefunktsiooniline
ala. Võimalikud spordiobjektid. Atraktiivne piirkond
nõuab ideekonkursi läbiviimist.
Elamuehitus, kaubandus, tootmine. DP koostamisel.

Alustatud

Kolm SPA tüüpi hotelli, kaks toitlustusasutust.

Aia tn pikenduse rajamine.
Enne ideekonkurssi selgitada
vajalikud funktsioonid.
Linn ostab välja rajatava läbimurde,
uus liiklussõlm.
Linn on rajanud teed ja kommuni-
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AS Kuressaare
Sanatoorium

2000

Osaliselt võimalik täiendav hoonestus. Kavandamisel
hotellide laiendused ja uued toitlustuskohad

katsioonid. Edaspidi mereäärse
promenaadi jätkamine Tori jõe
suudmeni. Veski tn rekonstrueerimine

SADAMAD,
LENNUVÄLJAD,
TOOTMISALAD
33. Roomassaare sadam, poolsaar

AS Saarte Liinid,
erakapital

Sadamateenused, sellega seotud arendus (tootmine,
ladustamine).

Koostöös Riia liini avamine.
Lähedusse kavandatakse
Tööstuspark.

34. Kuressaare jahisadam

AS Kuressaare Jahisadam

Sadamateenused. 2005–2007 kaikohtade
kahekordistamine.

35. Lennuväli

AS Kuressaare Lennujaam

Projektifinantseerimise korral
sadama süvendamise II etapp. Lahe
teise külje kasutuselevõtt.
Üldplaneeringuga piirata lennuraja
pikenduse koridori täisehitamist.

36. Helikopteri platvorm

SA Kuressaare haigla, riik.

37. Roomassaare poolsaare
tööstuspark
38. Põhja – Talli piirkond
39. Ettevõtlusinkubaator

2005-

Lennuraja pikendus min. 1800 meetrilt maks. 2500
meetrini.
Vajalik DP.

Linn, AS Luksusjaht,
Piirivalve

2006-

Lähiümbruses sadam ja lennuväli
Investoritele atraktiivne vaba tootmisala sadama
läheduses. Planeering koostamisel.

Erakapital

Sõltuvalt
omanikest

Kinnistud hoonestusõiguse
konkursile.
Linn rajab Põhja tänava pikenduse.
Talli tänav linna omandisse.

Asukoha otsingud
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LISA 4
PROJEKTIDE KOOND FONDIDEST JA EELARVEVÄLISTEST ALLIKATEST RAHADE TAOTLEMISEKS
Projekt

Eelarve
(milj.kr)

Koostööpartner,
Kaasfinantseerija

Projekti areng

Allikas, summad (tuh.kr), vajalikud eeltööd, muu

TEOSTATUD PROJEKTID
Kuressaare Päevakeskuse II korruse väljaehitamine

0,6

Mudatöötluse seadmed

3,5

Hakkepuidu kohalik kasutamine

5,1

Abaja ja Suur Sadama pikenduse ehitus

2,8

Uus - Kitzbergi parklad ja tualeti väljaehitamine
Kuressaare Tervise- ja Spordikeskus

3
50

SA Kur. Sotsiaalhooldus
AS Kuressaare
Veevärk
SIDA (Rootsi
kesk.inv. fond),
OK - 04.04
Kuressaare Soojus

Teostatud 2004. aastal.
Lahendamisel 2004; 0,835 MIO keskkonnarahad lahendavad
ladustatud muda komposteerimise.
Tehnika hakkepuidu laialdasemaks kasutamiseks kaugkütte
kütteallikana. SIDA 1,7; Soojus 3,4 MIO

EAS

2004

Ettevõtluse infrastruktuur

EAS

2004

Saarte Programm - turism

2004-05

Riigieelarvest 20 MIO

taotlus rahuldatud
2005 - 2007

INTERREG III raames taotletakse abaja kallaste kindlustamist
ja lisakaide sh kaatrite kai rajamiseks vahendeid. Linn 2,395
MIO 2005-2006
I etapp - 0,6, 1 ja 2 km valgustatud ringi rajamine. Eeltööde
maksumus 0,3, koos kõigi toetajatega 1 MIO. II etapp
valgustusprojekt on valmis 0,8 MIO. III etapp on
kuivendamine, sise- kergliiklus-, jooksu/suusa- ja loodusrajad.
Lumekahurid, rajamasin. Hosteli baasil teenindusruumid.

Kultuuriministeerium

Haridushoonete energiasäästu eeluuringute projekt PPF 2004-05
TÖÖS OLEVAD PROJEKTID
Jahisadama arendamine ja laiendamine Raiekivi poolsaarele. Raiekivi
poolsaare infrastruktuurid.

9,58

Tervisepargi väljaehitamine koos tervikliku spordikompleksiga

1,73

Jalgpallikompleksi väljaarendamine Vuti tänavas

5

Kunstmurukattega jalgpalliväljakud (väikesed 30x15m)

0,75

Puhkeala arendamine ja laiendamine Põduste jõe piirkonda,
golfiväljaku rajamine
Põduste jõe alamjooksu puhastamine, kaldaääre korrastamine
(setete ja prahi eemaldamine, kallasradade väljaehitamine)

35
4,691

ERDF, linn

I etapp 2004-05
Jalgpalliliit
Jalgpalliliit,
Kult.Min

2005. a aiaga piiramine, territooriumi hooldus.

töös

AS Saaremaa Golf OK I etapp

Kolme väikese kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamine
(SÜG; VK ).
I etapp -PHARE 2001 turism (PHARE - 4,7; AS - 0,5 miljonit).
Kohustused võtab AS. II etapp 15 MIO (meede 4.6.2
piirkondade konkurentsivõime)

Taotlus rahuldatud KIK 3,346; linn 0,645; Saaremaa Golf 0,7 miljonit krooni
november 2004
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Laurentiuse kiriku tööd

PPF, kirik

Kõrghariduse struktuuri väljaarendamine Saaremaal

15

Kolledž

Kutse- ja kõrghariduse materiaalse baasi väljaarendamine

33

Kolledž, Ametikool OK - 04.04

Haridushoonete energiasäästu eeluuringute projekt
Täiskasvanute koolituskeskus
Toimetulekukooli väljaehitamine Suur-Põllu 4

0,39
6,50

Piirkonna innovatsioonistrateegia väljatöötamine

1,34

Energiasääst - hoonete renoveerimise tasuvusuuring

0,6

Hoonete renoveerimine - Vanalinna kool

6,5

Töös

PPF
Töös
PPF
Riik
2005
Lääne Eesti osa,
omafinantseerimine OK
0%
PPF
KOIT 04-06

Kiriku välistööd, sisetööde projekt PPF fondist, meede 4.6.2.,
oreli rekonstr.
Koostöös TTÜ-ga MTÜ - Rootsi tänav 7 hoone. I etapp 20022004 linn 821, EAS 1777, TTÜ 1990, TTÜ KK 243, kokku
4832; II etapp 2006-2008 EL 6,8 TTÜ 1,5, linn 1,5, KOKKU
9,8
Kuressaare Ametikool on lülitatud Kutsehariduse arendamise
projekti raames I etapis rahastatavate koolide nimekirja.
Hoone renoveerimise projekti koostamine(Rootsi tn).
Omand riigile, kes ehitab ja hiljem haldab kooli. Linnalt ettevalmistustöö.
ERIS projekt Eesti Innovatsioonistrateegia üks osa. 2005-2006

OK

PPF, Taotlus rahuldatud - teostavusuuringu tegemine.

Rahuldatud

ERDF 5,2; linn 1,3 MIO

Korterite ehitamine sundüürnikele elamispinna tagamiseks

3,71
2,194

KREDEX

Tallinna 83 korterite ehitamine I etapp KREDEX 2,5, linn 1,21
I etapp rahastatud, MIO
realiseerunud, II etapp KREDEX 1,694, linn 0,5 MIO
II etapp esitatud
menetlemisel.

Tolmuvaba katend tänavatele e. tolmureostuse likvideerimine

6

Linn, Riik

2004 etapp töös (60 Kaasfinantseeria riik 2004 - 0,44MIO (teede remont - täpsema
sihtotstarbeta). Eesmärk kõik elamutega piirnevad kruusateed
% mahust OK)
katta mustkattega.

PPF, EL, RIIK

PPF esitamisel
taastamine, käikude avamine, siseõues müüride avamine (meede
Saaremaa Muuseumi 4.6.4.). II etapp lossi ja selle ümbruse arendusprojekt
(Soodustav asjaolu oleks UNESCO maailmapärandi nimistusse
poolt

PROJEKTID ETTEVALMISTAMISEL
PPF uurimis- ja projekteerimistööd 1,4 MIO. I etapp - vallide

Linnuse ja lossipargi arendusprojekt
(vallide restaureerimine, valgustus, haljastus, teemapark/viikingiküla)

55

lülitamine).

Linna staadioni rekonstrueerimine
(harjutusväljaku ja olmehoone-tribüünide rajamisega)
Supelranna ja Raiekivi poolsaare väikevormid ja rajatised

Rajakatte maksumus 7 miljonit, rajatised koostöös erakapitaliga.
Tribüünide ja abiruumide rajamine koos ksvandatava hotelliga.

7

Kõrghariduse struktuuri väljaarendamine Saaremaal

8

Kolledž

Hosteli rajamine koostöös Kolledžiga

25

Kolledž, KG SA

Avatud noortekeskus
Koolihoonete rekonstrueerimine - 21.sajandi kool

5,30

meede 4.3

50

SÜG (20 MIO) ja KG (30 MIO) koolihoonete rekonstrueerimine.

Sotsiaalne kaasatus. Erivajadustega laste kooli rajamine.

4

Linn annab üle Suur-Põllu 4 kinnistu ja juurdelõike
Tolli 9 kinnistust, riigi kanda jääb väljaehitamine

Sotsiaalne kaasatus (toimetulekukooli ja -keskuse toimimine)

Projekt ettevalmistamisel, tõenäolisem asukoht KG ja
Tervisepargi nurk.
Mõne olemasoleva hoone baasil baasil noortekeskuse rajamine.

Teises etapis Tööjõu tööturule sisenemine
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Kuressaare Haigla hoone renoveerimine
160
Ettevõtlusinkubaator (alustavatele firmadele/äriprojektidele füüsilist
1,5
infrastruktuuri ning äriarendusteenuseid pakkuva tugiüksuse
väljaarendamine)
Tööstus (ettevõtlus) park

EL, Haigla, riik

24 miljonit on haigla kaasfinantseering
Koostöös Kuressaare Kolledži või Kuressaare Ametikooliga (I
etappi maksumus 200 m2 ulatuses ligi 1,5 MIO)

Linn, erakapital

Vee- ja kanalisatsioonitrasside jätkuprojekt

65

Puhasti jätkuprojekt

15

Soojus- ja elektrienergia koostootmine

100

AS Kuressaare
Veevärk
AS Kuressaare
Veevärk

Roomassaare või Talli tänava baasil

OK

PPF, KIK, Eesti Vabariik. AS Eesti Veevärk poolt koostamisel
eelprojekt Saaremaa ja Hiiumaa kohta

Eeluuringut finantseeris Taani Energiaagentuur. Projekt

Kuressaare Soojus,
Võimalik realiseerimine koostöös Eesti
Tasuvusuuring OK ettevalmistamisel.
Energiaga. Esialgne maksumus oli 68 MIO. II etapis 100 MIO.
Eesti Energia
Taotlus EL projekti CONCERTO raames saada 35 % toetust.

Soojavarustussüsteemide rekonstrueerimine ja ehitamine Tuulte
Roosi piirkond (golf, Lootsi 25 jt)

6,5

Koostöö Kaarma
vallaga

Saaremaa prügila
Parklad ja Jalgrattateede võrgustiku loomine (ohutu koolitee, linnast
loodusesse, aktiivne tegevus, tervislikud eluviisid, kallasrajad)

KOIT 2004-06

15

Projekt esitamisel mai 2004

Projekt esitatud

Piirkondade
Taotlus esitamisel
konkurentsivõime

PPF. Taotlus eeluuringute tegemiseks koostamisel. Eeluuringus
linna osalus 100
meede 4.6.2. Piirkondade konkurentsivõime - turismipiirkonna
ja sadamate ühendused, parklate võrgustik

Linna kallasrada

Kallasrajale jalg - ja jalgrattatee rajamine (Roomassaare, Lootsi
25, Jahisadam

Terviseradade-mänguväljakute võrgustiku täiendamine, Aktiivse
tegevuse võimaluste loomine

Vt. supelrand, tervisepark, jalgrattateed, mänguväljakud. Vajalik
võrgustiku terviknägemus.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine

5

KOIT 04 - 06

Taotlus esitamisel

Aia tn pikendus

6

eeltöö OK

Taotlus esitatud

Kuressaare kuulub linnade rühma, kelle hulgast valitakse
pilootlinn Eestis. Uuringu teostaja Danish Pwer Consult.
Kuressaare ei valitud piloodiks/ Esimene etapp pargi teede ja
kindluse illumineerimine 0,75 MIO; linna arendatavad tänavad
Strukturaalfondid (sillad-truubid). Projekt koostatud (sild 2;
truup 1,5; tee 3 MIO)

Keskväljaku renoveerimine

6

Omavahenditega

Saarte Programm - Turism. Vaja koostada projekt - Linn
realiseerib ise

Golfiväljaku ligipääsuteed
Linna geoinfosüsteemi loomine (geodeetiline aluskaart, erinevate
registrite sidumine ja veebipõhine juurdepääs)

Turismi meede

Vt parklad

3

projekti I etapis
Regio AS

1,135

PHARE ESC 2003 ettevalmistamisel

Turismi turundus "Saaremaa turismi turundus 2005 - 06"

Merikotka tn. 700m lõigul ja 33 kohaline parkla.
GIS strateegia koostöös AS Regio-ga ja PPF- taotlus GISprojekti ettevalmistami-seks ning ERDFi esitamiseks
(tehnoloogilised skeemid, spetsifikatsi-oonid,
hinnakalkulatsioonid jms)
tähtaeg 07.02.05. Sisu: turundus, trükised, messid, mainekuj.
Taodeldav summa kuni 60 000 EUR (sellest 75% Euroopa
Komisjon, 25% EV), linn 15 % + km
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KAVANDATAVAD PROJEKTID
Kuressaare Jahisadama faarvaatri süvendamine II etapp
(tiibur- ja katamaraan tüüpi ja suuremate purjelaevadele vastuvõtt)
Tuule tn ja Punase Kivi abaja vahelise maaala rekultiveerimine

25

Linnuvaatlustornid Põduste puhkealale

0,58

Saarte Mängude korraldamine Saaremaal 2011

35

Saarte Mängude infrastruktuurid
Kuressaare Päevakeskuse II etapp - teine hoone
Energiasääst - hoonete renoveerimine ja vastavusse viimine
kaasaegse õpi- ja töökeskkonna nõuetele

4

AS Kuressaare
Jahisadam
KIK 2004-2005
Saarte Kalurite
Ühing
SSMA, Riik,
Olümpiakom,
Saarte Mängude
juhtkom.
Olümpiakomitee,
SSMA

2004 tööd

Rekultiveerimiseks 100 000 kroonine eelarve 2004.aastal

Taotlus esitamisel

Saarte Programm. Linna kaasfinantseering 80 000 (kaks
linnuvaatlustorni)

Linn 2 MIO, Riik 8 MIO, ülejäänud sponsorid ja osalejad
Saarte Mängude korraldamine Saaremaal eeldab vahendite
eraldamist spordiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks.
Spordikeskus, ujula, staadion, lennurada

SA Kur. Sotsiaalhooldus
60

V ja I Lasteaia projektid ettevalmistamisel
Otsene rahastamisallikas puudub. Projekt tuleb realiseerida
kombineerituna veevarustus-, jalgrattateede- ja
tänavavalgustusprojektiga.

Tänavate rekonstrueerimine
(sh. kõnniteed, välisvalgustus, trassid, jalgrattateed)

80

Tallinna mnt

12

Projekt koostatud

Talli ja Põhja I ja II etapp

5

Projekt koostamisel

Veski tänav (300m)

1,5

Lootsi 25 ligipääsuteed

avaneb 2006

Turismi meede

Ringtee põik väljaehitamine
Raudtee läbimurre (200 m)

1

E-KURESSAARE - avalikud teenused linnaelanikele
veebikeskkonnas
KOKKU KÕIK PROJEKTID

Eeltöö OK
Saare Maavalitsus,
IBM Eesti AS

Kaardistamine tehtud. Projekti koostab IBM Eesti AS vastavalt
kaardistuse tulemustele. Hetkel linna finantseerimise vajadus
lahtine.

951,8
66

RAHULDAMATA PROJEKTID
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Turismiparklate süsteemi rajamine vanalinnas ja puhkealal

PHARE, EAS,
Linn

5,488

Ei rahuldatud 12.04

Puhkeala, Kitzbergi, Linnateatri, Alle tn, staadioni,
golfipiirkonna parklate väljaehitamine. Linna kaasf 1. 0,829
MIO. Projekt esitatakse uuesti koos jalgrattateedega
piirkondade konkurentsivõime projekti raames.

LISA 5
EELARVE KASV JA KOHUSTUSTE JUHTIMINE, 2006-2020
(tuh. kr)

Kohustuste tagasimakse
Aasta

Eelarve
kasv

Eelarve
(puhastatud)

Võetav
laen

2005 laenude
tagasi-makse

Kohustuste kogusumma

Lisanduvate
laenude
tagasimakse

2005 kohustused

Koos uute
laenudega

60% nõue
Koos uute
2005
laenudega (07
kohustused
- 09)

Reserv 60% nõude
täitmiseni

2006

109%

167533

0

3901

66670

40%

2007

108%

180936

25000

6071

62770

87770

35%

49%

20792

2008

108%

195410

15000

8242

54528

94528

28%

48%

22718

2009

108%

211043

20000

8242

46286

106286

22%

50%

20340

2010

108%

227927

0

8242

38045

98045

17%

43%

38711

2011

108%

246161

0

8242

29803

89803

12%

36%

57893

2012

108%

265854

0

8242

21562

81562

8%

31%

77951

2013

108%

287122

0

8242

13320

73320

5%

26%

98953

2014

108%

310092

0

9199

4558

64121

1%

21%

121934

2015

108%

334899

0

0

8242

0

55879

0%

17%

145061

2016

108%

361691

0

0

8242

0

47637

0%

13%

169378

2017

108%

390626

0

0

8242

0

39395

0%

10%

194981

2018

108%

421877

8242

31153

7%

221973

2019

108%

455627

8242

22911

5%

250465

2020

108%

492077

8242

14669

3%

280577

Laenukoormuse kujundamisel jätkatakse aastatel 2000-2005 kujundatud laenustrateegiat.
Aastatel 2006 - 2009 pidada otstarbekast laenukohustuste ja eelarve suhte taseme hoidmist vahemikus 45-50%.
50% piiri ületamine võib olla põhjendatud vaid EL-projektide kaasfinantseerimiseks võetavate laenude osas.
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LISA 6
KAPITALIEELARVE PROGNOOS, 1998-2009
(milj. kr.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Linnaeelarve (puhastatud) maht
Kapitalieelarve tulud
Kapitalieelarve finantseerimine põhieelarvest
Kapitalieelarve sihtfinatseerimne
Kapitalieelarve finantseerimine laenuga
Kapitalieelarve osakaal linnaeelarvest (2/1)
Laenukapitali osakaal kapitalieelarves (4/2)
Kapitalieelarve kasutamine laene arvestamata (3)
Laenude teenindamine
Investeeringud (laenukapitali ja sihtfinantseerimist kasutamata)¹
Investeeringud KOKKU (2-8)

11 eelarve efektiivsus e. põhieelarvest eraldise ja eelarve kogumahu suhe (3/1)

1998
57

1999
66

2000
72,8

2001
99,8

2002
115

2003
129,5

2004
138,2

2005
153,7

2006
167,5

2007
180,9

2008
195,4

2009
211,0

10
3

15,5
8,5

8,6
8,6

10,5
10,5

22
12

7
17,5%
70,0%
3,0
3
0,0
7

7
23,5%
45,2%
8,5
8,5
0,0
7

0
11,8%
0,0%
8,6
3,6
5,0
5

0
10,5%
0,0%
10,5
3,5
7,0
7

10
19,1%
45,5%
12,0
3
9,0
19

26,2
15,0
11,3
0,0
20,3%
0,0%
26,2
3,2
23,0
11,7

34,9
12,6
6,3
16,0
25,3%
45,8%
18,9
4,9
14,1
30,1

57,0
20,2
20,8
16,0
37,1%
28,1%
41,0
5,5
35,5
51,5

34,9
14,9
20,0
0,0
20,8%
0,0%
34,9
6,8
28,1
28,1

60,9
15,9
20,0
25,0
33,7%
41,0%
35,9
7,0
28,9
53,9

53,9
18,9
20,0
15,0
27,6%
27,8%
38,9
7,0
31,9
46,9

61,9
21,9
20,0
20,0
29,3%
32,3%
41,9
7,0
34,9
54,9

5,3%

12,9%

11,8%

10,5%

10,4%

11,5%

9,1%

13,1%

8,9%

8,8%

9,7%

10,4%

¹ - 2003 investeeringute hüpe tuleneb sihtfinantseerimisest (rida 3 - 11,3 miljonit)

KAPITALIEELARVE OSADE DÜNAAMIKA
60
50

Kapitalieelarve tulud

milj. 40
kr
30

Kapitalieelarve finantseerimine põhieelarvest
Kapitalieelarve finantseerimine laenuga

20
Investeeringud (laenukapitali ja sihtfinantseerimist
kasutamata)¹

10

Investeeringud KOKKU (2-8)

0
1997
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1999
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2004 2005

2006 2007
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80

