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KOKKUVeTE KINGISSEPA LliJI\IA ARENGUST 

I Kuressaare alevi teke 

Enamus uurijaid peab Kuressaare alevi tekke ajendiks 
14. sajandi keskel rajatud linnust. Oletatakse, et Kt~essaare 
linn tekkis linnuse j uurde viivate maanteede ristumiskohale 
rajatud turuplatsi ümber. Muinsusaegsete teede kaarti vaadates 
näeme, et Väike-Kihelkonna maantee tegi Kuressaare kohal suure 
looga leunasse. Sellest veib järeldada, et juba ellne piiskopi
linnuse rajamist 14. sajandil pidi Kuressaare kohal asula ole
ma. Varasema hoonestuse olemasolu juba 11. sajandi II poolel 
kinnitavad arhitekt K. Aluve juhtimisel tehtud arheoloogilised 
kaevamised väliuurimine ja täpisteaduslik analüüs. 

Seega veib oletada, et ka paikse elanikkonnaga asula 
eksisteeris juba enne piiskopilinnuse rajamist. See vois tek
kida eestlaste kindlustatud sadamakoha lähedusse, Kuhu vallu
tajad rajasid hiljem linnuse, mis kontrollis teed sadamasse 
ja sadamat ennast. 

Dtokumentaalselt mainitakse alevi olemasolu Kuressaare 
linnuse juures 14240a. Piiskoppide voimu ajal (1228-1560) 
ei kujunenud Kuressaare veel linnaks. J~ev arenes ilma eelneva 
planeeringuta, tänavad tekkisid olemasolevate teede baasil 
korvalt~ad Ühendasid omavahel alevi tähtsamaid solmi. 

II Areng Taani aj al 

15590a. müüs Saare-Lääne piiskop oma valdused, s.h. ka 
Kuressaare, Taani kuningale Friedrich II-le. Viimane andis 
need edasi oma vennale Magnusel~. Kuressaare sai 1563.e .• 
hertsog MagnuseIt linna oigused. Magnus hankis linnale mitmeid 
soodustusi ja eeseigusi kaubanduse alal. 

Nagu selgub 1641.a. linnuse plaaniIt, koosnes Kuressaare 
hoonestus ainult puitmajakestest, mis olid asetatud ebakorra
päraseIt ja laialivalguvalt. Tulekahju korral vois terve linn 
tule»oaks saada. 

Kuressaare areng Taani voimu ajal 1559-1645 oli intensiiv
ne, laienes linna tagemaa ning talle loodi soodsad tingimused 
kaubanduse~ ja käsitöö edendamiseks. 
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III Areng Rootsi ajal 

1645.s. läks Saaremaa Bromsebro rahulepingu alusel Rootsi 
riigi valdusse. Rootsi riigivoimu kõrgeimaks esindajaks kohapeal 
sai kuberner. 1648.a. läänistas Rootsi kuninganna Kristiina Ku
ressaare linna ja linnuse krahv Magnus Gabriel De la Gardiele 
ja tema järglastele. See periood oli Kuressaarele väga soodne, 
sest De la Gardied olid energilised majandusmehed.1654.a. loo
bus Kristiina troonist ning jättis Saaremaa endale sissetule
kualIikaks. 

Kuressaare 1681.a. linnaplaaniIt näeme, et linn ja kindlus 
olid muutunud Üheks linnaehituslikuks tervikuks. Oli tekkinud 
linna tänavate- vork ja formeerunud kogu linna struktuur, mis on 
püsinud tänaseni. Linna raskuspunkt oli nihkunud Tallinna tänava
le, kus asusid raekoda, vaekoda ja linnakirik ning selle xäände 
jäi kaks väljakut. 

1710.a. märtsis piiras linna venelaste väesalk, kes süütas 
linna. Rängalt mojus ka mandrilt levinud katk. Kui Vene sOjavägi 
1710.a. sügisel teistkordselt Saaremaale ilmus, alistus Kuressaa
re garnison ilma vastupanutao 

IV KureSSaare Vene riigi koosseisus 

Juriidiliselt allutati Saaremaa koos teiste Eeesti aladega 
Vene riigile alles 1721.a. Uusikaupunki rahulepingu alusel .linn 
oli peaaegu t~iesti maha polenud, alles olid vaid Üksikud kivi
hooned. Elanikke oli vähe ning vaesus suur. ülesehitustööd takis-
tasid sagedased tulekahjud (1746, 1748, 
1773.ao)o Linna hoonestuse taastamist voime j~gida 1747.a. ja 
1762.a. plaanideIt. Peal e Pohjasoda rajati linna piirav palis
saad, mis juba sajandi lopul osaliselt lammutati. Linna sisse
pääsuteedel paiknesid linnaväravad. 

1775.a. sai Kuressaare Saaremaa kreisi pealinnaks. Peale 
1783.a. kui linna asus elame Liivimaa viitsekuberner Balthasar 
von Camp enhaus en, paranes linna heako~d. 

18. saj. II pooleltaastas Kuressaare oma sisemise struktuu
ri. Sajandi lõpuks korrastus t~avatevork, tÜhjad krundid hoones-
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tati voi haljastati. Hooned asetsesid kruntide piiril, moo

dustades Ühtse tänavajoone. Samal ajal kujuneski Kuressaare 

vanalinn loplikult välja. Seda kinnitavad 1798.a. ja 1803.a. 

linnaplaanid. 1834.a. likvideeriti Kuressaare kindlus ja anti 

~ormaalselt üle linnale, tegelikult aga müüdi 1836.a. Saaremaa 

rüütelkonnale. 

Linna uus arenguetapp algas 19. saj. II veerandil, kui 

avastati Kuressaare muda raviomadused. Rajati mudaravilad ning 

sajandi keskpaigaks muutus Kuressaare ülevenemaalise t8htsuse

ga kuurordiks. Kuurordiga seotud hooned (peamiselt puitarhiek

t~ur) paiknesid enamuses linna launaosas, lossipargis ja mere 

läheduses. 

V Areng 20. sajandil. 

19. ja 20. sajandi vahetusel laienes linna tänavate vork 

ida suunas endisele karjamaale ning Kaarma-Suuremaisa aladele • 

Linn kasvas ka Roomassaare sadama, suunas, kuhu kerkis puitma

jade rajoon. 
Eesti Vabariigi alguloli Kuressaare territoorium 1336,8 

ha. 1929.a. liideti veel 618,12 ha suurune ala, s.h. ka Pollu 

alev. 1934.a. läks Kuressaare linnus üle Kuressaare linnava

litsusele ning linna territo~riumi suuruseks oli 1968,8 ha. 

~imetatud maa-ala rahuldas täielikult linna vajadused~, vähe

nes Kuressaare asustustihedus, ~est elanikkonna juurdekasv ei 

pidanud sammu linnasiirde laienemisega. 

Sajategevuses 1941. ja 1944.a. hävis ka Kuressaares palju 

hooneid. Sealhulgas üle 1/3 linna elamispinnast. 

1957 ja 1961.a. tehti "Estgiprogorstrois" Kingissepa 

generaalplaanid. 1970.a. koostati "Eesti Projektis" Kingisse

pa linna generaalplaani korrektuur. Vastavalt nendele plaani

dele on linna ehitatud kaubamaja, postiroaja, teenindusmaja 

ning Smuuli, Vallimaa-Rohu-Haridu~e ja Vallimaa-Pika t. vahe

lisele alale 3-5-korruselisi maju. 

10 
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3. ®lemasoleva olukorra iseloomustus 

3.1. Asend 

14 

Planeeritav ala (200 ha) koosneb ajaloolise vanalinna kaitse

(47 ha) ja reguleerimistsoonist (ca 43 ha) ning 110 ha suutlisest 

nn. tsoonivälisest alast. Tsoonid on fikseeritud VRV 1972.a . 

töös Kingissepa ajal . linnakeskuse kaitse- ja regul.tsoonlajal. 

II .Sirel, arh. E.-J.Sedman.) 

3 . 2. Planeering 

Kingissepa vanalinnas on suuremalt jaolt säilinud ajaloo

line planeerimisstruktuur, v . a. üksikud ebamastaapsed kohad. 

On säilinud looklevad külatänavad, mis ühinevad ja~odustavad 

linnale tüüpilisi meeleolukaid kolmnurkseid väljakuid (Pikal 

tn-l on neid 6) . On säilinud suhteliselt suured kinnistud umb

sete piiretega-kivitaradega; enamuses on säilinud 1-2 korruseli

sed kivihooned punaste viilkatustega ja neil meisterlikud dolo

miitdetailid ning sepised. On säilinud ka väga maaliline Pellu

Sadama tn-te puitelamurajoon kaarja tänavavergu ja tiheda hoo

nestusega. Ebamastaapne uushoonestus ja linnale veeras planee

rimisstruktuur häirivad keige enam linna keskses kvartalis 

(46), s.o. Lenini ja Tallinna tn. ääres, samuti on kv. 39-s 

5x tüüp- ja 1x indiv.elamute kontrast ehmatav. Tsoonidevälise 

ind~lamute ala planeering on üpris tüüpiline Eesti teistele 

väikelinnadele. Hoonetel üksikuna erilist väärtust ei ole, 

küll aga omavad tänavad tugevat miljööväärtust. 

3.3. Hoonestus 

Planeeritaval alal asub 930 postiaadressiga hponet, neist 

kait setsoonis 1.2.0 ja reguleerimistsoonis 218 • 

Hoonestus on suhteliselt ma~al, s.o. 899 1-2 korruselist 

(96,7 %) ja 31 3- ja enamkorruselist (3,3 %) hoonet, valitsev 

pn puithoone 



598 puithoonet (64%) 

281 kivihoonet (30,6%) 

51 kivi-puithoonet (5,4%) 

Linna ajaloolises keskmes domineerib aga kivihoone. 

(vt. lisa 1 ja leht 3). 

Väärtuskategooriate järgi jaotatult on alal: 

13 vabariikliku tähtsusega arh.mälestist 

5 " kultuurimälestist 

18 tähistami~äärivat " 
82 eriti väärtuslikku hoonet 

184 väärtuslikku hoonet 

(vt. leht 2) 

Kuna põhilise osa Kingissepa linna keskusest moodustab 

vanalinn, siis on sinna koondunud ka enamus ühiskondlikke 

hooneid, mille teisel korrusel asuvad tavaliselt korterid 

(vt. leht 3 ja lisa 1). 

3.4. Haljastus ja heakorrastus 

Kingissepa on läbi aegade olnud tuntud rohelise linnana 

ja seda tänu ajaloolisele planeerimisstruktuurile; s.o. suured 

ja suhteliselt hõredalt hoonestatud kuid rikkalikult haljasta

tud kinnistude Linna suurim haljasala - Linnusepark rajati 

1861.aastal, kui Kingissepast, toonasest ~rensburgist sai 

tsaari-Venemaa arenev kuurort. Pisut hiljem, vasta~t muda

supelusasutuste ja pansionide ehitamisele rajati ka Kingissepa 

(end. Pargi) ja Dejevi (end. Allee) tänava puieste.ed. Nii 

park kui puiesteed on säilinud tänini, kuid vajavad rekonstru

eerimist. Linna ülejäänud suuremad haljasalad on juhuslikult 

kujunenud ja juhusliku kujundusega. Nii on näiteks Raekoja

Parteikomitee vaheline ala tekkinud sõjas hävinud hoonestuse 

asemele. Samuti jääb planeeritavale alale väga suur osa 



linna heakorrastamata territooriumist (51,2 ha ehk ca 25%; 

vt . lisa 16 ja leht 3) . 

4. Vanalinna omapära kaitsmine 

Antud töö praktiliseks väärtuseks on ehitusvaimaluste 

väljaselgitamine Kingissepa vanalinna ajaloolist e struktuuri 

ja tänavavargu maksimaalsel säilitamisel-taastamisel ning 

taktitundelisel uuendamisel . Nii tuleb arhit . -ajalooliselt 

vai linnaehituslikult väärtuslik hoonestus matksimaalselt 

säilitada (restaur . , rekonstr . ) ning hoonestusansamblite 

puuduvad osad taastada . Äärmiselt oluline on hoonetele aige 

funktsiooni leidmine, s . o . funktsiooni allutamine ajalooli

selt kujunenud arhiUktuurile mitte vastupidi . Sama oluline 

on uushoonestuse delikaatne sobitamine linnastruktuuri, kus 

tuleb naaberhoonestuse, tänava maju ja majutatavust igakülg

selt arvestada . Iga uue hoone asukoht saltub funktsioonist, 

ruumimahust . Iga uue hoone gabariidid, materjal , ehitusjoon, 

piirded, haljastus, katusekuju jne . aga asukohast . 

Det . planeerimise projekti arvestusperiood jääb ilmselt 

projektettepanekute täielikuks realiseerimiseks lühikeseks. 

Valiku tegemisel on soovitavarvestada, et kvartali vai 

ansambli hoonestus realiseeruks enamvähem üheaegselt . Sise

kvartalid tuleb saneerida . Tööd teostada vastavalt vanalinna~ 

regenereerimistööde erijuhendeile-rnäärustele . 

4 . 2 . Planeerimise lähtepunktid 

1 . Säilitada ja edasiarendada linna ühiskondlikku keskust 

Tallinna , 1 . N~i ja Engelsi tm . -te piirkonnas 

2. Säilitada ja jätkata linnakeskmes polüfunktsionaalset 

hoonestust(ÜhiSkO~dlik + elamisfunktsioon), et vältida 

linnmuuseumi tekkimist 

3 . Tugevdada ärikeskust kaubaringil ja 1 . Wai tn . -l ning 
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4.3. Arhitektuurivaitstlust e korraldamisest 

4.3 . 1 . Kuna reeglina vaib Kingisse~planeerida vaid tüüp

elamuid ja hetkel kehtib üks RPI "1Ifaaehitusprojekti" lameda 

katusega tüüp ning individuaalprojekti koostamiseks tuleb igal 

üksikul juhul taotleda NSVL MN Ehituskomitee luba: on vana

linnas ehitusvaimalused piiratud . Arvestades Kingissepa 

vanalinna omapära, on vajalik välja töötada nn . Kuressaare 

tüüpelamu , mis mastaabilt, materjaliIt, katusekujult sulaks 

harrnooniliselt ajaloolisesse ümbrusesse ja vaimaldaks vari

eerida fassaadidetailides. 

4 . 3 . 2 . Kvartal 46 on linna tsentraalseim ja keerukaim ning oleks 

vajalik selle detailsem lahendus . 

Kvartalis paiknevad: 

a) segamini vabaplaneeringuline suuremahuline uus- ning väär

tuslik, ka eriti väärtuslik (Raekoda) ajalooline ning sajan

divahetuse väikesemastaabiline puithoonestus ning ajaloo

lise tänavaseina (sajas hävinud koolihoone) asemel kaasaegne 

monurnendiga haljasala 

b) suured massiliselt külastatavad ühiskondlikud hooned 

e) on ajaloolise keskväljaku ja kaasaegse kauba- ja kultuuri

maja esise väljaku kontakttsoon 

Teen ettepaneku Kingissepa Raj . TK-l e ja ENSV Arhitektide 

Liidule korraldada järgnevad konskursid: 

1) Kuressaare tüüpelamu konkurss 

2) Kvartal 46 planeerimise ja hoonestamise konkurss 

Samuti soovitan lisada arhitektuurimälestiste kaitse 

nimestikku: 

1) a~dlielamu ansambel Pikk tn. 42, 44 

2) Sadamaait Komsomoli 9 

3) Tallinna tn . 39, 41 ansambel 

4) Tallinna tn. 5 elamu, tallakuur 
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51 Juugendkool Pikk tn.~1 

6) endine kinohoone, nüüd raamatukogu Moskva 25 

7) elektrijaamahoone Moskva 1 

• 
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5.1. Tehno-ökonoomiline osa 

vt. lisa 12 ja lisa 16 

a) 01. 01. elamispind on ~ 145,215 m2 ja 

proj. " :::::: 197.416 m2 

b) 01.01. elanike arv 6500 

proj. " 8800 

e) 01.01. lasteaia kohtade arv 522 

proj. " 601 

d) 01.01. kooli kohtade arv 926 + 220 kutsekeskkoolis 

säilub 

e) 01.01. toitlustuskohtade arv 500 

proj. " 754 

g) 01.01. toidukpl. pind 1281 m2, 

proj. " 1385 m2 

01.01. tööstuskpl. pind 3301 m2, 

proj. " 3688 m2 

Projekteeritud arvud reeglina ületavad normi, kuid arves

tatud on ka linna kui turismi- ja kuurordikeskusega. 

5.2. I ehitusjärJekord 

I ehitusjärjekorra projekteeritavad, restaureeritavad, 

rekonstrueeritavad ja lammutatavad hooned, tänavad, piirded, 

haljastus vt. leht 6 ning insener-tehnil.vorgud leht 8, 9. 
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6. Liikluse organiseerimine, tänavad, parklad, garazeerimine 

6.1. Liiklusskeem 

Kingissepa vanal~nna planeerimiseloli üheks määravamaks 

tingimuseks ajalooliselt väljakujunenud linnastruktuuri, s.o • 

1/ 

. tänavate ja väljakute võrgu maksimaalne säilitamine. Kuna 

järk-järgult viiakse vanalinnast välja intensiivsemat transporti 

vajavad tööstus-, lao- ning transpordiettevõtted, on võimalik 

käsitleda vanalinna tänavaid kohaliku liiklusega tänavatena 
.. 0 0 ~'4f.· oo v 

ning säilitada neil valJakuJunenud PU~~~Qe{Jooned~ Tanavavorgu 

rekonstrueerimine tähendab siin vaid tänavakatete rekonstrueeri-

mist. 

Liikluse lahandamisel on arvestatud RPI "Eesti Projekti" 

gen.plaani kahe välimise ringteega. Need on linna ümbersõit 

ning Talve-Smuuli tn. magistraal. Sisemine: Nõukogude-Rohu-Aia 

tn. ring oma suurte kvartalisiseste läbimurretega on asendatud 

küll vähemgeomeetrilise kuid ka väiksemaid lammutusi vajava 

(1 lammut.) ringiga, s.o. Kivi-Kungla-Nõukogude-Põhja-Rohu

Vallimaa-Smuuli-Aia tn. Nende tänavate punaste joonte vahe 

sõltub 01.01. hoonestusest ja on erinev, sõidutee laius on 

ühtlaselt 10,5 m. (vt. graafil. osa leht 6,7). On loobutud ka 

gen.plaani parklatega lõppevaist tupiktänavate süsteemist, kuna 

1) see on seotud suurte lammutustega 

(risti ja põiki kvartalit läbimurded Põllu-Sadama tn. ja 

Kõver-Moskva tn. alal) 

2) nad lõppevad ebareaalsete parklatega (Tallinna ja Torni tn.) 

3) nad hävitavad terviklikult säilinud ja siiani kõlbliku 

tänavastruktuuri. 

6.2. Jalakäijate liikumine 

Linna keskosa eriti tihedalt äridega ümbritsetud tänavad 

(1.~ai, Pioneeri tn. algus, Kaubaring) on projekteeritud jala-
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käijate alaks, kus lubatud on juurdesoit vaid kaubaautodele . 

Ühtlasi on laiendatud konniteed Pioneeri-Gorki tn. 

nurgal. Veel on muudetud jalakäijate alaks Komsomoli ja Ranna 

tn. vaheline Kingissepa tn . loik, et siduda orgaanilisemalt 

mereäärset proj. parki pansioni-hotelli alaga . Jalagäijate 

pohilised liikumissuunad vt . leht 6. 

6.3. Ühiskondlik transport 

Linnasisene ühisk . transport on lahendatud kolme bussi

liiniga. Ka edaspidi tuleks kasutada Kingissepa kitsastele 

tänavatele sobivaid väikesemoÄtmelisi busse, kusjuures bussi-

liikluse vajalik kasv toimub ajaintervalli lühendamise teel. 

Taksodispetser ja peatus (teine on lennujaamas) on viidud 

maaliinide bussijaama juurde. 

6.4. Parklad 

Gen.plaanis noutav parklate arv ca 185 kohta on det.pla

neerimisega ületatud ca 3 korda (602 k.), kusjuures lammutused 

on märksa väiksemad (7 hoonet). Suurim alaline parkla turistidele 

(P 80k kvartal 55 0
) asub pohilise keskusesse sissesoidutee, Tal

linna mnt. ääres ja voimaldab nii vähendada turismihooajal vana

linna koormust. Muul ajal töötab väljak linna tasulise parklana. 

Teine suur parkla (P 180 kv. 62) on projekteeritud suurürituste 

puhuks linnuse alal vai staadionil. Juurdepääs talle on holbus 

koigilt kolmelt ringteelt . 

Linna südames on Bä-i11tatud kaaba-, kalLaulima;j8:, park:ta-;-

laiendatud "Veski" parklat, projekteeritud parkla turulistele, 

bussijaama juurde jne . (vt . leht 6). Väiksemad parklad (6-12k.) 

on lahendatud linna tüüpilistel kolmnurkseil väljakuil. Reeg-
5~ 

ll:ina on *fo ik parklad maksimaalselt haljastatud ja suuremad 

ka kivitara voi hekiga piiratud. 
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6.5. Garazeerimine 
Projektikohane planeeritava ala elanike arv on ca 

8800, neist ca 2650 individuaal- ja 6150 kommunaalsek-

toris. Vastavalt normile on vaja alale mahutada 1760 

sõidukit, neist 530 individuaalsektorisse ja 1230 kommu

naali. Individuaalsektori autod garazeeritakse või pargi

takse isiklikul krundil.Kommunaalsektori elanike autodest 

60 % (738 a.) tuleks hoida garaazides. Vanalinna kaitse

tsoonis on garaazide massiline projekteerimine johtuvalt 

kinnistute struktuurist, kitsastest tänavatest jne. reeg

lina lubamatu. ErandlikuI projekteerimisel vanalinna (näit. 

invaliididele) tuleb olenevalt asukohast eelnevalt tellida 

KRPI-st eritingimused ja kooskõlastada projekt VAMKI-ga. 

Projekteeritava territooriumi olemasolev kommunaalgaraazi 

kohtade arv on ca 100, uute kommunaalelamute alale on 

projekteeritud teist sama palju. Ülejäänud autosid hoi

takse tasulistes parklates (vt. joon. 6 pos. 170 ja 172) 

ja hoovides. 

6.6. Vertikaalplaneerimine 

Käesolev vertikaalplaneerimise projekt on koostatud 

geodeetilisel alusel M 1:2000, mis on koostatud 1980.a. 

Vertikaalplaneerimise projektiga on antud projekt

kõrgused piki tänavate sõiduteede telgi, nende ristumis

kohtades ja pikiprofiili murdepunktides. 

Põikprofiilide vertikaalse lahendusega on määratud 
v 

projektkorguaed ka tänava punastele joontele. 

Põikprofiilid on antud kõigi rajooni peatänavate 

kohta, kus esineb autobussiliiklus. Arvestades kitsaid 

punaste joonte vahesid on ette nähtud neil sõidutee 
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laiuseks 9,0 ja 10,5 m, vastavalt rekonstrueerimise või-

malusele. 

Ülejäänud tänavatel lahendatakse põiklõiked detailselt 

rekonstrueerimisprojekti koostamisel. Sõidutee laiuseks 

nendel tänavatel on ette nähtud 6,0 ja 7,0 m. 

Kuna vanalinna tänavad on suures osas ki tsad, tihe

dalt hoonestatud ja kohati ebaühtlase punaste joonte 

vahega, siis nende rekonstrueerimise korral suuri ümber-

ehitusi ette näha ei saa. Tuleb piirduda maksimaalselt 
., 

voimalikuga, mida arvestada järgnevates rekonstrueerimis-

projektides. 

Tihedast säilitatavast hoonestusest lähtudes ei ole 
., 

voimalik paljudes kohtades tänava pikikallet normikohasel 

(i - 0,004) korrigeerida. Seetõttu on ette nähtud sellistes 
.., 

kohtades soidutee telje pikikaldeks 0,003. Antud kohtades 

on sademevete paremaks eemaldamiseks ette nähtud anda 

rentslile eraldi pikikalle (min. 0,004), vajaduse korral 

ka laineline, kallakutega restkaevu poole. Muutuvate 

pikikallete puhul telje ja rentsli vahel on põikkalde 

üleminek 2 % - 3 %. 

Põhiliselt on tänavate sõidu- ja kõnniteedele ette 

nähtud asfaltbetoonkate põikkallakuga 2 %. 

Peaplatsil ja selle ümbruse tänavatel on ette nähtud 
.., 

ajalooliselt väljakujunenud munakivisillutis poikkalla-

kuga 3 %. 

Sademetevee eemaldamine on ette nähtud kanalisatsiooni 

kaudu. 

Suuremad tänavate ümberehitused pikikalde korrigeeri

miseks on ette nähtud piirkondades, kus on planeeritud uus 

hoonestus, nagu Vallimaa ja Smuuli tänaval. 
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7.1. Veevarustus 

Käesoleva planeerimiskava veevarustusvorkude koostamise 
aluseks oli RPI "Eesti Projekt" poolt koostatud "Kingissepa 
linna generaalplaan" ja PI "Koiiununaalprojekti" poolt koostatud 
töö "Kingissepa linna tänavate veevorkude plaan" nr. 1174-
74 (1977.a.) 7. 
7.1.1. Olemasolevolukord 

Käesoleval ajal varustatakse linna veega Kellamäe vee
haardest, max toodang 24000 mJ/õõp. Tõõstusettevotted omavad 
lokaalseid veevarustuse süsteeme, milledest osa ei rahulda 
tsentraalsetele veevärkidele esitatud noudeid. 

Et katta linna perspektiivset veevajadust, tuleb kasutu
sele votta ka Tolli-Antsi veehaare, max toodang 5900 mJ/õõp. 

Planeeritaval alal on välja kujunenud küllaltki tihe 
olemasolev veevarustuse vork, mis toitub Kellamäe veehaardest 
lähtuva~t kahest veejuhtmest ~ 200 mm. Kuna perspektiivne 
veetarbimine kasvab planeeritaval alal suhteliselt vähe. 
(olemasolev 1500 mJ/õõ~. , perspekt i ivne 1850 mJ/õõp.), 
pole täiendavaid veejuhtmeid vaja rajada. 

Planeeritaval alal paikneb ka linna veetorn, paagi mahuga 
Joo mJ (pohja korgusmärk 25,60 m (abs.). 

Antud rajooni piires tagab veetorn küllaltki vabasurve 
A veevorgus. 

7.1.2. Projektlahendus 

Projekteeritud veevorgu plaan on toodud joonisel nr. 9 
Pohiline jaotusvork on projekteeritud veevarustuse malrnmuhv
torudest ~ 100 mm. 

Koik vorgu armatuurosad paigaldada raudbetoonrongastest 
kaevudesse. 

Tuletorjevee seisukohalt on veevork madalarvuline. Tu
letorjevesi voetakse tänavatorustikele paigaldatud hüdranti
dest autopumba abil. Hüdrantidepaigaldamise vahekaugus -
mitte üle 150 m. 

A 2. of ~ 
Tuletorjevee vajalik maht hoitakse veetornis ja Kella-

mäe veehaarde vahereservuaarides • 
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7.1.3. I ehitusjärjekord 

I ehitusjärjekorras, sellel viisaastakul, on kavas 
ehitada välja (sulgeda) ring Kingissepa ja Abaja tän~al 
ning ehitada välja vorgud Smuuli - Aia tänaval. 
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7.2. Kanalisatsioon . 

Käesoleva kanalisatsioonivorkude lahenduse aluseks on 
pr "Kommunaalprojektit! poolt 1979.a. koostatud Kingiss~pa 
linna kanalisatsioonivorgu dimensioneeritud skeemt! (töö 
nr. 471-79) . 

Vastavalt sellele jaguneb planeeritav ala kolme kana
liseeritavasse basseini. 

Suurem osa vaadeldavast territooriumist, kus reljee~ 
langeb Poduste joe suunas, kuulub pumbajaama nr. 3 basseini. 
Käesoleval ajal on see osa linnast kanaliseeritud osaliselt, 
kusjuures Ühisvoolse süsteemi heitveed juhitakse Poduste jok
ke vOi sadama piirkonnas lahte. Et tegu on ajaloolise vanalin
na ki tsaste tänavatega, on lahkvoolse süsteemi loomine nime
tatud alal praktiliselt voimatuo Seetottu on kanalisatsiGoni 
skeemiga ette nähtud ka edaspidi kanaliseerida konealtule ter
ritoorium Ühisvoolu süsteemiga, kusjuures enne pumbajaama 
nr. 3 juhitakse vihmade ajalosa seguvett ülevoolu kaudu Po
duste jokke lahjendusega 1:1. 

Territooriumi idaosas' paikneb kaks omaette kanaliseeri
mise basseini . Kirdeosa on kanaliseeritav isevoolselt pumba
jaama nr . 6 (linna kanalisatsiooni peapumbajaam) suubuva 
Kaevu t. kollektori kaudu . 

Kaguosa, mis on piiratud Kaevu ja Kitsa tänavaga, ei ole 
nimetatud kollektorisse reljee~i tottu iseseisvalt kanalisee
ritav. Seetottu on ~3gi~ ja Dejevi t. ~ga lähedale vaja 
rajada pumbajaama nr. 4, kuhu suubuvad torustikud Lenini, 
Marxi ja NOukogude tänvalt. Heitveed pumbatakse Kaevu to 
kollektorisse. 



Käesolevas töös on pohiliselt säilitatud PI "Kommunaal
projekti" lahendus. Täpsustatud on ainult torustike trasse 
Üksikute "tänavaloikude osas. 

Uute rajatavate kanal.torustike kogupikkus on 9,0 km. 
Ehitusmahud torustike läbirnootude järgi on: 
1) keraamilistest kanal.torudest ~ 250 mm . 
2) sama, ~ 300 mm 
3) asbestts.torudest ~ 400 mm 
4) raudbetoontorudest ~ 500 mm 

., 1 Jt t . •• veevaras Us 

3,2 km, 

4,9 km 

0,3 km 

0,6 km 
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7.3. Soojusvarustus 

Käesoleva planeerimisprojektiga haaratava Kingissepa 
linna territooriumi soojusmajanduse küsimusi on käsitletud 
RPI "Eesti projekti" poolt 1979.a. koostatud töös "Kingis
sepa linna soojusvarustuse skeemi korrektuur" (siffer 
Ko-637-79), mis valmis Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee 
tellimisel. 

Linna soojusvarustuse skeemi kohaselt kuulub vaadelda~ 
territoorium valdavas enamuses linna tsentraalkatlamaja 
nr. 1 teeninduspiukonda, välja arvatud linna lääneserv,kus 
haigla hooneid ja paari tarbijat varustab soojusenergigga 
haigla katlamaja. 

7.3.1. Praegune olukord. 

Suurimaks soojusallikaks on planeeritavas piirkonnas 
linna keskkatlamaja nr. 1, mis tarbib vedelkÜtust ja on va
rustatud DKVR-tüüpi keskrohukateldega. 

Katlamaj a soojustootlikkus on 21,0 G-cal/h, mis prakti
liselt on ammendatud. Katlamaja laiendamine on voimalik ai
nult individuaalkrundi likvideerimise teel. 

Katlamajast väljuv soojusvorgu magistraaltorustik suun
dub piki Vallimaa ja Torni tänavat kesklinna, ületab Tallin
na tänava ja hargneb kahes suunas, millest esimene varustab 
Pihtla mnt. poole jäävaid tarbijaid. Teine haru suundub pa
ralleelselt Tallinna tänavaga lossi suunas. Haruvorkude abil 
on kesklinnas Ühendatud tsentraalkatlamajale valdavosa mit
mekorruselisest hoonestusest nii elamu-kommunaaltarbijate 
kui ka tööstusobjektide näol. Katlamajale Ühendatud tarbija
te soojuskoormus moodustab praegu 20 Gcal/h, kaasa arvatud 
Smuuli t. elamukvartal ( 5 Gcal/h), mis jääb väljapoole 
planeeritud piirkonda. 

Planeeritaval territooriumil paikneb ka Pikk t. 1 asuv 
grupikatlamaja, mis varustab tarbijaid Moskva, Kingissepa, 
Pika ja Poik tänava piirkonnas, summaarse koormusega 1,0 
Gcal/h. 
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Suurematest katlamajadest külgneb planeeritava territoo-. 
riumiga haigla katlamaja, mis varustab soojusenergiaga haigla 
hoonetekompleksi ning monda tarbijat lähikonnas. 

Peale eelkirjeldatud katlamajade on linna elamukommunaal
sektoril ja tööstusobjektidel rida väikekatlamaju, mis omavad 
lokaalset iseloomu ja kuuluvad likvideerimisele kaugemas pers
pektiivis (pärast ~bija Ühendamist linna soojusvorkudega). 
Planeeritaval territooriumil paiknev Ühekorruseline hoonestus 
ja individuaalelamute rajoonid linna lounaosas tsentraalsele 
soojusvarustusele ei kuulu. 

703.2. Projektlahendus. 

Planeeritavale kesllinna territooriumile kavandatud uute 
ja rekonstrueeritavate hoonete soojusvarustus lahendatakse 
tsentraalkatlamaja nr. 1 baasil. Uute tarbijate Ühendamine 
osutub vo~alikuks pärast katlamaja nr. 3 laiendamist (end. 
EPT katlamaja) ja Smuuli elamukvartali soojuskoormuse ümber
lülitamist viimasele. Rekonstrueeritavate ja uute hoonete 
soojuskoormuse kasv tingib olemasolevate haruvorkude ja pea
magistraali loikude läbilaskevoime suurendaraist. Iga lisanduva 
objekti projekteerimise mahus tuleb teha ka kontrollarvutus 
olemasolevale soojusvorgule, näitamaks soojusvorgu rekonstruee
rimise ulatust. 

Smuuli tänava elamukvartali lüli tamine katlamajale nr. 3 
voimaldab vähendada tsentraalkatlamaja nr. 1 soojuskoormust 
5,0 Gcal/h vorra. ümberlülimise arvel likvideeritakse Pikk 1 
asuv grupikatlamaja, mis seadistatakse tsentraalseks soojus
punktiks. Selline lahendus voimaldab kasutada olemasolevaid 
soojusvorke soojuspunkti ja tarbijate vahel. 

Lisanduvad tarbijad Ühend~akse linna soojusvorkudega 
tarbija juures paikneva abonentsolme abil. Soojaveevarustus 
lahendatakse soojussolme paigutatud vesi-vesi kiirboileritega. 

Seoses Kingissepa Rajoonihaigla laiendamisega kujuneb 
tema loplikuks soojuskoormuseks 7,5 Gcal/h, millest esimene 
ehitusjärjekord moodustab 2,6 Gcal/h. 
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Haigla lähedusse on planeeritud uus veerasternaja, pansio
naadid ja rida rekonstrueeritavaid hooneid, mille soojusvarus
tus tuleb ettenäha haigla katlamajast (summaarne soojusvajadus 

3,0 Gcal/h.). 
Sellise soojuskoormuse katmiseks ei piisa olemasoleva 

haigla katlamaja rekonstrueerimisest, vaid nimetatud piirkonnas 
tuleb leida territoolium uuele soojusallikaleo Uue keskro~u 
katlamaja perspektiivne voimsus peab rahuldama haigla hoonete
kompleksi, linna hoonete soojusvajaduse, kusjuures t~~ks arves
tada ka "Saare Kaluri" elamutsooni soojuskoormusega~neva 
ehitustegevusega on kujunemas defitsiit soojusenergia osas. Kat
lamaja loppvo~seks kujuneb 15-20 Gcal/h, kusjuures olemasolev 
haigla katlamaja säilib haigla reservse soojusallikana (I kat. 
tarbija, millele soojusenergia katkestust pole lubatud). 

Individuaalrajoonidele linna louna ja lääneosas tsentra
liseeritud soojusvarustust ette ei nähta. Üksikud Ühisko~dliku 
iseloomuga objektid selles piirkonnas (jahtklubi, lasteasutused) 
varustatakse lokaalse soojusallikaga. 

7.3.3 II EhitUSjärjekord. 

I ehitusjärjekorras rekonstrueeritavad ja ehitatavad ob
jektid asuvad hajutatult planeeritaval territooriumil ega moo
dusta kompaktset ehitustandrit. 

Soojusvorkude osas on vajalik I ehitusjärjekorras Torni 
tänavalt algava soojustorustiku ehitamine, mis kindlustab soo
jusenergiaga uut autobussijaama ja tuletorjedepood. 

Kihelkonna maantee äärde ehitatavate uute elamute kindlus
tamiseks on vaja osaliselt rekonstrueerida olemasolevaid soo
jusverke Kalda t. piirkonnas. 

Kesklinnas restaureeritavate objektide soojusvarustuse 
lahendamisel tuleb juhinduda Kingissepa Soojusvorkude Ettevot
te poolt välja antud tehniliste tingimuste noudeist. 

Soojusvorkudes kasutatakse soojuskanda:ana Ülekuumendatud 
vett arvestuslike temperatuuridega 150/700 • Soojusvergu torud 
paigutatakse raudbetoonist kanaleisse. Korgest pinnasevee ta
semest tingituna on soovitatav kasutada ka hoonete tehnilisi 
keldreid. Soojustorustike korrosioonivastase kaitsekihina ka
sutatakse isooli, soojusisolatsiooni materjaliks on minyatist 



plaadid, mis torudele kinnitatakse fooliumruberoidi ja ban
daa~ide abil o 

T~rmilisi pikenemisi kompenseeritakse trassi käänakute, 
II-kujuliste ja suuremate läbimootude puhul tihendkompensaa
torite abilo Sulge- ja reguleerimisarmatuur paigutatakse 
raudbetoonist kambritesse. 
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1·4.Elektrivarustus 

Käesolev Kingissepa linna detailplaneerimise elektro

tehniline osa on koostatud lähtudes planeerimise arhitek

tuurilisest ja majanduslikust osadest, tuginedes ESH 97-75 

nõutele perioodiks kuni a. 2000. 

Elektriliste koormuste, elektrienergia tarbimise ja 

10kV võrgu konfiguratsiooni prognoosimiseks on teostatud 

olemasoleva olukorra uurimine kohapeal ja mille tulemused 

on aluseks võetud kogu elektrivarustuse kompleksi kujunda-

misel. 

1.Ati:, Olemasolevolukord 

Olemasoleva elektrivarustuse olukorra uurimine on teos-

tatud kohapeal ja ENSV E ja EPV Saarte Kõrgepingevõrkudes. 

Arvesse on v&etud SKV perspektiivplaane, nende poolt 
v 

väljastatud tehnilisi tingimusi, olemasolevat 10kV vorgu 

konfiguratsiooni ja energiaga varustamise kindlust ringsüs-

teerni moodustamisega. 

Nii Saaremaa terviklikult, kui ka Kingissepa linn seal-

hulgas on elektrienergiaga varustatud Virtsu 110 kV alajaa

mast veealuste kaablite kaudu, mis toidavad Võiküla alajaa-

ma. 

Kingissepa linna energiaga varustamine toimub Kingis

sepa 110/35/10 kV alajaama kaudu, mis omakorda on õhuliini 

vahendusel ühendatud Orissaare jaotusseadmega. Kingissepa 

110/35/10 kV alajaamas on ülesseat~· üks 16000 kVA võimsusega 

trafo. Tagades reservi 1983.a. on ette nähtud üles seada 

teine trafo smma võimsusega. Linna peaalajaam antud mo-



mendil kujutab endast ainult 10kV jaotusseadet, kuid peab 

märkima, et aastatel 1982-83 on planeeritud üles seada 

peaalajaamas üks trafo voimsusega 6300 kVA primaarpingega 

35 kV. 

Peale selle Kingissepa linna vork omab külmas reservis 

diiselelektrijaama, kus on ülesseatud kolm diiselagregaati 

üldvoimsusega 2060 kW. 

Linna keskpinge vork on välja ehitatud pingele 10 kV ja 

koosneb käesoleval momendil 60 alajaamast. 

1~4.l.Planeeritaval alal asub nendest 22 alajaama üldvoimsu

sega 5850 kW. 

Lähtudes linna arenemise perspektiivist on ette nähtud 

suurendada planeeritaval alal alajaamade arvu kuni 28, nen

dest ehitustegevuse I etapil - 3, II etapil - 3, vastavalt 
.., . 

VOlmsuse kasvuga 1200 kW + 1210 kW, seega arvestatava 

perioodi lopuks alajaamade üldkoormus saab olema 8260 kV. 

I ehitusjärjekorras on ette nähtud välja ehitada kuur

saali, haigla ja bussijaama alajaamad, ja ümberehitada ole

masolev Tori a/j, kohandades viimane pansionaatide ja voõ

rastemaja tarbimisele. 

Peale mainitu tuleb ümberpaigutada "Kaevu" alajaam (nr. 

2A), mis jääb rajatava tänavaosale. 

Elektrilise koormuse arvutused lähtudes elanikkonna ja 

elukondliku ning ühiskondliku pindade kasvuga näitavad järg

mist: 

Näitaja 

elanike arv 

elukondlik pind 

ühiskonlik pind 

korterite arv 

Ühik 

tuh.in. 

tuh.m 2 

tuh.m 2 

tk 

1980 1995 

14,5 17,0 

145,2 197,4 

240,1 300,0 

1700 2000 

I 



el.koormus 

energiatarbimise 
erinorm 

-~4-

kW 

Vl/e~ 
W/m 

5850 

315 
31 ,5 

8260 

315 
27,3 

Teostatud arvutused näitavad, et energiatarbimise 

erikulu pohiliselt ei muutu arvestuslikul perioodil. 



-J2.-

8. Keskkonnakaitse 

Kingissepa linna kui terviku keskkonnakaitselised abinoud 

on lahendatud ~eneraalplaaniga (RPI "Eesti Projekt ll 1970.a.) 

Et planeeritav ala on osa linnast ja holmab täielikult 

kaitse-reguleerimistsooni on arvestatud gen.plaani ettepanekute 

ja J1'NSV IViin.Noukogu 27 . veebr . 197J . a . määruse nr . 91-ga. Kesk

konnatingimuste parandamiseks planeeritaval alalon: 

1 . Kaitse ja reguleerimistsoonist ette nähtud v~a viia koik 

ohku saastavad ja müra tekitavad tööstusettevotted 

2 . Perspektiivselt koik hooned (v . a . ind . elamurajoonides) 

üle viidud tsentraalküttele ning komm . elamud varusta~d 

elektripiliitidega 

J . Tööstus- ja laohoonete likvideerimisega likvideeritud vana

linnas ka transiitliiklus 

4. Linna kanalisatsioonisüsteemi käikuandmisega lopetatud ka 

rannavete saastamine 

5. Lopetatud meremuda edasine reostamine, siis ajapikku 

taastub ka rannikuala floora 

6. On planeeritud haljastuse osatähtsuse suurendamine 

(mereäärsete alade haljastarnine, linnasiseste haljasalade 

korrastamine ning kogu alal haljastuse ajaloolise osa 

taastamine) • 
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