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aarem<alo tö' er11is9 kuul~se U18 le Vabad~svõitlns. 

Peule Saaremaa alis twnis t 1227 . ac s tal oli tel' e .cies ti la val

lutatud , kuid ikkagi oi tunnistanud saarlased end võide~s . 

ad aavutasid ka erilise poliitilise tinEimaoe, mille kah -

eeIt vulltlt~jGl el keelati linnuste ehit . e . Et end m~11 

määral siiski kindlustada, hakkasid uue feodDal.ld ehi truna 

kindlu.stS..lilld kiriku.id (Valj ala, Korj at uhl1, Pdide jt.). 

Pealo Jüriöö Ulestõusu maha mm t aJ.l1st s Saare Lääne 

liskopkond Que ro~identsi - Kuressaare linnaee rojamist. Lin

nuse rinePüiir ehitati arvataVasti XVI saj dil, X I sajandil 

ünlbri toeti kogu. linnus muldldndlustuete vöön i a . fM)ödunud O~ 

jandi1 halja .... ta i b ... otionid vöönd. 

rase junaInine algas XIV sajandil kOOB 

piiokopilinnu.oa ehi aminega. Linna esmasteko oukataks olid 

käsi töö1isod jal -·u.pmehed , kes olid otode 0 sõl tuvu. e l:i.nntl

seot . S11 t seletubki asjaolu, et vunim linnasüdamik astlS ahe

talt linnuse 'kUlj all. Linn kasv s peami.selt piki Lääne- St -

remanIe viiv t teod, ,ööda praegusi Pikka ja oGkva to' avaid, 

sest ollal kullIus linna al', jat 10. inul läänepoolne osa 

Saaremaust (vt . joon .. nr.l), mis moo:1uiölti..LS linna m' j andusl iku 

ag u. 

KuressadraIe ml ti 156:3. u. linnool sed. 

l570 . uas al läks Saar UQa T uni Kur 0 aure 

sal. Saaremaa adoinio·tratiivne ja kaubanduslik kesktls* Linn 

haklt.o.s nüiid moonema ka ida. vllunas . XVII sajandi esinteoel poo .. 
• a ..... n 

x) kstis k~sut t kao linna gset n" õukogu.-
d, perioodi 0 as 11 gi aepaY. 
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leI tekkis Ule llJlll ruumi - pr'ogune 1illnakesku.s. T 111m' tä

naV (en. berm _ll j Lossi tän ) kujunes peUliiklustee • 

\ 1än.:.v ' tevõr r, i ühendas 1innt.. tuumiku ilm er tekkinud k svu.rin-

e, ekl~:LO stiibilisel t tänClV te harl9'lemi ... e te 1. lmnurkseid 

tän va e hargn issõlmi a~~tati uruvälj~ utena. 

on essaax s ead kolm [iha eg eIt ak J.fJ eermud r€,u. 

ogu aani voJ.itouse ajal (1559-1E45) 011 Kure saare täh -

s' 0 vilj~ väljav s'd ·ka. 

I 52.. " loos tc.s ik D her lin.n~ uue plar oer . ( kava, 

mill a ribi ti e ta l1nn j ot· a äi . nur koe tO! kV aro al teke. Lin-

na pi i iirm poolrin' kuju.11no k1n.dlu.,", 0 öönd koos ba -

tio l. cg'&. 

1'"(86. u . 1 llaanil ng1 näha k { b stioni ja P lasu d-

take ~.uhel pool 11nna sias aõ a "tiees lübi värava-

te. okkeg~ Piiruti linn ka mere pool . ~aliso iir s 

am! ea 1 t al.urid) 1 a e asiD t toIXen . ' astla ed ( 

1 sid välj'spoo1 pib aed . Nende asul test kujunesid III ja 

XI ajandil ee ad. 

Ou i ajal (1645-1710) linna jõukus k~o aa. Linn's al as 

·vi oonet ehit·- . e (ra koda, vuekoda, OI. duste jõe vosiv aki, 

suurail jt.) nin tänavate sillut- i11o. Linnus"t; Umbri taeti IJuld

kindlustu te, ' 0 i on id ja V· l1kr ... avide a~ 

Põhj' sõj s rossaare linn hU 1 , kusju re üleeiltud kivi-

hooned äilisi linnus kann'tas ~Õ jusõjas ning alia US 

1710 . a . 

Linn toibus süjahaavadest aeglaselt. 1 s III saj andi 

vi1m 1 v· erandil hoo Il tus ehi ·ustagevus, il ure saare n e

tati ka kreisilinn ka (1783). 

·öödunud s j an i ka kel 'es 

kuj une' 'ül von ali s täht llse 

i1me muutus seoses linn 

u.rordik • 1894 .. · • vw.-



minnd oomuos ~ re s'd a stUUlao bal as ~nema suvi uslinn 0 r. 

XIX s· j und il te s essaarel mõn" id töös elikke joo-

ni. oaje.ndi v enes kindl laneeringuga suv1tuslinno-

osa j endi 0 tele -Suuromõisa .I; õldndele al vi ttiü. lu-

rajoon. 

Samas kohes eelnimetatud Stlun"s arenes linn .a mdanli 1 

perioodil. 

nõukoetlde võimu aastatel on põhimised ehitu t'J drid nib

!mn ;·ü;r-elinnadesoc . Vona:}.innas on Pilet!' a u ~ ii!t;sikuid u 

ehi tusi. Linn~ tsentri ido.poolsesse kü.lg~ on raj atu.d uus kul

tuuxihoone - kinoteater, koubamuj -restoran. ~iia rbjooni on 

ette näh,'tud välj . ehi tad ... rida administra 1 hooneid. 

Kursssuura k skaegacs t linnast on säilinud tünuv tevõxk. 

kus tünuvaein' moodustavad madal! d ptm<.:ste t",111sk nt ga 

X~III-XIX s jandi kivihooned ja kõrged , kivipi de. Eriti ~-

1eb nUrkida ärv. 01 aliktl ehi tu terj~li - dolomiidi - o1s ox-

likku kasutamist clwratiivsete ja konstr i1vsete detail1den~ 

(portaalid, pi11arid, karniisid jne. ) . Linnu ühtI se madala 

siluoti taustal dc ineer1b 1mpo~antne ii~ko)11innu3e ansambel 

il1st märk 1st vajab Sssaare b j as sa aur el' aal. 

Li •• ac asub rid u ~hi tektuurimälest.isi (. dino pii ·kop1-. 
litmllo, raskoda, aekoda, kubcrnerim ja' t . ) nin aj "100 äles-

tiai . XVIII-XIX sajandel. oli Kuressaare jU '"ivaid ul.tuuri

hälle~ Siin asrt t1 1785.a. l~~a raamutlltogu, 1785 •• alata 

an i vLi.lja aj eht t avati Bal tiku.mis " ulu dne viielt].' s ilin 

pearahvakool, usu t ti u",j armast . ate teater, lttrf 0- ja .ou -

ik'rin, meesteklubi, tantsuklubi. 

. essaare linna tuleb luged ü..be".6 kõig välj El ais tvam' 

Vabaduse eest võivlcmis k akuoekc, k~Gt juhiti 1905 . a . j. 

191 .... .. Saaremaa Ul i.)'tõusu.. Kuressaarest on võrounud viiljap i -
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t v revolutsionäär ikto ss pp. 

Eelloetletud ko onend-d; l~a suur V' us, a pikk jo 

keerukas D.rcnem1s1ugu, linna säilinud esko eUle struktuur oma 

tänav te~rgu.ga, XV II-XIX s j andi te rohk te raiddctailide a 

m d' ad vihoone 1 rotsantasalsel s ur .1 ak urimäle tis-

te arv, sealhulga linnasilu tis do in e iv Msti tiilinud 

linnuse s20.bel, rikk i.k h ~ust , II jand1 suur kul-

tuurileolina tä ts ning vah -tu. seos 1;;05. j .... 191 • • • :.t1es-

tõu - nin ~ ep 18
0 m a en Vääl' ·llisad vääriv 

rii likku k teet. 

Os anud: 
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