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SISSEJUHATUS
Tänapäeval elame me linnastunud ühiskonnas. On vähe neid, kes linnadega mingilgi moel
kokku ei puutu. Kui sajandeid tagasi täitsid linnad peamiselt vaid kaitsefunktiooni, siis
tänapäeva linnad on nii majaduselu vedajad, teaduse ja innovatsiooni keskused, sostsiaalseja kultuurielu südameks kui ka poliitikaelu keskmeks. See on üheks põhjuseks, miks linnad
saavad aina enam tähelepanu paljude eri valdkondade teadlaste hulgas. Teiseks põhjuseks
võib pidada alates 1970. aastatest alguse saanud ülemaailmseid muutusi, mis on oluliselt
avaldanud mõju ka linnades toimuvatele protsessidele. Muutuste peamisteks põhjustajateks
peetakse globaliseerumist, tehnoloogia arengut, majandusstruktuuride ning ühiskonnakorra
ümberkorraldamist (Marcuse & van Kempen 2000). Need makro-tegurid on oluliselt
mõjutanud nii tänapäeva linnade struktuuri kui ka linnade arengusuundi.
Ka Eesti linnades on alates 1990ndatest aastatest aset leidnud suured muutused ning
linnauuringud koguvad tänapäeval üha enam hoogu. Käesolev uurimistöö heidab samuti pilgu
ühes Eesti väikelinnas toimunud muutustele ja arengutele. Kursusetöö uurimispiirkonnaks on
Kuressaare linna Tori linnaosa, kus on viimase 15-aasta jooksul aset leidnud märkimisväärsed
arengud ja uuendused. Kunagisest tühermaast on saanud linna kõige hinnatum piirkond, mis
meelitab sinna inimesi kogu maailmast. Sellest tulenevalt on käesoleva uurimistöö eesmärgiks
välja selgitada:




mis on linnaosas aset leidnud muutuste taga?
kuidas mõjutas arendus naabruskonda ning linna laiemalt?
kuidas hindavad muutuste mõju kohalikud?

Uurimistöö on jaotatud viieks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade tänapäeva
linnade peamistest sotsiaal-ruumilistest suundumustest, samuti kirjeldatakse teooriaosas
lühidalt tänapäeva linnapoliitika suundi ning seda nii Euroopa Liidu kui ka Eesti lõikes.
Teises peatükis kirjeldatakse lühidalt uurimispiirkonda. Antakse ülevaade nii Kuressaare linna
kui ka Tori linnaosa kujunemisest, olukorrast praegu kui ka linna tulevikuplaanidest. Kolmas
peatükk annab ülevaate tööks kasutatud metoodikast. Neljandas peatükis kirjeldatakse
peamiste arenduste põhjuseid, iseloomu ning tagajärgi ning viiendas peatükis arutletakse
arenduste mõjude üle ning tehakse ettepanekuid, mida saaks veel piirkonna arengu heaks teha.
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1. TEOREETILINE TAUST
1.1. Sotsiaal-ruumilised suundumused tänapäeva linnades
On ammu teada, et linnad on osa laiemast ühiskonnast ning nad on oluliselt mõjutatud neid
ümbritsevast majanduslikust, sotsiaalsest, kultuurilisest ja poliitilisest keskkonnast ning selle
muutumisest. Seepärast on ka linnades toimuvate protsesside taga sageli kogu laiemat
ühiskonda muutvad tegurid. Marcuse ja van Kempeni (2000) järgi mõjutavad tänapäeva
linnade arengut oluliselt globaliseerumine, mis hõlmab väga palju erinevaid protsesse (nt
kapitali, kaupade ja inimeste aina suurenev mobiilsus), avaliku sektori rolli muutumine (riigi
sekkumise vähenemine), inimeste väärtushinnangute muutumine ning valikute
mitmekesistumine (traditsioonilised väärtused ning suhted on muutumises; naiste aina
suurenev tähtsus tööturul; paindlikkus tööturul (kerge töökohta muuta)), tehnoloogia areng ja
muutused võimusuhetes (turg mängib aina enam rolli linnaruumi muutustes). Need makrotegurid on osaliselt iseseisvad ja mõjutavad linnades toimuvaid protsesse omasoodu, kuid
teiselt poolt on nad omavahel tihedalt seotud ning tugevdavad ja toetavad üksteist.
Lääne-Euroopa linnades hakkasid suuremad muutused aset leidma 1970. aastatel. IdaEuroopas veidi hiljem, peale 1989. aastat, mil toimusid märkimisväärsed muutused poliitilises
struktuuris. Ka need protsessid olid seotud muutustega laiemas ühiskondlikus korralduses
(Kiss 2002). Lääne linnade ning post-sotsialistlike linnade sotsiaal-ruumilises struktuuri ja
suundumuste vahel on mitmeid erinevusi, kuid palju on sarnast (Brade jt 2009; Marcuse &
van Kempen 2000). See on ka üheks põhjuseks, miks võib tänapäeva erinevates Euroopa
linnades näha toimumas sarnaseid protsesse. Nii post-sotsialistlikes linnades kui ka Lääne
linnades moodustavad suure osa siselinna elamufondist ennesõjaaegsed elamud, mida
iseloomustavad suhteliselt madalad üürihinnad, madala sotsiaal-majandusliku staatusega
elanikkond ning hoonete halb seisund (Brade jt 2009; Marcuse & van Kempen 2000).
Aastakümneid kestnud siselinnade tagasiareng ning halb olukord on aga muutumas, kuna
tänapäeva linnade arengusuunad näitavad, et aina enam pannakse rõhku siselinnapiirkondade
uuendamisele ning nende paremaks ja atraktiivsemaks elupaigaks muutmisele ning seda
paljude erinevate sotsiaalsete gruppide jaoks (Brade jt 2009; Marcuse & van Kempen 2000).
Sealsetes piirkondades võib aina enam kohata sellist nähtust nagu gentrifikatsioon (Brade jt
2009). Traditsioonilises mõistes tähendab gentrifikatsioon vanade naabruskondade uuenemist,
mille tulemusel vahetub ka sealne elanikkond, kuid aina enam kerkib esile palju erinevaid
gentrifikatsiooni vorme (facade gentrification, soft gentrification) ja mõistet ’gentrifikatsioon’
kasutatakse väga paljude erinevate siselinna muutuste puhul (Kovacs jt 2013).
Samuti iseloomustab nii Lääne linnu kui ka post-sotsialistlikke linnu eeslinnastumine, mis
post-sotsialistlikes linnades oli eriti intensiivne just 2000. aastatel (Lääne linnades toimus juba
varem). Eeslinnastujad on nii siin kui seal tüüpiliselt kõrgema sotsiaal-majandusliku
staatusega inimesed. Aina enam tähelepanu saavad nii Lääne linnades kui ka post4

sotsialistlikes linnades etnilised enklaavid, kuhu tüüpiliselt koondub mingi kindel
rahvusrühm, ning ka ’’gated communitie’d’’, kuhu tavaliselt koondub jõukam elanikkond,
kuna soovitakse olla teistest eraldi (Brade jt 2009; Marcuse & van Kempen 2000). Sellised
arengud (enklaavid ja gated communities) on ka üheks põhjuseks, miks tänapäeval linnade
arengusuunad näivad minevat aina suurema eraldatuse poole ning aina enam saab
linnauuringutes tähelepanu segregatsiooni uurimine (Musterd & Ostendorf 2004).
Lääne linnu ja post-sotsialistlikke linnu iseloomustavad ka suurte paneelelamupiirkondade
olemasolu. Kahjuks on sealsete piirkondade olukord enamikes linnades pigem halvas
olukorras. Suurt muret tuntakse ka nende piirkondade tuleviku pärast – suures osas koondub
sinna elanikkond, kellel ei ole majanduslikult võimalik mujale elama asuda (Lääne linnades
paikneb suur osa sotsiaalkorteritest just paneelelamupiirkondades, mis omakorda põhjustab
madalama sotsiaal-majandusliku staatusega elanikkonna sealsetesse piirkondadesse
koondumise) ning on tavaline, et kõrgema sotsiaal-majandusliku staatusega inimesed kolivad
võimalusel sealsetest eluruumidest välja. Erinevusena Lääne ja post-sotsialistlike linnade
vahel ilmneb aga, et post-sotsialistline linnade paneelelamupiirkondade seisund on võrreldes
Lääne linnadega enamasti parem – heterogeensem elanikkond ning ka hinnangud sealsetes
piirkondades elamisele on paremad kui Lääne linnades. See tuleneb osaliselt sellest, et postsotsialistlikes linnades moodustavad paneelelamukorterid väga suure osa kogu
elamuasemefondist ning suur osa linnarahvastikust elabki neis piirkondades (mis omakorda
muudabki paneelelamupiirkondade elanikkonna mitmekesiseks) (Dekker & van Kempen
2004). Seega on üheks linnaarengu suundumuseks ka kasvav tähelepanu
paneelelamupiirkondade seisukorrale.
Oluliseks linnaarengu strateegiaks on saanud ka veeäärsete piirkondade arendamine ning
korrastamine. Üheks oluliseks eelduseks, miks veeäärseid alasid aina enam ja enam
arendatakse on muutus, mis on toimunud veeäärsete alade kasutamises. Kui aastakümneid
tagasi olid veeäärsed alad kasutuses suurte sadamatena, seal paiknesid laohooned ja tehased,
siis nüüd on olukord muutunud (suured sadamad viidud linnast välja, tehased sulgetud) ning
veeäärsed alad püütakse teha kättesaadavaks (avalikuks) kõigile linnaelanikele. Linnade jaoks
on veeäärsed piirkonnad vägagi strateegilised piirkonnad, kuna nende piirkondade
arendamine avaldab suurt mõju linna imidžile, need piirkonnad on väga väärtuslikud ja
hinnatud (nt paiknevad seal tavaliselt suhteliselt kõrge hinnaga elamualad) ning üleüldse
annavad uuendatud ja korrastatud veeäärsed piirkonnad kogu linnapildile väga palju juurde
(Sairinen & Kumpulainen 2006)
Esile on kerkinud ka vanade tööstuspiirkondade uuendamine (Kiss 2002) ning aina enam
tähelepanu tänapäeva linnade arengus saavad ka nn lipulaevaprojektid, mille all peetakse
silmas projekte, mis on ’’suuremad iseendast’’ ja mõjutavad ka ümbritseva keskkonna
arengut. Neid peetakse mingi piirkonna taaselustamise algatajaks. Tihti kasutatakse
lipulaevaprojekte mingi paiga turundamiseks ja imidži muutmiseks. Lipulaevaprojektid
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võivad suurendada kohalikku atraktiivsust ning taaskäivitada allakäiva piirkonna arengu
(luuakse töökohti juurde, tuuakse piirkonda investeeringuid jne). Lipulaevaprojete püütakse
tavaliselt ellu viia paikades, millel on suur arengupotentsiaal, nt kesklinnapiirkondades,
pärandkultuuriga piirkondades või veeäärsetel aladel (Temelova 2007).

1.2. Tänapäeva linnapoliitika
Kuna Eesti on osa Euroopa Liidust, siis peab linnade arendamisel arvestama ka Euroopa Liidu
seadusandlusega ja poliitikatega, mis suunavad liikmesriikide tegevust. Seetõttu antakse
järgnevas peatükis ülevaade ka Euroopa Liidu linnapoliitikast laiemalt.

1.2.1. Euroopa Liidu linnapoliitika
Kuni 1980ndateni ei pööranud Euroopa Liit linnapoliitikale üldse erilist tähelepanu. Arvati, et
linnapoliitikat on võimalik teostada kaudselt läbi regionaalpoliitika. Sarnane olukord oli ka
mitmes liikmesriigis (nt Soomes). Siiski muutus otsene linnapoliitika Euroopa Liidus vältimatuks.
Esimesed linnapoliiika sammud olid üldisemad ning linnu vaadeldi sektoraalprobleemide
asukohana. Samaaegselt tekkis Euroopas ka mitmeid linnadevahelisi rühmitusi nagu näiteks
Eurocities. Eesti linnadest on Eurocities’i tegevustes osalenud Tallinn (OÜ EURREG &
Jauhiaine 2002).
Üheks kõige olulisemaks Euroopa Liidu linnapoliitika suunaks on linnavõrgustike arendamine.
Linnaregioonid on Euroopa arengu mootorid, mis võimaldavad säilitada EL-i tugevat positsiooni
globaalses majanduses. Linnaregioonid on tähtsad uute töökohtade loomise tõttu ning olulised
keskkonnaküsimuste lahendamisel. Kuna neli viiest EL-i elanikust elab linnalistes piirkondades,
on linnaregioonide arendamise prioriteediks kõrge heaolu ja elukvaliteet. Linnaregioonide
arendamise sihiks on erinev ja spetsialiseerunud linnavõrgustik, mida iseloomustavad tasakaal,
konkurentsivõime, linna ja regiooni vaheline partnerlus ning tegevus, millega vähendatakse
segregatsiooni ja polarisatsiooni linnavõrgustiku sees. Linnaregioonid on tähtsad ajastul, mida
iseloomustab eelkõige ühiskonna pidev muutumine, elanikkonna urbaniseerumine, majanduse
globaliseerumine ja piirkondlike identiteetide tõus. Seetõttu on kaasaegse regionaalse arendamise
märksõnadeks linnavõrgustikud, linnaregioonid ja õppivad regioonid. Globaliseerumine tähendab,
et suur osa majandustegevusest ületab riigi piire. Samas kui suured, mitmeid riike hõlmavad
majandus-poliitilised organisatsioonid (nt EL) järjest enam arenevad, muutub riikide kui
poliitiliste institutsioonide võimumonopol järjest väiksemaks. Globaliseerumine on lisanud
konkurentsi riikide ja regioonide vahel ning ka nende sees ning ettevõtete arendamist mõjutavad
järjest enam välisfaktorid. Vana arusaam konkurentsivõimest, mis oli pärit regioonis oleva tööjõu
ja teeninduse odavusest, ei taga enam pikaajalist majanduslikku kasvu ja sotsiaalset heaolu.
Piirkonna edukuse seisukohalt ei ole tänapäeval enam nii oluline mitte see, milliseid
loodusressursse selles piirkonnas on, vaid märksa olulisem on see, millised on selle piirkonna
inimressursid, sotsiaalne kapital, ettevõtlikkus ning nende arendamine. Edukuse mõõtmise aluseks
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võetakse järjest enam teadmise, õppimise, oskamise ja innovaatilisuse tase. Teadmine ja oskamine
ei ole ainult süstemaatiline, traditsionaalne ja kodeeritud õppimine raamatutest. Regionaalse
arengu seisukohast on oluline teadmiste ja oskamiste rakendamine. Oskamine pärineb ka
interaktiivsest tegutsemisest ja kogemustest, mis tihtipeale põhineb vaikival (sõnatul) kohalikul
teadmisel (ingl. k. local tacit knowledge). Selline kodeerimata teadmine pärineb sotsiaalsetest
võrgustikest, mis on erinevate piirkondade vahel erinevad. Selles mõttes on teadmisel ja
oskamisel kindel ruumiline ja regionaalne seos. Oskamine on nii indiviidi kui ka organisatsiooni
kapital, mis lisandub ja areneb, kui seda jagatakse. Oskamiskapital erineb finantskapitalist või
tehnoloogilisest kapitalist selle poolest, et oskamine ei vähene jagamisel. Vastupidi, oskamist
levitades oskamine suureneb, kusjuures ka oskamise jagaja enda oskamine kasvab läbi
interaktiivsuse. Oskamise levitamise eesmärgiks on ühise oskamiskapitali terviklik arendamine.
Oskamise arendamine tähendab samaaegselt nii inimkapitali (teadmised, oskused, kogemused) ja
struktuuri (tööriistad, tööviisid, tööpraktikad) kui ka organisatsiooni suhtluskapitali (kliendid,
alltöövõtjad, muud suhted) arendamist. Kõik see toimub teatud ruumilises kontekstis, näiteks
linnaregioonis. Hea regionaalne areng tähendab spetsiifilist kohaliku majanduse suhete ja
praktikate organiseerimist. EL-is lähtutakse subsidiaarsuse ehk läheduse (ingl. k. subsidiarity) ja
hea mitmetasemelise haldamise (ingl. k. good multi-level governance) printsiipidest. See
tähendab, et regionaalset arengut puudutav võim jaotatakse EL-i, riigi ja regiooni vahel niimoodi,
et arengutegevuse üle otsustamine toimub võimalikult selle tegevuse lähedal. Tihedalt suhtlevad
linnavõrgustikud toetavad majanduslike ja sotsiaalsete “voogude ruumi”. Linnaregioonid on
arenenud tootmissüsteemi ja majandusvõrgustiku sõlmpunktideks. Hästi arenevaid linnaregioone
iseloomustab tugev konkurentsivõime, mis tuleneb innovaatilisusest ja spetsialiseerumisest, mis
omakorda on pärit õppimisest ja oskamisest. Linnaregioonide mitmekesisus võimaldab ka uute
innovatsioonide tekke. See tähendab, et hästi arenevatel linnaregioonidel on vaja pidevalt
ümberstruktureerida oma majandusstruktuuri, institutsionaalset poliitilist raamistikku ja sotsiaalset
tegevust selleks, et säilitada ja parandada linnaregiooni konkurentsivõimet. Linnaregioonid
erinevad tavaliselt üksteisest oma arengutaseme poolest ning arengutase võib erinev olla ka
linnaregiooni enda sees. Juhul, kui arengu erinevused keskuse ja tagamaa vahel ei ole liiga suured,
on erinevustest linnaregioonile isegi kasu. Erinevused loovad erinevaid võrgustikke ja
mõtlemisviise ning tihti võimaldavad ka mitte-hierarhiliste ja ebaformaalsete suhete arendamise
keskuse ja tagamaa vahel ((OÜ EURREG & Jauhiainen 2002).

1.2.2. Eesti linnapoliitika
Taasiseseisvunud Eestit iseloomustas 1990ndatel liberaalne majandus-, maksu- ja ettevõtluspoliitika. Selle poliitika tulemusena on toimunud väga kiire majanduse ümberstruktureerimine
ja majandussuhete sõlmimine eelkõige EL-i liikmesriikidega. Majandussuhted idanaabrite ja
lähimate lõunanaabritega on vähenenud. Linnapoliitikale Eestis suurt tähelepanu ei ole
pööratud (OÜ EURREG & Jauhiaine 2002).
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Eesti regionaalpoliitika üldised põhimõtted on paika pandud Eesti regionaalarengu
strateegiaga, mille kinnitas Vabariigi Valitsus 1999.a. Eesti regionaalpoliitika eesmärk on riigi
regionaalse arengu tasakaalustamine kohalike arengueelduste tugevdamise ja nende
maksimaalse ärakasutamise teel. Regionaalpoliitikaga aidatakse kaasa riigi üldisele makromajanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele on
regionaalpoliitika väljatöötamine ja elluviimine siseministeeriumi haldusalas. Regionaalpoliitika koosneb maakondlikust arendustegevusest, sihtaladele suunatud regionaalpoliitikast
ning harupoliitikate seostamisest regionaalpoliitika eesmärkidega (OÜ EURREG & Jauhiaine
2002).
Maakondliku arendustegevuse eesmärgiks on maakonna terviklik ja tasakaalustatud
arendamine. Maakondlikku arendustegevust korraldab maavanem. Maakondade arendamise
jaoks eraldatakse maavalitsustele iga-aastased vahendid. Arvestades eraldatavaid summasid
on maavalitsuste roll maakonna arendamisel piiratud. Suur osa arengutoetusest on läinud
arengustrateegiate ja maakonna üldplaneeringute koostamiseks. Lisaks on linnadel ja teistel
omavalitsustel võimalik taotleda vahendeid arendusrahadest väiksemate arendusprojektide
jaoks. Sihtaladele suunatud regionaalpoliitika toimib vastavate programmide kaudu. Vastavalt
regionaalarengu strateegiale on Eestis seitse regionaalarengu programmi:
• põllumajanduspiirkondade programm;
• tööstuspiirkondade programm;
• saarte programm;
• keskustevõrgu programm;
• kohaliku omaalgatuse programm;
• piireületava koostöö programm;
• Setumaa programm.
Sihtaladele suunatud programmides ei pöörata linnade arengule eraldi tähelepanu. Linnade
arendamist käsitletakse koos piirkonnaga. Erandi moodustab siinkohal keskustevõrgu
programm. See programm on kõige uuem regionaalarengu programm ning see kinnitati
Vabariigi Valitsuse poolt 2001.a. Programmi üldine eesmärk on tugevdada Eesti tähtsamate
linnade majanduslikku ja sotsiaalset innovaatilisust tasakaalustamaks riigi regionaalset
arengut. Keskustevõrgu programmi strateegia sätestab, et uuendusvõime tõstmiseks Eesti
suuremates linnades tegutsetakse järgmistes suundades:
• linnasisese, linna ja tagamaa vahelise ning linnadevahelise koostöö arendamine;
• linnade eripärast tuleneva spetsialiseerumise soodustamine;
• linnade innovatsioonipotentsiaali tõstmine.
Programmi eesmärgiks on maakonnakeskuste kaudu arendada Eesti suuremaid linnu ja nende
tagamaid. Projekte said programmile esitada organisatsioonid maakonnakeskusest, sh ka
väikelinnad. Regionaalarengu programmide efektiivset toimimist on takistanud nende
ebajärjepidev rahastamine. Programmidele eraldatavad summad ei ole suured (OÜ EURREG
& Jauhiaine 2002).
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2. UURIMISPIIRKOND
2.1.Kuressaare linna ja Tori linnaosa kujunemine
2.1.1. Kuressaare ajaloost
Kuressaare linn asub Saaremaa lõunarannikul Kuressaare lahe abajate ääres. Kuressaare linna
ajalugu on pikk ja ulatub mitmete sajandite taha. Asula tekke ajendiks peetakse
üldtunnustatult 14. saj. keskel rajatud Saare-Lääne piiskopi linnust. On arvatud, et enne
linnuse rajamist asetses Kuressaare kohal muinasaegne eestlaste asula või kaubitsemiskohaga
sadam (Basihhina & Hansar 1999). Kuressaare linna elanike arv hakkas kiiresti suurenema
XIX sajandi alguses. Kui 1785. aastal oli linnas 1379 ja 1835. aastal 2544 elanikku, siis
sajandi keskel oli nende arv juba 3575. Eesti linnadest olid elanike arvult suuremad üksnes
Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu. XIX sajandi keskel toimus Kuressaares tähelepanuväärne
sündmus: linna lähedal avastati suured tervisemuda varud. 1840. aastal ehitas kohalik puusepp
Jakob Weise Kuressaarde esimese mudaravila. 1876. aastal kerkis teine ja 1883. aastal
kolmaski mudaravila. Kuressaare muda kuulsus kasvas kiiresti ja sajandi lõpul ulatus siinsete
suvitajate arv 2000-ni, XX sajandi algul aga 3500-ni. Kuressaarel oli regulaarne laevaühendus
Riia, Helsingi, Stokholmi, Pärnu ja Tallinnaga. 1894. aastal algas liiklus läbi uue
Roomassaare sadama. Suvitajatega arvestades ehitati välja linnapark koos kuursaali ja
kõlakojaga. Kuressaare oli muutunud õdusaks kuurordilinnakeseks (Saaremaa kodulehekülg,
www.saaremaa.ee).
Nõukogude võimu kehtestamisega muutusid ka linna arengusuunad. Ühendus välisriikidega
katkes ja Kuressaare eksisteerimine rahvusvahelise kuurortlinnana muutus minevikuks.
Tollasest Kingissepast kujundati välja rajoonikeskus, kuhu koondus kogu saare tööstus-,
haridus- ja kultuuripotentsiaal. Kogu Eesti ulatuses kogusid kuulsust siinsed
toituainetetootjad, kes valmistasid hinnatud Saaremaa õlu ja kohalikku leiba. Elamuehituse
hoogustumisega tekkisid uued Smuuli, Ida-Niidu ja Tuulte Roosi linnaosad, linn sai juurde
teise keskkoolihoone ja mitmeid lasteaedu. Kuna puhastusseadmeid ei ehitatud, siis tõi see
kaasa Kuressaare lahe reostumise. 1976. aastal suleti Kuressaare lahega külgnevad merelahed
suplemiseks (Saaremaa kodulehekülg, www.saaremaa.ee).
Peale Eesti taasiseseisvumist seati linna atraktiivsemaks muutmise eesmärgil Kuressaare
tähtsaimaks ülesandeks kunagise kuurortlinna maine taastamine. 1990ndate alguses lõpetati
reovete I järgu puhastusseadmete ehitus, laiendati Roomassaare sadamat, koostati puhkeala
detailplaneering, mille alusel kavatseti Tori lahe äärde ehitada supelrand ja jahisadam.
Piirkonda planeeriti veel ehitada jahtklubi, rannakohvikud, hotellid ja spordiehitised.
Kuressaare oli 1990ndatel taasavanemas merele (Basihhina & Hansar 1999).
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Joonis 1. Kuressaare kaart

2.1.2. Tori linnaosa ajaloost
Põduste jõe suudmes asuva Tori linnaosa (joonis 1) planeering pärineb 1794. aastast.
Vastavalt ajastu planeerimispõhimõtetele jagati Tori reeglipärasteks väikesteks kruntideks,
mis jäid kahe tänava (Mere ja Lootsi) vahele. Tori eeslinn oli veel 19. saj. Kuressaarest
osaliselt eraldatud maasse ulatuva abajaga, millele oli rajatud läbipääsutee. Vastavalt
maapinna pidevale tõusule mere suhtes ning täite- ja maaparandustöödele laienes linnajagu
kagusse ja põhja poole. Tori küla liideti linnaga 1929. aastal. Eeslinna asukad olid meremehed
- kalurid, lootsid ja kaptenid (Basihhina & Hansar 1999).
Tori linnaosa on alati olnud seotud merenduse ja kalandusega. Toris asuvale Ooste nukile on
mitmel korral rajatud sadam. 1909. aastal ehitati sinna Kuressaare Jahtklubi sadamahoone
(Arensburger Yacht Club), mis oli mõeldud baltisaksa jahiomanikele. 1945. a. rajati
Kuressaare Kalakombinaat, mille kalapaatide vastuvõtukai ehitati endise Jahtklubi kohale
(Kuressaare sadama kodulehekülg, www.kuressaare.ee/sadam/avaleht). Nõukogude aja lõpus
Kalakombinaat sulgeti ning kombinaadi kasutuses olnud hooned jäid tühjalt seisma. Hiljem
need linnavalitsuse poolt lammutati (Lisa 2).
1990ndatel otsustas linnavolikogu rajada jahisadama taas Ooste nukile, Kuressaare Jahtklubi
endisele asukohale. Süvendustöid alustati 1994. aastal. 1995. aastal eraldas Phare fond
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eurotoetuse, mille eest tehti kaldakindlustust, muule ja kaisid ning taastati laste ujumiskoht
(titerand) Ujula abajas. Sadamas on 3 kaid poolesajale jahile, tankla ning olmehoone sauna ja
baariga. Kuressaare jahisadam avati 6. augustil 1999, kanalit süvendati täiendavalt 2001.
aastal (Kuressaare sadama kodulehekülg, www.kuressaare.ee/sadam). Uue sajandi alguses
arengud Tori piirkonnas jätkusid. 2000. aastal ehitati Tori linnaossa spaahotell Meri, 2002.
aastal Rüütli hotell ning 2004. aastal Georg Ots spaahotell. Georg Otsa kõrvale on järgnevatel
aastatel kerkinud veel uued kortermajad (Kaluri tänava korterelamud) ning ka uhiuus
tenniseväljak (joonis 2).

2.2. Kuressaare ja Tori linnaosa täna
Tänaseks on Kuressaarest kujunenud imearmas väikelinn, kus elab veidi alla 14 000 inimese
(2012. a seisuga) (Eesti Statistikaameti kodulehekülg, www.stat.ee). Suur osa linna
majandustegevusest on orienteeritud turismile. Kuressaare on saanud tagasi oma kuurortlinna
maine ning on kogu Euroopas hinnatud puhkusepaik. Kuressaare linn on äärmiselt
kompaktne, linnaosad on üksteisega hästi ühendatud ning pea ümber terve Kuressaare on
rajatud uus kergliiklustee. Ka Tori linnaosa on ülejänud linnaga hästi ühendatud, samuti on
Tori linnaosa asukoht linna lõikes väga hea – vaid 10 minuti jalutuskäigu kaugusel
kesklinnast. Tori linnaosa pakub tänapäeval palju erinevaid puhkuse- ja
vabajaveetmisevõimalusi.
Eesti kontekstis võib Kuressaare linna arengut pidada samuti heaks. Eesti linnaregioonide
arengupotentsiaali analüüsis (2002) hinnati Kuressaare linnaregiooni (linn koos tagamaaga)
olukorda teiste väiksemate linnaregioonidega võrreldes kõige paremaks. Linnaregioon on
neljandal kohal kõikide Eesti linnaregioonide hulgas. Hea tulemuse põhjuseid on mitmeid: hea
sotsiaalne ja kultuuriline olukord ning Eesti linnaregioonidest suhteliselt kõige väiksem rahvastiku
kahanemine. Majanduse mastaabi väiksuse probleeme lahendab välisturistide suur arv, mis loob
eeldusi rahvusvahelistumiseks. Seda on ka näha äritegevuses, näiteks uute välisosalusega
ettevõtete arvus. Ka kõrghariduse arendamine on lisandunud, kuid mitte veel piisavalt suures
mahus. Kriitilisi probleeme ei ole, välja arvatud ajaline kaugus pealinnast, mis on vajadusel
lahendatav lennuliiklusega. Tööhõive seisukohast on linnaregioon suhteliselt nõrk oma väiksuse
tõttu. Linnaregioon on tööhõive jaotumise poolest suhteliselt mitmekesine ehk spetsialiseerumist
ei ole toimunud (OÜ EURREG & Jauhiainen 2002, 72).

2.3. Kuressaare linn ja Tori linnaosa tulevikus
Kuressaare linn on tulevikule mõeldes võtnud keskseks eesmärgiks inimsõbraliku ja
ajaloohõngulise linnamiljöö jätkusuutliku arendamise. Kuna globaliseeruvas ja lärmakas
maailmas on vaikusel ja õdususel aina suurem väärtus, siis pannakse suurt rõhku sellele, et
õdusus ja tervislik keskkond ei läheks kiires arenguprotsessis kaduma. Mereäärne linna rand
peab alati olema korrastatud ja avatud, kuna see on oluline osa Kuressaare tervise- ja
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kuurortlinna mainest. Kuressaare linn toetab jätkuvalt ka püsiühenduse rajamist MandriEestiga, kuna see aitaks kaasa nii linna kui kogu Saaremaa majanduslikule ja sotsiaalsele
arengule (Kuressaare linna arengukava 2005-2013(2020)).
Tulevikus kavatsetakse Tori piirkonda veelgi edasi arendada. Praegu on juba tehtud
detailplaneeringud kolmele krundile, mis paiknevad teisel pool Põduste jõge mere ääres
(joonis 2). Piirkonda on ette nähtud üksikelamute, korter- ja ridaelamute krundid. Samuti ärija puhkeotstarbelised alad. Samuti kavatsetakse sinna piirkonda tulevikus rajada
kaubanduskeskus (hetkel on Tori linnaosas vaid üks kauplus).
Lisaks neile arengutele on linn mõelnud pikendada Aia tänavat (üle Põduste jõe), et suunata
suurem liiklus (praegu käib kogu Sõrve-suunaline liiklus läbi kitsa ja käänulise Lootsi tänava)
ajaloolise Tori linnaosa väikeste tänavate vahelt ära. See muudaks kindlasti vana kaluriküla
veelgi atraktiivsemaks (Lisa 2).

Joonis 2. Teisel poole Põduste jõge planeeritakse uusi arendusi (Kuressaare sadama
kodulehekülg, www.kuressaare.ee/sadam)..
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3. METOODIKA
Käesoleva uurimistöö raames viidi läbi 5 teemaintervjuud, millest 2 viidi läbi telefoniteel ning
3 koha peal Kuressaares. Teemaintervjuu on ankeet- ja avatud intervjuu vahevorm, mille
puhul on intervjuu alateemad teada, kuid küsimused ei ole eelnevalt täpselt sõnastatud ega
järjestatud (Hirsijärvi jt 2007). Intervjueeritavateks olid Tori linnaosa elanikud (2), kellest üks
on Ranna poes (Tori ainsas kaupluses) töötanud pea 10 aastat, Kuressaare Smuuli linnaosa
elanik, linnavalitsuse töötaja, kes oli ametis arenduste toimumine ajal, ning linnavalitsuse
praegune arendusnõunik. Ülevaade intervjuude alateemadest ning intervjuude analüüsid on
lisades (lisa 1-3).
Teise uurimismeetodina viidi läbi vaatlus. Vaatlus on meetod, mille kaudu on võimalus saada
vahetut ja otsest teavet uuritava keskkonna kohta – võimalus uurida loomulikku keskkonda
(Hirsijärvi jt 2007). Vaatlus viidi läbi üks kord, 13. aprillil, mil käidi läbi Tori linnaosa
tänavad ning ka uuendatud spaapiirkond. Vaatluse käigus keskenduti üldise naabruskonna
ilme jälgimisele – millised näevad välja linnaosa hooned ja tänavad, kui palju on
olemasolevaid hooneid renoveeritud, kui palju on uusehitisi, milline on linnaosa haljastus.
Vaatluse kokkuvõte lisades (lisa 4).
Lisaks neile meetoditele esitati maili teel mõned küsimused kunagisele (arenduste ajal
töötanud) linnaarhitektile. Kirjavahetuses on esitatud ka lisade all (lisa 5).
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4. ARENDUS JA SELLE MÕJUD
4.1. Linnaarenenduse olemus ja dünaamika
Tori linnaosa merepoolne külg oli 1990ndate alguses väga halvas seisukorras. Piirkond oli
kaetud ehitusjäätmetega (mis pärinesid kalakombinaadi lammutamisest), suures osas
pilliroogu täis kasvanud ning sageli ka üleujutatud. Inimesed on kirjeldanud 90ndate Tori
rannaäärt kui inetut tühermaad, mis lausa silma riivas. Strateegiliselt hea piirkonna (kesklinna
ning Kuressaare linnuse vahetus läheduses ning merele avatud ala) vastu kümnendi alguses
aga keegi huvi üles ei näidanud (Lisad 2 ja 3).
Suuremad muutused Tori linnaosas hakkasid toimuma 1990ndatel. Kõik algas tollase linnapea
ja volikogu esimehe Taivo Lõugi kümnendi alguses tehtud ettepanekust taastada Kuressaare
Jahisadam (mis praegu paikneb Ooste nukil, Georg Otsa ja Rüütli spaa vahetus läheduses).
Sama koha peal on varem olnud 2 sadamat – Saksa Jahtklubi sadam ja sadam kalapaatide
vastuvõtuks (peale II MS) (Kuressaare sadama kodulehekülg, www.kuressaare.ee/sadam; Lisa
2). Aruteluks ning otsustamiseks läks nimetatud ettepaneku üle mõned aastad hiljem, mil
omavahel vaidlesid 2 osapoolt – ühed toetasid ettepanekut, teised mitte. Oponentide peamised
väited olid, et kavandatava Jahisadama piirkonnast ei ole kunagi korralikku laevateed läbi
käinud, ehitus läheks liiga kalliks ning raha oleks mõistlikum hoopis muud moodi kasutada
(nt aidata keerulises majanduslikus olukorras inimesi, parandada tänavaid jms). Teise poole
väide oli, et Kuressaare ennesõjaaegne kuurortlinna maine tuleks taastada ning selleks peaks
linna uue sadama kaudu taas merele avama. Et Kuressaare purjesprodiajalugu on olnud pikk,
siis peeti Jahisadamat just selleks mooduseks, mis aitaks Kuressaare kunagise maine
parandamisele kaasa. Jahisadama ehitamise poolt oli lõpuks rohkem inimesi kui vastu ning
ettepanek kiideti heaks (Lisa 2). Jahisadama ehituseks sai linn 1995.aastal Phare fondilt ka
eurotoetuse - 900 000 eurot – mille eest tehti kaldakindlustust, muule ja kaisid ning taastati
laste ujumiskoht (titerand) Ujula abajas (Kuressaare sadama kodulehekülg,
www.kuressaare.ee/sadam). Tänu Jahisadama projektile viidi piirkonda vajalik infrastruktuur,
mida varem seal ei olnud (kanalisatsioon, vesi, side), Tori abajat süvendati ning maapinda
tõsteti (täideti vana ehitusmaterjaliga ja süvendamise käigus saadud materjaliga) (Lisa 2).
1990ndatel hakkas tänu Saaremaa ravimuda populaarsusele aina paremini minema
sanatoorimil Saaremaa Valss (paikneb samuti Tori külje all), mis meelitas ligi palju
välisturiste. Ilmselt oli ka see üheks põhjuseks, miks Saaremaa Valsi omanik ning üks
mõjukamaid Saaremaa ettevõtjaid, Prits Liblik, otsustas Tori linnaosa mereäärsed krundid
linna käest endale soetada ning ehitada sinna veel kaks spaahotelli. Alahinnata ei saa aga ka
linnavalitsuse rolli Tori linnaosa edasistes arengutes, kuna linn oli nüüdseks loonud kõik
eeldused edasisteks protsessideks – infrastruktuuti vedamine piirkonda, maa tõstmine, abaja
puhastamine jms. Kindlasti tegi ka see ettevõtjal otsustamise arenduste algatamiseks
märgatavalt lihtsamaks (Lisa 2). Esimene spaa kerkis Tori mereranda 2000. aastal (Meri
14

spaahotell) ning teine kohe järgi 2002. aastal (Rüütli spaahotell) (joonis 3, 4). Sellised suured
arendused perspektiivikas piirkonnas tõmbasid ka Tallinna ettevõtja Tarmo Sumbergi
tähelepanu ning Prits Libliku eeskujul ostis ka tema linnalt ära Tori mereäärsed krundid ning
jätkas piirkonna edasi arendamist. Tarmo Sumbergi algatusel kerkis piirkonda kolmas spaa –
Georg Ots (valmis aastal 2004). Tema on edasi arendanud ka Georg Otsa ümbrust, ehitanud
sinna kaks tenniseväljakut ning GOSPA residentsid (Kaluri tänava korterelamud) (Lisa 2)
(joonis 3 ,4).
Kuna Tori mereäärsed alad olid juba Nõukogude ajal tähistatud puhkepiirkonnana ning sinna
oli juba sel ajal plaanis ehitada hotelle, siis ei olnud linnal midagi selliste suurte arenduste
vastu, pigem olid need kauaoodatud sündmused. Protsessid sujusid arenduste käigus sujuvalt,
koostöö erinevate osapoolte vahel toimis hästi. Iga objekti projekteerimisele eelnes
arhitektuurivõistlus, seega tulid ka lahendused parimad, mis võimalikud olid. Arendajad
järgisid ka ilusasti arhitektuurivõistluse nõudeid. Planeeringu eesmärgiks oli jätta lossipoolne
osa mere ääres vabaks ja selle kompensatsiooniks lubada kõrgem hoonestus lossist eemale, et
see ei varjaks kindlust. Nii ka tehti. Vahepeal oli küll arendajaid, kes soovisid linnuse lähedale
mere äärde üsna suuri arendusi, kuid need arendused suudeti muinsuskaitse abiga tagasi
lükata. Elanike poolt kostus linnavalitsuseni vaid veidi nurinat, et majad on liialt kõrged. See
tulenes ilmselt asjaolust, et inimesed olid harjunud tühja koha lagedusega. Üldjoontes olid aga
ka elanikud rahumeelsed ja mingisuguseid konflikte ei linnavalitsuse, elanike ega ka
arendajate vahel ei tekkinud (Lisa 4).
Meedias kajastati arendusi suhteliselt tagasihoidlikult. Rohkem tundis ajakirjandus huvi
toimunud arenduste vastu perioodil, kui hakati Jahisadamat ehitama. Tol ajal oli projektile ka
vastaseid ja nii sai Jahisadama ehitus läbi meedia üsna sageli ka kriitika osaliseks. Spaade
ehitust aga kajastati valdavalt positiivses võtmes (Lisa 2, 3).

4.2. Projekti mõjud naabruskonnale ja linnale
Tori linnaosas aset leidnud muutused ja arendused on mõjunud positiivselt nii ülejäänud
naabruskonnale, kogu linnapildile kui ka tervele Saaremaale. Kuressaarest on kujunenud
populaarne puhkusepaik, kuhu tuleb kokku inimesi kõikjalt maailmast. Arendused on olnud
olulised nii majanduslikus (töökohad kuressaarlastele) kui ka vaba aja veetmise võimaluste
mõttes. Tänu arendustele sai Kuressaare tagasi ka oma kauaihaldatud kuurortlinna maine.
Tori linnaosa arengu üle tunnevad uhkust ka sealsed elanikud ning inimesed ka teistest
Kuressaare linnaosadest (Lisa 2). Kogu linnaosa pilt on muutnud paremaks. Palju hooneid on
renoveeritud, tänavad on tehtud korda. Kuigi Tori linnaosa vastu tunnevad aina enam huvi
jõukamad inimesed väljastpoolt Saaremaad, siis ei näe elanikud selles suurt probleemi ja
tunnevad head meelt, et nende elukeskkond on hinnatud ja väärtuslik (Lisa 3).
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Joonis 3. 1990ndate lõpust suure muutuse läbi teinud piirkond (piiritletud kollase joonega).
1 – Rüütli spaahotell; 2 – Meri spaahotell; 3 – Georg Ots spaahotell (GOSPA), 4 – Kaluri
tänava kortermajad (GOSPA residentsid); 5 – Kuressaare jahisadam

Joonis 4. Vaade Tori linnaosa mereäärsetele arendustele. Ülal vasakul näha kõik kolm spaad
(Kuressaare sadama kodulehekülg, www.kuressaare.ee/sadam
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5. ARUTELU
Sellised makro-trendid nagu globaliseerumine, tehnoloogia areng majandusstruktuuride- ja
ühiskonnakorraluse muutmine on oma jälje jätnud ka Kuressaare linna arengule. Ka seal,
nagu paljudes teisteski post-sotsialistlikes linnades, hakkasid suuremad muutused toimuma
peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, kui oluliselt muutus poliitiline struktuur. Kuigi
Kuressaares Tori linnaosas toimunud muutuste algatajaks oli suures osas linn ise, siis
piirkonna arengus on äärmiselt suurt rolli on mänginud siiski ettevõtjad ning tundub, et
arendajad ka jätkavad sealse piirkonna arendamist (linna roll on vähenenud). Ka inimeste,
kaupade ja kapitali liikumine mõjutab aina enam piirkonna arenguid. Kuressaarede
investeeritakse aina rohkem ja välisturistide arv on igaaastaselt suur. See kõik elavdab
oluliselt kogu linna elu. Seega ei saa ka sellise väikelinna, nagu Kuressaare seda on, puhul
alahinnata ülemaailmsete trendide mõju.
Võrreldes Tori linnaosas toimunud muutusi üleüldiste linnaarengu suundumustega, siis võib
väita, et ka selle puhul on muutustel palju sarnasusi üleüldiste suundumustega. Kogu
Euroopas pööratakse aina enam tähelepanu veeäärsetele piirkondadele ja nende korda
tegemisele ja võib öelda, et Tori on hea näide sellest, kuidas on taoline projekt õnnestunud. Et
veeäärsetelt piirkondadelt loodetakse sageli ka linnaimidži parandamist, siis on ka Toris aset
leidnud arendused oma eesmärki täitnud – Kuressaare on saanud vägagi hinnatud
puhkusepaigaks. Tori linnaosa arendustele alguse pannud Kuressaare Jahisadama ehitust võib
pidada ka omamoodi lipulaevaprojektiks. Jahisadam oli selleks projektiks, millest sai kõik
alguse ning mis andis olulise eelduse edasisteks protsessideks. See projekt taaskäivitas kogu
piirkonna arengu.
Linnapoliitilisest aspektist lähenedes tundub, et Kuressaare näeb vaeva, et järgida
linnapoliitika peamiseid põhimõtteid (pigem ELi omasid, kuna Eesti linnapoliitika on hetkel
veel arenemisjärgus). Tahetakse olla seotud ja ühenduses paljude teiste linnadega ning seda
olukorda püütakse veelgi paremaks muuta (linn tahab püsiühendust mandriga). Kuressaare
püüab aina suurenevas linnadevahelises konkurentsis püsida pinnal ning muuta selleks oma
oma linnakeskkonna võimalikult atraktiivseks ja meeldivaks. Samas püütakse esile kerkida
oma eripäraga – õdususe ja rahulikkusega.
Tori linnaosa arenduste käiku võiks tuua eeskujuks ka paljudele teistele linnadele. Koostöö
erinevate osapoolte vahel sujus hästi, otsused olid läbimõeldud ja arenduste mõju oli
positiivne. Paremat ei osanud loota ei linnaelanikud ise ega ka toonased linnavalituse töötajad.
Positiivsed olid mõjud nii naabruskonnale, kogu linnale kui ka Saare maakonnale tervikuna.
Tänu neile projektitele on Kuressaare populaarne puhkusepaik ning on tuntud pea terves
maailmas.
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Selles, et Tori linnaosa veelgi edasi areneb, ei ole kahtlustki. Üks asi, mille võiks kindlasti
tulevikus ära teha ning mis piirkonna arengule hästi mõjuks, oleks Sõrve-suunalise liikluse
ümbersuunamine Lootsi tänavalt Aia tänavale (selleks tuleks teha sild üle jõe ning tänava
pikendus). See on aga mõttes juba ka linnavalitsusel. Sellega seoses oleks teiseks
ettepanekuks Pargi tänava (Rüütli spaa esine) muutmine ainult jalgratta ning jalakäijate teeks.
See muudaks puhkeala ühtseks tervikuks (Pargi tänav on Rüütli spaa ja pargi vaheline tänav,
mis on praegu üsnagi liiklusrohke). Kuna Tori linnaosas on hetkel vaid üks kauplus, siis oleks
linnaosa arengule kindlasti positiivne, kas olemasoleva kaupluse laiendamine või uue poe või
kaubanduskeskuse ehitamine.
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KOKKUVÕTE
Käesolev uurimistöö keskendus ühes linnalises naabruskonnas toimunud muutuste uurimisele.
Uurimispiirkonnaks oli Kuressaare Tori linnaosa ning töö eesmärgiks oli välja selgitada, mis
põhjustas toimunud muutused, milline oli arengute iseloom ning millised olid muutuste
tagajärjed.
Uurimistööst selgus, et Tori linnaosas aset leidnud arengute põhjuseks oli linnavalitsuse otsus
taastada Kuressaare Jahisadam. See projekt andis tõuke kogu edasiseks arenguks. Kuna
linnavalitsus tegi piirkonnas ära olulise eeltöö – viis piirkonda vajaliku infrastruktuuri,
puhastas abaja, tõstis maad, siis oli arendajatel oluliselt lihtsam tulla piirkonda. Kaks suurt
ettevõtjat otsustasid Kuressaare Jahisadama rajamise järgselt ehitada Tori rannaäärele 3
spaahotelli, Meri, Rüütli ja Georg Otsa, mis mängivad praegu nii linnapildis kui ka linna
majanduselus äärmiselt suur roll. Lisaks spaadele on piirkonda ehitatud veel 2 tenniseväljakut
ning rajatud uus elamupiirkond. Uusi arendusi planeeritakse aga veelgi ning tundub, et Tori
linnaosa tormiline areng ei peatu veel nii pea.
Arenduste iseloom ning käik olid rahulikud. Koostöö erinevate osapoolte vahel sujus hästi
ning suuremaid konflikte ei esinenud. Kasu said arendustest kõik – lagedast tühermaast kerkis
imekaunis ning populaarne mereäärne piirkond, mis parandas Tori kohalike elanike
elukeskkonda, aitas kaasa Kuressaare kuurortlinna maine taastamisele ning tõi suurt kasu ka
arendajatele. 15-aasta jooksul toimunud muutuste mõju võib pidada igati positiivseks. Nüüd
on Kuressare tuntud puhkusepaik üle kogu maailma ning seda just suures osas tänu Tori
linnaosa arendustele. Linnaosa arengu üle tunnevad uhkust ka ka kohalikud elanikud.
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LISAD 1-5
Lisa 1. Teemaintervjuu alateemad
Intervjuu kunagise linnavalitsuse töötaja Karli Valdiga
Alateemad:
 Tori linnaosa seisukord 1990ndate aastate alguses
 Arenduste algus – põhjustajad, eeldused
 Arenduste käik
 Hinnang arenduste mõjule
Intervjuud elanikega
Alateemad:
 Tori linnaosa seisukord 1990ndate aastate alguses
 Hinnang arenduste käigule
 Kajastamine meedias, konfliktid
 Arenduste mõju ülejäänud naabruskonnale ja kogu linnale
 Rahulolu
 Elanikkonna vahetus muutuse läbi teinud piirkonnas

Lisa 2. Analüüs intervjuust – intervjuu tollase linnavalitsuse töötaja Karli
Valdiga
Kuna viimase 15-aasta jooksul on Kuressaare linnavalitsuse personal teinud läbi olulise
noorenduskuuri, siis soovitati kunagiste arenduste kohta info saamiseks pöörduda tolleaegse
linnavalitsuse töötaja, Karli Valdi, poole. Intervjuu viidi läbi telefoniteel ning kestis pea tund.
Antud intervjuu oli käeoleva töö jaoks üks väärtuslikumaid allikaid, kuna intervjueeritav
andis põhjaliku ülevaate 15-aasta tagustest sündmustest. Karli Valt vestles Tori linnas
toimunud muutustest väga hea meelega ning mäletas kõike nagu eilset päeva.
Intervjueeritav alustas oma juttu väga kaugest minevikust.’’900 aastat tagasi oli Tori linnaosa
merealune, kõik spaad on merest tõusnud maa peale ehitatud. Praegused arendused said
suuresti alguse 1990ndate teisel poolel Kuressaare jahisadama rajamisega. Sama koha peal on
varem olnud kaks sadamat – 20. sajandi alguses Saksa jahtklubi ning peale II maailmasõda
kalapaatide vastuvõtukai’’. Uurides kunagiselt linnavalitsuse töötajalt, milline nägi toonane
Tori linnaosa välja, õhkus rahulolu praeguse olukorraga. ’’Raske on praegust linnapilti nähes
ette kujutada, et vaatepilt oli 15 aastat tagasi kardinaalselt teine. See oli täielik tühermaa.
Vanad kalakombinaadi hooned lammutas linnavalitsus maha, kuid ehituspraht jäi suures osas
piirkonda. Kogu mereäär oli pilliroogu täis kasvanud ja üsna sageli üleujutatud. Ka praegune
Rüütli spaa ala oli väga soine maa. Sealt jooksid sadevee kraavid otse Tori abajasse. Tori
linnaosa inimestel, kel olid ranna lähedal majad, oli vaade pigem pilliroole, mitte merele.
1990ndate aastate keskel oli pilt linnaosast ikka väga ebameeldiv.’’ Jätkates intervjuud Tori
linnaosa muutustest, liikus Karli Valt edasi jahisadama ehituse alguse kirjeldamisele. ’’Kõik
algas sellest kui 1990ndate alguse linnapea ja volikogu esimees, Taivo Lõuk, tegi ettepaneku,
et taastada tuleks Kuressaare jahisadam. Tol ajal oli volikogu aga kahte meelt. Ettepaneku
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vastased väitsid, et ehitus läheks liialt kalliks ning linnal on hoopis olulisemaid asju rahaga
teha, nt vaestele suppi jagada, tänavaid korda teha. Samuti tõid oponendid välja, et selle koha
peal ei ole kunagi korralikku laevateed olnud. Teine pool aga väitis, et kuna Kuressaarel on
pikk purjespordi ajalugu ning Kuressaare maine kuurortlinnana tuleks taastada, siis oleks
merele avatus ja uus jahisadam väga oluline projekt. Ettepaneku baasil tegi ka tollane
välissuhete nõunik jahisadama ehituse toetuse saamiseks taotluse Brüsselisse. 1995. aastal
eraldas Phare fond eurotoetuse 900 000 eurot linnale jahisadama ehituseks. Seega sai
jahisadama ehitus vaatamata mõngingale vastuseisule siiski hoo sisse. Jahisadamat ehitati
aastatel 1997-1999. Samal ajal viidi piirkonda ka kogu vajalik infrastruktuur (kanalisatsioon,
vesi, side), süvendati abajat, tõsteti maapinda ning ehitati kaldakindlustust ja muule.
Jahisadam avati aastal 1999. Võib öelda, et see projekt oli edasiseks arenguks liikumapanev
jõud. Sel ajal ei osanud linn muidugi ettegi kujutada, et areng võib nii tormiliseks ja edukaks
kujuneda’’. Sujuvalt läks intervjueeritav üle ka edasiste protsesside kirjeldamisele.
’’1990ndate keskel hakkas hästi minema ka Tori linnaosa lähedal asuval sanatooriumil
Saaremaa Valss. Soomlasi aina tuli ja tuli. Sanatoorium kuulus Prits Liblikule ning kaval
ettevõtja nägi Tori mereäärses piirkonnas ettevõtte edasiarendamise võimalust ning ostis
linnalt maa ära. Seejärel kerkis piirkonda veel kaks spaahotelli – Meri (2000. aastal) ja Rüütli
(2002. aastal), millel hakkas samuti väga hästi minema. Piirkonna arengupotentsiaali märkas
seejärel Tallinna ettevõja Tarmo Sumberg, kes ostis samuti linnalt maad, ning 2004. aastal
kerkis Meri ja Rüütli kõrvale ka kolmas spaa – Georg Ots. Tarmo Sumberg on edasi
arendanud ka Georg Otsa ümbrust, rajas sinna tenniseväljakud ning GOSPA residentsid
(Kaluri tänava korterid). Võib öelda, et linn tegi ettevõtjatele eeltöö ära – infrastruktuur,
maatõstmine jms. Enne ei tundnud piirkonna vastu keegi huvi. Võibolla sisimas mõeldi, et
piirkonnal on potentsiaali, kuid suurte kulutuste kartuses keegi midagi ette ei võtnud. Hiljem
on ka jahisadama projekti tollased oponendid tunnistanud, et see ehitus oli õige samm ning
sellisest edust ei oleks osanud isegi unistada’’. Uurides intervjueeritavalt, kuidas arenguid
meedias kajastati, vastas ta: ,, Ajakirjanikud tundisid enne jahisadama ehitamist palju huvi
projekti vastu, kuid me ei tohtinud mingit infot välja anda, enne kui labidas ei olnud maasse
löödud. Nad olid väga pahased meie peale. Sadama valmimist ja avamist kajastati küllaltki
palju. Sadam sai aga suures osas negatiivse kajastuse osaliseks, spaade ehitusest kirjutati aga
juba rohkem positiivses võtmes. Arendused sujusid suhteliselt rahumeelselt, ajakirjandusel ei
olnud ka väga millestki kinni võtta’’. Küsides intervjueeritavalt ka ta enda hinnangut
toimunud muutustele, oli vastuseks: ’’Loomulikult on toimunud muutused olnud äärmiselt
positiivse mõjuga kogu linna arengule, võib isegi öelda, et see on mõjunud positiivselt kogu
Saaremaa arengule. Kuressaare on saanud tagasi on ennesõjaaegse kuurortlinna nime ja on
tunnustatud puhkusekoht terves Euroopas. Ka siinne jahisadam on unikaalne, sellist
sadamasse sissesõitu – vaade Kuressaare linnusele ja kolmele uuele spaale ja kogu korda
tehtud rannaäärele – ei leia just igalt poolt. Kuressaare jahisadam on Riia lahe kõige
külastatavam jahisadam. Muutused on olnud ikka tähelepanuväärsed. Ainuke asi, mis
mõjutaks veel positiivselt Tori naabruskonna arengut on Aia tänava pikenduse projekt. Kuna
praegu kulgeb kogu Sõrve-suunaline liiklus läbi kitsa ja kõvera Lootsi tänava, siis ei ole ka
endine kaluriküla nii atraktiivne kui ta olla võiks. Kui aga tulevikus suunatakse suurem liiklus
sealt ära, siis muutub kogu naabruskond veelgi atraktiivseks’’. Kokkuvõttes oli antud
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intervjuu äärmiselt põhjalik ning huvitav ning kompenseeris osaliselt vähese kirjanduse Tori
linnaosa muustest.

Lisa 3. Intervjuu analüüs – intervjuud kohalikega
Lühemad intervjuud (kuni 30 minutit) viidi läbi 2 elanikuga Tori linnaosast (kellest üks on
töötanud Tori linnaosa ainsas poes pea 10 aastat), Kuressaare Ida-Niidu elanikuga ning
linnavalitsuse arendusnõunikuga. Neilt püüti saada hinnangut arenduste mõju kohta Tori
linnaosale ja Kuressaare arengule. Kõik intervjueeritavad olid nõus sellega, et mõju on olnud
positiivne. Arendusnõunik Anu Vares vastas: ’’ Kindlasti on kolme spaahotelli (Meri, Rüütli
ja Georg Ots) ehitamine elavdanud elu nii konkreetses piirkonnas, aga ka Kuressaare linnas ja
Saare maakonnas tervikuna. Kolm mereäärset hotelli ja seal pakutavad teenused on olulised
nii majanduslikus (töökohad kuressaarlastele) kui ka vaba aja veetmise võimaluste mõttes.
Peale spaahotellide on Tori abaja piirkonnas Kuressaare jaoks oluline ka jahisadam ning
Raiekivi sääre arendamine puhkealaks. Kui lisada juurde ka Kuressaare supelrand, siis on
põhjust rahuloluks – n-ö tühjast alast on saanud umbes 15 aasta jooksul heakorrastatud
piirkond, mis pakub puhkamis- ja tegutsemisvõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka
külalistele.’’ Juba pea 20 aastat Tori linnaosas elanud Mare rääkis: ’’Mäletan kui jalutasime
abikaasaga rannas ning olime juba kuulnud jutte, et siia hakatakse midagi ehitama. Siis
kujutasime ette, mis siia rannaäärde tulla võiks. See oli ju kõik täitsa inetu siin. Aga et see ala
nii ilusaks võiks muutuda – seda ei kujutanud küll keegi ette. Nüüd elame ühes kõige
väärtuslikumas piirkonnas kogu terves linnas ja see on hea tunne. Hea meel on oma
kodukandi arengu pärast.’’ Ka teised intervjueeritavad olid üsna sama meelt ja suhtusid
positiivselt toimunud muutustesse. Midagi negatiivset ei olnud kellelgi öelda. Vanadel
elanikel on endiselt meeles, milline tühermaa kogu rannaäär oli ja nüüdset linnapilti nähes on
raske arengute kohta midagi negatiivset öelda.
Meedia kajasutuse kohta intervjueeritavad eriti midagi ei mäletanud. Tori elanik ja poemüüja
Talvi rääkis: ’’Midagi negatiivset küll ei mäleta, et oleks ajalehtedes kirjutatud. Pigem
kajastati seda, et nüüd avatakse see spaa ja nüüd see. Suuremaid konflikte arenduste käigus
vist ei olnud, sellest oleks ju kindlasti kirjutatud’’.
Intervjueeritavatelt küsiti ka mõju kohta Tori naabruskonna elamupiirkonnale ja endisele
kalurikülale. Ka sellest rääkisid intervjueeritavad positiivses võtmes. Mare vastas: ’’Meie
tänava ümber on küll asjad paremaks läinud, 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses toodi
veesüsteemid paljudesse vanematesse majadesse ja peale seda tehti ka tänavad korda. Ka
maju on palju renoveeritud ja täitsa ilusaks on meie piirkond tehtud. Ei tea nüüd kui palju on
selle taga spaapiirkonna areng, võibolla on renoveerimine ja majade korrastamine ka üldine
trend, aga siin Toris on asjad pärast spaasid palju paremaks läinud küll. Eks see tõmbab ka
jõukamaid inimesi ligi. Tean, et päris mitu jõukamat inimest on siia endale maja soetanud.’’
Smuuli linnaosa elanik Heli pidas samuti Tori linnaosa arenguid kogu naabruskonnale
poisitiivseks: ’’Käin seal mereääres vahest jalgrattaga sõitmas ja mulle küll tundub, et päris
palju on seal maju korda tehtud. Olen ju oma 20 aastat juba Kuressaares elanud ja asi edeneks
nagu iga päevaga seal Toris. Kõigepealt spaad, siis uued kortermajad, golfiväljak tehti ka
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sinna lähedale, nüüd vist tahetakse jalgrattateed ka sealt korterite tagant läbi teha. Koliks hea
meelega isegi sinna kanti, aga nüüd vist sealsed kinnisvara hinnad ka juba tõusnud.’’
Tori linnaosa elanikelt uuriti ka seda, kas elanikkond on ümbruses palju vahetunud või mitte.
Mare rääkis: ’’Üldiselt on samaks jäänud, aga tundub küll, et jõukamad inimesed ikka
piiluvad siiakanti, aga nad vist pigem tahavad neid uusi kortereid. Meie naabrid on küll
samaks jäänud’’. Seega elanikkonna vahetuse kohta jäi info saamata.
Kokkuvõttes võib öelda, et kõik intervjueeritavad hindasid toimunud muutuste mõju
positiivseks. Arendused on muutnud nii Tori linnaosa nägu kui ka Kuressaare linnapilti
oluliselt paremaks.

Lisa 4. Kokkuvõte vaatlusest
Vaatlus viidi läbi 13. aprillil 2013. aastal. Vaatluse käigus jalutati Tori linnaosa tänavate
vahel, samuti spaade ja jahisadama ümber. Mulje linnaosast oli hea. Tundus, et spaapiirkonna
tohutu areng on mõju avaldanud ka ümbritseva naabruskonna arengutele – paljud hooned olid
renoveeritud (joonis 5), oli kerkinud ka paar täiesti uut ehitist (joonis 6) ja üleüldse tundus
kõik olevat väga puhas ja korras. Huvitav oli ka näha, et kohe uute arenduste kõrval (teisel
pool jõge) oli suhteliselt räämas piirkond (joonis 7), mida aga hakatakse ka ilmselt lähiajal
arendama. Ilmselt nägi Tori rannaäär kunagi välja enam-vähem sarnane. Mõned vaatluse
käigus tehtud fotod:

Joonis 5. Renoveeritud elamu GOSPA vahetus läheduses
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Joonis 6. Vana maja asemele ehitatud uuselamu

Joonis 7. Tulevikus uute arenduste maa. Teisel pool jõe kallast paiknevad GOSPA
residentsid.
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Lisa 5. Kirjavahetus Kuressaare kunagise linnaarhitekti Lilian Hansariga
I kiri Lilian Hansarile
Tere,
Olen Tartu Ülikooli inimgeograafia magistrant ning teen uurimustööd Kuressaare linna Tori
linnaosa kohta. Pöördusin mõne küsimusega Kuressaare linnavalitsuse poole ning sealt
soovitati mul ühendust võtta teiega, kuna olite Kuressaare linnaarhitekt perioodil kui minu
uurimustöö jaoks olulisi arenguid kavandati. Loodan, et ehk oskate mind mõne küsimuse
juures aidata.
Antud uurimustöö eesmärgiks on analüüsida muutuste põhjuseid, iseloomu ja tagajärgi ühes
linnalises naabruskonnas ning oma uurimispiirkonnaks valisin Kuressaare Tori linnaosa. Mul
on huvi just selle linnaosa vastu, kuna enne spaade ehitamist oli antud piirkond suhteliselt
räämas ja Tori linnaosa ei olnud ka sellise tähtsusega nagu ta on seda praegu. Selles
piirkonnas on toimunud tähelepanuväärsed muutused ja arendused, mis on ilmselt suurt mõju
avaldanud ka kogu ülejäänud linnaruumile.
Kõigepealt küsiksin teilt, kas teil üldse oleks aega vastata mõnele küsimusele, mis Tori
linnaosa arenguid puudutavad ( kes algatas sealsed arendused, kuidas mõjutas projekt
naabruskonda jms)?
Kõike head,
Kadi Mägi
Lilian Hansar vastus:
Tere
Võin vastata küll, kuid täpseid nimesid ja kuupäevi-aastaid ma peast ei tea ja neid otsida pole
ka aega, need linnavalitsuse arhiivides.
See piirkond, kus praegu spaad oli juba nõukogudeaegsets planeeringutes tähistatud
puhkepiirkonnana, kus tuli välja viia kalatööstus, mida ka tehti. Nõukogude ajal projekteeriti
sellesse piirkonda kohta küll hotelle, kuid neid ei hakatud ehitama. Ehitiseks läks
iseseisvumise ajal, kui riik ja linn müüs maad eraomanikele. Koostati ka ala detailplaneering,
mis peaks linnavalitsuse olema.
Küsige veel kui vaja.
Lilian Hansar
II kiri Lilian Hansarile:
Tere,
Väga tore, et olete nõus veidi infot jagama!
Küsiksin veel, et kuidas sujus koostöö erinevate osapoolte vahel (linnavalitsus, eraomanikud,
kohalikud)? Kas arendus tõi kaasa ka konflikte või laabus kõik sujuvalt? Kas mäletate ka
seda, kas meedias kajastati antud arendusi palju ja kui seda tehti, siis kuidas seda tehti (kas
pigem positiivses (heaks kiitvas) või negatiivses võtmes)?
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Ja tahaksin ka teada teie enda hinnangut antud arendustele. Kas teie arvates oleks antud
projekti puhul saanud teha midagi paremini ja mis tehti hästi? Mis olid arenduse
positiivsed/negatiivsed mõjud? Kuidas teie arvates on arendus mõjunud ümbritsevale
linnaosale ja ka kogu linnale üldiselt?
Ette tänades,
Kadi Mägi
Lilian Hansari vastus:
Tere
Planeeringud on seaduse järgi avalikustatud, kus kohalikel on võimalik alati oma arvamust
avaldada, kuid üldjuhul ollaks nende väljapanekute ajal passiivne, arvamuste avaldamine
algab siis kui ehitus juba näha on. Kolme spa kohta (GeorgOts, Rüütli ja Meri) erilisi
vastuväiteid kohalike poolt pole olnud. Ka sujus arendajate ja linnavalitsuse vahel koostöö
normaalselt. Iga objekti projekteerimisele eelne arhitektuurivõistlus, seega tulid ka lahendused
parimad, mis võimalik oli. Veidi kostus nurinat, et uued majad on liiga kõrged, sest oldi
harjunud tühja koha lagedusega.
Kuna olin ise planeeringu koostanud, siis lähtus arendus sellest ja minul linnaarhitektina
erilisi probleeme arendajatega polnud, seda enam, et nad järgisid arhitektuurivõistluse nõuet.
Planeeringu eesmärk oli jätta lossi poolne osa mere ääres vabaks ja selle kompensatsiooniks
lubada kõrgem hoonestus lossist eemale, et see ei varjaks kindlust. Nii ka tehti. Vahepeal oli
küll arendajaid, kes soovisid linnuse lähedale mere äärde üsna suuri arendusi, kuid suutsime
muinsuskaitse abiga need tagasi lükata. Seega on praegu rajatu planeeringujärgene ja igati
ühele kuurordilinnale vajalik. Alati võib tahta paremat arhitektuuri, aga see mida näeme on
ajastu arhitektuurimõtte peegeldus.
Üks uvitav asi veel. Kunagi uuris üks tudeng kolme hotelli meeldimist nende külastajatele.
Vastused ei lähtunud mittte arhitektuurist vaid sellest milline oli teeninduse kvaliteet ja kuidas
maitses toit. Kahjuks ei tea ma kus see töö on.
Loodan, et vastasin teie kõigile küsimustele.
Lilian Hansar
III kiri Lilian Hansarile:
Tere,
Suur tänu teile info eest!
Parimat,
Kadi Mägi
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