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Kuressaare linna arengukava 
2014–2020 (2030)

küsitluse tulemused

Kuressaare Linnavalitsus

Küsitluse läbiviimine

• Küsitlus toimus 10. septembrist 1. oktoobrini 2012.
• Vastata sai paberkandjal küsimustikule (oli saadaval 

linnavalitsuse fuajees, kultuurikeskuses, 
spordikeskuses, päevakeskuses, lasteaedades, 
koolides), Kuressaare Sõnumites ilmunud 
küsimustikule või internetis.

• Kokku oli vastajaid 360 (paberkandjal vastas 160 
inimest, Kuressaare Sõnumites ilmunud küsimustiku 
tagastas 10 inimest ja internetis oli vastajaid 190). 
(2004. aastal 257 vastajat.)
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Kuressaare Linnavalitsus

Elukvaliteet Kuressaares on 
viimaste aastate jooksul muutunud

• Paremaks (183) 50,8% 

(2004: 80,9%, 2000: 60,1%)

• Ei ole muutunud (126) 35,0% 

(2004: 12,8%, 2000: 28,5%)

• Halvemaks (40) 11,1% 

(2004: 4,3%, 2000: 11,4%)

• Vastamata (11) 3,1%

Kuressaare Linnavalitsus

Viimaste aastate kõige olulisemad 
arengud Kuressaare linnas

• Kergliiklusteed, jalgrattateed 

(mainitud 156 korda)

• Lasteaedade remont, renoveerimine (50)

• Terviserajad, Tervisepark, 
tervisespordivõimalused (46)

• Tänavate ja teede olukorra paranemine (43)

• Rannaala arendamine, rannahoone (36)

• Linna paranenud heakord, üldpilt (26)
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu Kuressaare kui töökohaga

• Pigem rahul (117) 32,5%
• Pigem ei ole rahul (83) 23,1%
• Täiesti rahul (62) 17,2%
• Ei oska öelda (59) 16,4%
• Üldse ei ole rahul (32) 8,9%
• Vastamata (7) 1,9%

• Rahul + pigem rahul: 49,7%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 32%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu Kuressaare kui elukohaga

• Täiesti rahul (163) 45,3%
• Pigem rahul (161) 44,7%
• Pigem ei ole rahul (17) 4,7%
• Ei oska öelda (11) 3,1%
• Üldse ei ole rahul (4) 1,1%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 90%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 5,8%



LISA 4 KURESSAARE 
LINNAVOLIKOGU 22. AUGUSTI 2013 

MÄÄRUSE NR 10 LISALE 
KURESSAARE LINNA ARENGUKAVA 

2014-2020 (2030)

4

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu Kuressaare kui 
laste- ja noortesõbraliku linnaga

• Pigem rahul (191) 53,1%
• Täiesti rahul (68) 18,9%
• Pigem ei ole rahul (61) 16,9%
• Ei oska öelda (21) 5,8%
• Üldse ei ole rahul (16) 4,4%
• Vastamata (3) 0,8%

• Rahul + pigem rahul: 72%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 21,3%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu Kuressaare kui terviselinnaga

• Pigem rahul (185) 51,4%
• Täiesti rahul (110) 30,6%
• Pigem ei ole rahul (34) 9,4%
• Ei oska öelda (17) 4,7
• Üldse ei ole rahul (11) 3,1
• Vastamata (3) 0,8%

• Rahul + pigem rahul: 82%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 12,5%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu Kuressaare kui kuurortlinnaga

• Pigem rahul (167) 46,4%
• Täiesti rahul (105) 29,2%
• Pigem ei ole rahul (39) 10,8%
• Ei oska öelda (33) 9,2%
• Üldse ei ole rahul (14) 3,9%
• Vastamata (2) 0,6%

• Rahul + pigem rahul: 75,6%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 14,7%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu töö leidmise võimalustega

• Pigem ei ole rahul (117) 32,5% (2006: 22%)

• Üldse ei ole rahul (91) 25,3% (2006: 7%)

• Pigem rahul (78) 21,7% (2006: 29%)

• Ei oska öelda või ei puutu kokku (64) 17,8% 
(2006: 25%)

• Täiesti rahul (6) 1,7% (2006: 17%)

• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 23,4% (2006: 46%)

• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 57,8% (2006: 29%)
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu lasteaiateenuse 
kättesaadavuse ja kvaliteediga

• Pigem rahul (153) 42,5%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (109) 30,3%
• Täiesti rahul (59) 16,4%
• Pigem ei ole rahul (28) 7,8%
• Üldse ei ole rahul (5) 1,4%
• Vastamata (6) 1,7%

• Rahul + pigem rahul: 58,9%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 9,2%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu õppimisvõimaluste ja 
hariduse kvaliteediga

• Pigem rahul (189) 52,5%
• Täiesti rahul (129) 35,8%
• Pigem ei ole rahul (18) 5,0%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (16) 4,4%
• Üldse ei ole rahul (2) 0,6%
• Vastamata (6) 1,7%

• Rahul + pigem rahul: 88,3%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 5,6%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu laste ja noorte huvitegevuse 
ning vaba aja veetmise võimalustega

• Pigem rahul (168) 46,7%
• Pigem ei ole rahul (70) 19,4%
• Täiesti rahul (56) 15,6%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (45) 12,5%
• Üldse ei ole rahul (16) 4,4%
• Vastamata (5) 1,4%

• Rahul + pigem rahul: 62,3%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 23,8%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu täiskasvanute huvitegevuse ja 
vaja aja veetmise võimalustega

• Pigem rahul (164) 45,6%
• Pigem ei ole rahul (63) 17,5%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (60) 16,7%
• Täiesti rahul (49) 13,6%
• Üldse ei ole rahul (21) 5,8%
• Vastamata (3) 0,8%

• Rahul + pigem rahul: 59,2%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 23,3%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu kultuurielu ja 
sellest osasaamise võimalustega

• Pigem rahul (195) 54,2%
• Täiesti rahul (71) 19,7%
• Pigem ei ole rahul (53) 14,7%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (23) 6,4%
• Üldse ei ole rahul (14) 3,9%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 73,9%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 18,6%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu tervisespordi- ja 
sportimisvõimalustega

• Pigem rahul (178) 49,4%
• Täiesti rahul (134) 37,2%
• Pigem ei ole rahul (24) 6,7%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (14) 3,9%
• Üldse ei ole rahul (5) 1,4%
• Vastamata (5) 1,4%

• Rahul + pigem rahul: 86,6%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 8,1%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu tervishoiuteenuste 
kättesaadavusega

• Pigem rahul (165) 45,8%
• Pigem ei ole rahul (107) 29,7%
• Täiesti rahul (35) 9,7%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (27) 7,5%
• Üldse ei ole rahul (23) 6,4%
• Vastamata (3) 0,8%

• Rahul + pigem rahul: 55,5%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 36,1%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu sotsiaaltoetuste ning 
sotsiaal- ja hoolekandeteenuste 

korraldamise ja kättesaadavusega

• Ei oska öelda või ei puutu kokku (193) 53,6%
• Pigem rahul (78) 21,7%
• Pigem ei ole rahul (47) 13,1%
• Täiesti rahul (22) 6,1%
• Üldse ei ole rahul (15) 4,2%
• Vastamata (5) 1,4%

• Rahul + pigem rahul: 27,8%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 17,3%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu puuetega inimeste 
erivajadustega arvestamisega

• Ei oska öelda või ei puutu kokku (196) 54,4%
• Pigem ei ole rahul (78) 21,7%
• Pigem rahul (57) 15,8%
• Üldse ei ole rahul (17) 4,7%
• Täiesti rahul (6) 1,7%
• Vastamata (6) 1,7%

• Rahul + pigem rahul: 17,5%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 26,4%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide 
saamise võimalustega

• Ei oska öelda või ei puutu kokku (279) 77,5%
• Pigem ei ole rahul (29) 8,1%
• Pigem rahul (28) 7,8%
• Üldse ei ole rahul (7) 1,9%
• Täiesti rahul (7) 1,9%
• Vastamata (10) 2.8%

• Rahul + pigem rahul: 9,7%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 10,0%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu avaliku korra ja turvalisusega

• Pigem rahul (216) 60,0%
• Pigem ei ole rahul (66) 18,3%
• Täiesti rahul (49) 13,6%
• Üldse ei ole rahul (16) 4,4%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (8) 2,2%
• Vastamata (5) 1,4%

• Rahul + pigem rahul: 73,6%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 22,7%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu linna üldise heakorra ja 
avalike alade olukorraga

• Pigem rahul (236) 65,6%
• Täiesti rahul (65) 18,1%
• Pigem ei ole rahul (39) 10,8%
• Üldse ei ole rahul (11) 3,1%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (5) 1,4%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 83,7%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 13,9%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu linna teede ja 
tänavate olukorraga

• Pigem rahul (147) 40,8% (2006: 19%)
• Pigem ei ole rahul (137) 38,1% (2006: 30%)
• Üldse ei ole rahul (60) 16,7% (2006: 46%)
• Täiesti rahul (9) 2,5% (2006: 4%)
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (3) 0,8%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 43,3% (2006: 23%)
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 54,8% 

(2006: 76%)

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu liikluskorraldusega

• Pigem rahul (204) 56,7%
• Pigem ei ole rahul (80) 22,2%
• Täiesti rahul (40) 11,1%
• Üldse ei ole rahul (24) 6,7%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (9) 2,5%
• Vastamata (3) 0,8%

• Rahul + pigem rahul: 67,8%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 28,9%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu tänavavalgustuse olukorraga

• Pigem rahul (192) 53,3%
• Pigem ei ole rahul (94) 26,1%
• Täiesti rahul (44) 12,2%
• Üldse ei ole rahul (18) 5,0%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (8) 2,2%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 65,5%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 31,1%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu prügiveo korraldusega

• Pigem rahul (187) 51,9%
• Täiesti rahul (56) 15,6%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (50) 13,9%
• Pigem ei ole rahul (48) 13,3%
• Üldse ei ole rahul (15) 4,2%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 67,5%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 17,5%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemi kasutamise võimalustega

• Pigem rahul (160) 44,4%
• Täiesti rahul (132) 36,7%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (47) 13,1%
• Pigem ei ole rahul (11) 3,1%
• Üldse ei ole rahul (4) 1,1%
• Vastamata (6) 1,7%

• Rahul + pigem rahul: 81,1%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 4,2%

Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu linna juhtimisega (volikogu ja 
linnavalitsuse tegevusega)

• Pigem rahul (146) 40,6%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (99) 27,5%
• Pigem ei ole rahul (70) 19,4%
• Üldse ei ole rahul (29) 8,1%
• Täiesti rahul (12) 3,3%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 43,9%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 27,5%
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Kuressaare Linnavalitsus

Rahulolu avalikkuse informeerimisega linnas 
toimuvast ja kaasamisega otsuste tegemisse

• Pigem rahul (151) 41,9%
• Pigem ei ole rahul (99) 27,5%
• Ei oska öelda või ei puutu kokku (53) 14,7%
• Üldse ei ole rahul (29) 8,1%
• Täiesti rahul (24) 6,7%
• Vastamata (4) 1,1%

• Rahul + pigem rahul: 48,6%
• Üldse ei ole rahul + pigem ei ole rahul: 35,6%

Kuressaare Linnavalitsus

Millele peaks Kuressaare linnas aastatel 
2014–2020 kõige rohkem tähelepanu pöörama?

• Teede ja tänavate olukord (sh kõnniteede ja 
jalgrattateede rajamine) (mainitud ca 200 korda)

• Töö leidmise võimalused (95)
• Noorte huvitegevuse arendamine (75)
• Tervishoiuteenuste kättesaadavus (55)
• Avalik kord ja turvalisus (47)
• Tänavavalgustuse parandamine (40)
• Linnastaadion (34)
• Sport, (tervise)spordivõimalused (33)
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Kuressaare Linnavalitsus

Kõige olulisemad investeeringud (1)

• Linnastaadioni rekonstrueerimine (125) 4,78
• Kõnniteede rajamine ja rekonstrueerimine (145) 4,56
• Linna läbivate jalgrattateede ehitamine (134) 3,64
• Mänguväljakute rajamine ja uuendamine (97) 2,96
• Tallinna tänava rekonstrueerimine (88) 2,71
• Keskväljaku ja turu rekonstrueerimine (107) 2,59
• Ida-Niidu lasteaia rekonstrueerimine (63) 2,10
• Erivajadustega inimeste tugikeskuse ja -kodu rajamine (81) 2,07
• Kuressaare Noorte Huvikeskuse väljaarendamine (64) 1,95
• Tuulte Roosi lasteaia rekonstrueerimine (50) 1,76
• Pargi lasteaia rekonstrueerimine (56) 1,66

Kuressaare Linnavalitsus

Kõige olulisemad investeeringud (2)

• Aia tänava läbimurde rajamine ja rekonstrueerimine (53) 1,56
• Koolide spordirajatiste kaasajastamine (52) 1,52
• Loomade varjupaiga rajamine (67) 1,50
• Tänavavalgustuse parandamine (68) 1,48
• Koolide kaasajastamine (57) 1,33
• Tervisepargi edasiarendamine (52) 1,12
• Ekstreemspordihalli rajamine (43) 1,11
• Linnasauna rajamine (37) 1,037
• Rohu lasteaia väikese maja rekonstrueerimine (27) 0,96
• Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide arvu suurendamine (25) 0,85
• Uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine ning sademetevee 

kanalisatsiooni väljaehitamine (34) 0,76
• Kultuurikeskuse ja raamatukogu renoveerimine (8) 0,10
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Kuressaare Linnavalitsus

Kõige olulisemad investeeringud (3)
• Korralik kino
• Tänavate parandamine
• SÜG-i ujula
• Palga taastamine linnasüsteemis töötajatele
• LV töötajatesse investeerimine
• Linnatänavate järk-järguline rekonstrueerimine
• Avalikud tualetid 
• Väliujula rajamine koos linnastaadioni rekonstrueerimisega Titeranna-poolsele 

merekaldale (vajalike betoonist pöördeseinte, 50 m radade, treppide, tuulevarjude 
ja riietusruumidega ning selle võimaldamine ka talisuplejatele)

• Sild Muhust mandrile
• Pika tänava läbimurre Torni tänavale läbi Humala - ühesuunaline tänav
• Pärna tänava ja üldse linna tänavate uuendamine
• Lasteaedade rekonstrueerimine üldisemalt, järjepidevalt
• Säästupindamine
• Ranna suurendamine
• Linna laululava (ilusa kaarega/katusega, vaatajatele pinkidega)
• Kooli rajamine Kuressaares erivajadusega õpilastele

Kuressaare Linnavalitsus

Kuressaare linn aastal 2012
• Turvaline, turvalisus (mainitud 63 korda)
• Rahulik, rahulikkus, rahu (41)
• Tervis, tervislik, terviselinn (36)
• Turism, turistid (29)
• Puhas, puhtus (28)
• Ooperipäevad, ooperisuvepealinn (23)
• Vaikne, vaikus (17)
• Ilus, iludus (17)
• Kultuur, kultuurne, kultuuririkas (16)
• Sport, sportlik, spordisõbralik (14)
• Roheline, rohelus (14)
• Sõbralik, sõbralikkus (14)
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Kuressaare Linnavalitsus

Kuressaare linn aastal 2030

• Turvaline, turvalisus, turvalisem (mainitud 58 korda)
• Paremad teed ja tänavad (46)
• Uued ettevõtted, palju töökohti, kõrgemad palgad (44)
• Lastesõbralik, lapsed (32)
• Turism, turistid, turismimagnet (31)
• Puhas, puhtus, puhtam (24)
• Sport, sportimisvõimalused, sportlik (24)
• Tervis, tervislik, terviselinn (23)
• Kultuur, kultuurne, kultuurilinn (20) 
• Noored, nooruslik, noored pered (19)

Kuressaare Linnavalitsus

Vastajad

• Naine (214) 59,4% (2004: 56,4%)
• Mees (136) 37,8% (2004: 38,9%)
• Vastamata (10) 2,8% (2004: 4,7%)

• Kuressaare elanik (294) 81,7%
• Ei ole Kuressaare elanik (53) 14,7%
• Vastamata (13) 3,6%
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Kuressaare Linnavalitsus

Lõpetuseks

• “Kõik aktiivsed ja julgemad inimesed on 
Saaremaalt juba ära kolinud, jäänud on veel 
patrioodid ja töötud.”

• “Linn peab kinni hoidma noori inimesi – nii 
ettevõtjatena kui ka töötajatena. Nende jaoks 
on vaja elamisväärset taristut (elukoht, koolid, 
lasteaiad, huvikoolid, mänguväljakud jmt).”


