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1. Un ed 

1.1. ENSV .UnietTite Nõu.kogu 27. veebr. 1973.a. m.ääru. nr.91. 

1 .. 2. Vabariikliku ReRtaur~er1Jniavsl1tsu.ee ttepeneltud Haap-

salu. analinns. de -tailplaneer1m1aproj ekti koostamise s. 

2. !!i'r,t?:lJ .... .1.a tema ülisikelem~nt1de!s.el()o astus muinauskai t

.se s.!?1 sukohast.:. 

2 . 1. AS2nd ,ta a;jaloo~1ne kl1junem1ne. 

Käsi eldav kvartal paikneb Haapsalu anal.1nna. kaitse

tsoonis, endisest tur~p~atsist (n~üd Võidu väljakn ja muuseu

mi vaheline hal.jasal.a) ida. Linna topogDodeetUise alusplaa

ni ku.i ka. vanimate aJalooliste linnaplaanide snaltiüs1 põhjal 

pidi kahtlemattü t asu.la vsnim sõdamik pa1Jmema just siin, nn. 

HaapsalU neemiku suhteliselt kõrgeimaa kohas. iin turuplatsi 

ü,mbruses täheldame a orl"apäras~, eomeetriliselt ii-1esehi ta

tud linnap aani, mid .... teisteo i.!aaps Il vanallnna osades ei 

esine. Osalisel. t an see kOJ.I'api:i.raaus kai Wl wl tuxllplatai 

nihkwnisega laäDde 6e~lirull1Se Jti.lamile ning end1$8 Pime 

(Dunkelatrasse) tänava l~k~deerimis JU. Linna aren~ esime

sel aren etapil OUlI-n sajandid) moodusta Haapsalu. val

likraaviga piiratud kastellik.ujl.Üiaest li.a.nu.sast (ca 1,8 ha) 

ja linnuse p hjakdljel esu.vast linnast (ca ,3 ha). Linnuse 

kõrvale tekkinud asulale anti iiakop Hermann ~On u.xh6vd i 

pool t 12'/9. aastal linnaõigus • Ll..Ull~ peatänavateke olid just 

J aani (Kaard1vae) ning ooli tänavad.. Ligilähedaselt täisnurk

sel t ristus1 peatanavataga ee (Ko somali), Saksa (Lind a) 

ning SUur- ere (Taa1kovak;l) tänavad. Pime tänavaga kUlges 

paralleelselt Jaani (Kaardiväe) n.1ne Kooli tänavatega ja. 011 
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kl.s1teldaval etapil Haapsalu põhjapoolse1.rn ranna-äärne tänav. 

Oletatakse, et esialgna linnasüd~ oli tavakohaselt piira-

d mu.ldvaJ.l.i. pihtais. ning vallikraaviga. Viimaste kulgu. 

Võiks aga n11s1is otsida just siin. käsiteIdava kvartaJ.1 pii

rimail: 1k1 P1roe. j a Vee ( omsomoli) tänavaid ning Jaan! 

(Kaardiväe) ttinuva - Erah\"1a1a (P.Soosoo nim. park) vahelises 

kvartalis. Võttes ai'vease käsi telda a sj astu. kõrget veeselau 

ning Haapsalu lahevee suhtelia! sü.gavusi, võis tOllal linnu

se idakülj ela l.ähenev lahesopp 0110 väiksematele alustele 

laevata; paral.J.eeleel t tuleb arvesse veel teine sad aruakoht 

linna põhj apool.sel lt:ihekaldaJ.. 

Saare-Lääne piiskopkonnaa valitsevao e ägedate alsatalide 

käigas 1383. aastal rUustasid eõj akad vasallid Haapsalu. lin

uuat ning sütitasid ~u.v.re linnuse kai "tsetura ;j a v6iroul.ike ma

jaL on tõ enaoline , et sel aj al ka1tzemütirita linn sai ka tu

geval. kannatada", 

Järgmisel linnaarengu. etap1~ (XIV saj. lõpust XVI saj. 

keskpaigani) laienes linna terri to-oriwn põhi~i8el t läände. 

vähemal .... el. ka põhja Hiiü.tU, 13.0. tänapäeva lOOemanni 

tänava jooneni -ning aai oma linnamiiUri ja -vära ate a ktnrüse 

kontuur~. 1560.a~ Läänemaale ~U1ginQd venelased rUtistasid põh. 

j aJ.ikult Hato.PSal.ll linna (Russon kroonika järgi säilis vaid 

3 hoonet), ilmselt pur stal.-i siis ka linnamiiiir . millest h11-

j am ld%j 8111tes alJ.1ka teski maini takse haruharva. 

Siinjaures peatugsm põgusalt linnakindIastuste ida 0018e3 

lõiguJ., lw.ivõrd see moodustas käsitleda ale kvartalile ot ese 

õi kontaltotse raami. 

Ole asoleva ptnnasereljeefi jälgi.m1se nine linnaplaanide 

analQUsi al.usel oleks linnaroUUri loogiline kulg eeslinnuse 
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loodapoalse .maUrt sirgeJ. Või paralleelll kllni Vee (KamsomDli) 

tänavent .. Jaani (K~·:trdiväe) j a ee (K amol.1) tänavat rist

mikllläheduses lD.tUltis l.innamUür Ojjla suuDde ning kulges piki 

ee tänava.t Saksa (Linda) vä:t-e.van1 t mil] e maa-alu.ne ehi. , s

kehand p lj andu.s 1965. a. ee (Komsomoli) täA.a-~ al mär hrib 

G. Carlblo.l1l Ita t~1st linnaväravat (G. Carlblollli pooltXVIII saj. 

kooata käaikirj alina linnakroonika asu.b ENSV !rA . aloomUl1-

seu.m.is), mi.s o~etatava6ti aSl4a linnatniHiri llll.lrdenu.r al. 

Trad 1 tsioonipär ","Je1 t ab-laid turuvälj aku ilmbrus,es kau,p

meeste hOODestatud und1d. ~11a SUllbu.va Saksa tänava nimig! 

vii ab ellele. n on igati ~ äoline I-tqloteea, mille jä:rgi 

linnaarenga II etapil s cm aSUB Sek värava läh .IDaS Umbrl.l

ses. ~eda arvamust toetab ka seik, et Järgmisel sajandil raja

·i just eii a eelda ava sall ema 1äbj. t;ls 1:;uxllplatsi äärde tl'lli.

maja. 

~_a II arengu.et~ i uJ.,atu.b 1inkäsi t~etava kvartali 

ha stest kt.ndlati tänane J sanl ehk liwlokirik. Uldlevinud 

at''Vam:u.se ko asel t on. kirik keskaega kallb a,aj.d a. hillI30m re

k nstrukts1 Itl. Eeln _ t d seisu ilta 1;oetab ka Viimaste 

{;1l.:istate vbi.l :\.ulU'1miste anaHiUs (V. Raam.) • 

. eine kvartali eriti väljapaistev 2xhitektllurimälestis, 

raakoda, mis a.1775 ( '.K(.ll1gilaskiJ; 01 tatavast1' s vana 

raekoda semal kohal ja. selle säiJ.med (keldrikorrus) tllatuvad 

linn II arengnetappi. Veel 1800. aastal paiknes raekoja kõr

val (praEIgusa Kaardivi:i3 tän.l majavaldusa kohal.) vaekoda1 

tu.rg aga praeguse raekoj a eais pargi terri tooriwnil. Kaardi

väe tn.l ehita i käesoleval ajandil kiriku adm1n1strati1v

hooneks. 

Kooli .6 kr~dile rajati 1739.aastal »uust linnakooli-

hoo.n.a, mi.s aa "tail 1852-1853 asendati uue nn. ttitarlastekooli-
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ga. Kool. -töö tas siin kuni u.u.e aJ.gkoolihoono va] Rl 'j miseni 

(1936.a.) ~!llte (L :cistiIli) ;;1;" aval. 

2 . 2.. vart<aJ..i J <.<- !. a UkaikulemcxÜid d muinSllska1tse 

seisukohast. ---
Aj alooliae Val."ilal.i . lii isel. llUl1.o.e skfdtse se:lsuko-

hc:..s ·· eris~" .ma<.tstikuli.si 'läärtu.ai, varta11 ehi tasaj e.1oo

lisi väärttlsi (plcJ1eeriI1gu ja r\Ul.ll1i1il.H:) kompooi taioon! iiles

ehi tus, se1.1e aJ aloolinus j & :!lrengu.l1ne järjekestVtla) ning 

ü,ksikhoonet& ;ja al'loSJllblite urllite tu.lui ~ '&100l1si väärtusi. 

Y.Jisi t~ld a Tal &lalvõime kõigeDee.1 kÕl:tvld a lau.s.kj a maapinna. 

maast1kn11aeat omapärast, iUs ko s lOOdu.slike (mereranns lä

.edtli.» ning un~J 1ikc (lJ.nnamiiiiri "il l ... tLi. kontakt, lilmu.se 

lähedus) tõket ga oli .määra ,,-t.ka teguriks k artali orien tat-

_ . ooni .ning plaanllis e el imensioon.id e ku.j un~.mi el j a mis on 

li ilähed asel t a3llias na sbi.11inud tä;! al3lli. Seega on t ka 

iseene!:leut vi:ifu·1,tl. s. is ku u.luu säiJ.j:~alds le. XVIII-XIX ja 

XX oaj. alguse J)õ1.i po. d \'_~1.ueb käsi tel' .... v s kvartalis httlga

nioti j a ka ne~ kuuluvm :"ilit . uv; °är tu ste kategooriasse, 

i eloonlU ..... tudes atJpoalut - :1. õltltutud haljal;;Jtllsega linna. 

LiDnClPlaBn1.l1-steks v<:iärtusteks on an tud aJ.al: 

a) ü j :::.10 olis el. t V'älj aIcllj IU"Lerllld taaa v s te vÕ.r k j a. sed a. mu..u. tma

tu,l kuJlll, e.r. i e .uruplo tui kinul' piiriline markeering 

praagu.ee pargi näolj 

b) aj t::.U.oo~is ,,€; kilmi o~u. e atrukt· t:f.X VCll'talis, is kahtlema

tu.l t ala l1b 'tJaldav~s eSile 1'15.11 eska ga välja 

Suh-~ lise1 t lauslk. <;i '. st1k Oll Uks olu.lisi :faktoreid, mil-

le mõjul kujunes €i. PScl.ll l1nna tUd1selt madal sil.u.ett. An

ud kvUl.'t ali euh·tellselt esindu.slikllmad hooned on ehitatud 

sellele korresp ond eerivul t; nende Uldmahud on jäänud sob:Lva-
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tease raamidesse, vaid linnakirik oma suhteliselt suurte d1-

men ioon1dega. eriti aga kõrgusee piirgi va kellatorniga, moo

dastoo nii kvartali kui ka terve linna illie dominandi. 

Käesole as lokaalsetes raamides ülevaates kasutatakse 

mi tmepa11.i11st arll tektuu.r1ajalooJ.1ate väärtuste gradatsloo

ni. klla ä:ksikkomponentidena ul.evad arvesse hoone vanus, tema 

arhitektuuri-, kultuurilooline, ajaloo- j a lljööväärtus, aJ.g

aa f'\l.tl.ktaiooni ra'!:' i teetstta ja ehi usarheolooBiline väär u.s 

nin . vastavalt ptmkt1d e*'t koond arwle klassi!! tsaeri takse 

~i1n enamväärtu.slikeks, äär tu llkek a J vähemväär~Slikeka või 

väär tll.S e tuiks. 

Tab.l 
t 

Xvart!!!1 üksikhoGnate väär tu.§ed 
muwsusKäItse seiS'i.'i'Konas=t 

r • Aadress -
nr. 

tn al 
(T) .9 .a ,a 

:~, ~ ~ :aS 
I> e:-

p 0 :0 
Il) 0 

I~ ~ 'ii! ä 'n oti 
> . :$ 

X,: 2 :2 5 9 1 ~ 9 10 U ! 

1. Kooli t.2 4 l5 ..... 1 5 :; 3 31 I.:'..n.am-
(raekoda) väärtus,... 

lik 
2 .. Itoo11 t.4 10 15 5 :; 36 enam-

(linnaki- väärtus-
rik) ~:IJt ,. Kooli t.6 5 1 2 1 14 en am-
( end.kool) väärtl1s-

lik 
4. aardiväe 1 1 7 ]. 10 väärtus .. 

lik 

Kõik konkreetse kva:rtal1 abihooned kuuluvad vähemväär

tuslike hoonete hulka. 
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3. Kvartali resen reerlmisettepanekud ning Kaardiväe tn.l 

ja Kooli .6 projekteerimise eritingimused. 

3.1. Kvartali ja t _-_ _ _ E üksikhoonete olemasolevolukord. 
5z age 

Käeaoleval täidavad kvartali hooned m1tmesu~ee1d 

funktsioone: endises raekoj a paikneb Haapsalu. .Raj oonid va

heline KoduloomunseWIl, Kaardiväe tn~l HaapsalU Rajooni S1d-e-

sõlm, Kooli tn.6 Haapsalu. Liini-tehniline Tsehh, Kooli tn.4 

Ev.Luteriusu kirik. 

Endises raekojas toimusid. remont-restaLlreer1mi 'tööd 

aastatel 1976-76, kusjuures teis järj korda 16 e tud taöds 

ni.mistue an ka hoov1pealse arhitektuu.rselt sobimatu majan

duslloene lammutamine. 

J aan! kirikus c. stal 1977 alanud remant-restaureer1mie

"tööd jätkuvad. Lahendamist ootab s,ll'nukuuri (koos oaeruu-. 
midega) projekteerimine kiriku juurde. 

Liini-tehnilise sehbi hoonel (Kooli tn.6) teastati 

1977. a. välisvärvi ine (VilV vär'VikaValldi alusel)" 

M~ava.lduse krundil paiknevas majapidam1ses esineb 

aga äärmine kaasl mc.japidamishooned on amortiseerunud ning 

tehnilised seadmed, transportvahendid n' mater j aJ.j,d asu.

v d r eeglina seal, ku.hu nad on sattl.11lud. aj avaJ.dust !liiroo 

tä.n a·n;~:~e-~·ärn(? kõrge puitpiire (ajalooliste kiVipiireta 

aseLtel ). HaapsalU Rajooni Sidesõlm tao leb pu'itabihoone 

rekonatrueer1.mist s11ika ttal11shooneks (pikkus 32 m, laius 

6 .:n) ning t parkla planeer1m1st Komsa 011 tänava äärde 

planeeri tavale tänavalaiandusel • 

() ' ajaValdase Kaard1vä tn.l ekspluateerimine 1desõlme-

na ei o~e tekitanud erilis1 kvartalisises id tlmberkorraldus1 

Krundi piirat (madal. silika ttelliSl'ost1de vahel puit) on 
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omavolil.ia 1 t nlhu tu tud kiriku. terri tooriumiJ.e. Krllnd 1~ aB'.lb 

ajutise 1ge1oo nga majandushoone. 

3.2. Kvartali rs;generee:r1m1setteRanekud 

vartali aj a; alduste p~rs ekti1 sed funktsioonid (antud 

vanalinna detailplaneerimise projekti ehus) Uhtuvad tänapäe-

11a funktsioonidega. Samas dolmmendis on fikseeri tu.d ka kõiki

de ms.javalduste elu- ning olmetingimuste tõstmise nõue, mis 

viiakse läbi koos krtUltide heakonastamiste ning Uksikhaonete 

ramon t-.ree alll'eerimise "VÕi 0 aliae reltonstrlleerimis"tööd ega. 

Kooli tn.6 hoone välis:fa.ssaadi puhuJ. on pers'pekt11vse1t ette 

nähtud t"õöd rest.au.reer1m.1.sprinta11pi1lel, ha ne sisemuses B.16a 

VÕib etta näha mõningaid rek struJttsioane vastavalt tänapäe

va nõuetele. Kaaroi väe tn.J. hoo~ .. e välis xh1 tek l1t nr kUtllnb olu

lis-te mu.ud atusteta säj.l,i taltdaele, sise UJ.m.id e Osa.s on lLtb e.t.lld 

teostada Vaj aJ.1kke reJ;;onstrul$!ta1oone. 

3.3. 0011 tn.6 ppoj ekteerilni e eriti"q,eaused 

3.,;.1 .• tlaja alduskrunt piirata ca ~.8 m kõrgus.e kivip1;i.rdega 

ja arusteda jeJ.g- ning sõiduväravatega (sepisVäravad). 

"Piirded katta pealtpunaste kataseldv1dega. Piirded 

krohvida ja värvida kavand1s antud teenige.. Piirded 

tuleb roj ekteeridarangelt täna aäärset a. parldmi.s

taskute planeer1 ine Ka samal! tänava äärde ei kuulu 

meie poolt r spekteer1m1se~ • 

3.3.2. Amortiseerunud maj nahoone (1nvent. pl an1l poa .. 3) 

kuul.ub lammutamisele. UI.1S projekteer1tav majandushoone 

projekteerida Ka.ardlvä tänava piirdega ~11tuvana .. 

Kuna. hoone on planeer1 tud ü.llal tk! su.u.remahul1ne. äha 

ette t El plaanil1st ning ruumil1st liigenaatust .. Hoo

ne~ näha ette panaatest kivide t katusekate . Hoone vä

lisseinad krohvida j a värvida kavandis lisatud tooni_ 
des. 
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3.3 . 3. Kr 1 kirikllpool es as p kneva jand shOOll mahtll 

tUJ.. b selle re.konstrll eri.m1se käigus (pr j tear1.m1ne 

läbi ii üheaegse! t teise aj anduahoane proj ekteer:1-

seg ) l.e1d ru.u.m.id kirikU. surnukuu.ri (koos olaeru.u

_ ....... ga) j oks. Tingimun on esitatud põhjusel, kuna 

kiriku terri tooriu.mile ei ole vÕ1.mal nimeta d hoo

net proj akteerida. 

3.3.4. Projektdo' en at :Loon koosltõl S ' au. tööde käi V -

bari ...... ·~~ staurear1m1sVali' use ning k p1ektne 

d okum en ta sioon v Riikliku Eh tu omitee Arh1-

tek urimälestist aitse Inspektaio iga. 

aed 

lavale 

tö' le 11 a ud är ik. vand1 t at. 

3.4.2. Pi.1rd aia ilikaut 0 t;ld krohvida; p:t1re värvida 

-taval t vär ikav d11e. 

3.4.';. -avalduse peahoone katus att välj ahetam1se vaja

du. el asendaila pra gune eterni1tka. kas punas eter

nii tk ttega või punaseks axv1 tu plekklta 11 ga. 

3.4 •• Taotleda perep lt iivsel majavaJ.dusc ühend 1st 11nna 

4. 

4.1. 

oOjllsvõrguga j el 1 tada ID ja aldusse kuuJ.llv ba-

sobiv u.ur •. 

tea öörduda eritingimnate oostaj 

oole ( oG ~. 505-582). 

4.2.. 1tingimu. te "i d s v i u.utm1 

pöörduda eriting u te kooskõlastav gan!, 

i.iklilru. Ehi tu ak mi teo Ar . est1st t 

I pek loODi poo~ v ta a tlu. ( tel. 4407- ). 
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4.,. ·öde alust :laest ini'ormeer:lda eritingimilste koostajat, 

kes te sta}) objektidel järelvalvet. lTä!la ette eelar etel 

spetsiaalseks jiir-sl alveks (ka kt)neuJ.tats1oon1deka) va,

m 2fo uJ.atu.see ül! mak UJ!lusest. 

/ 
• .J' • 

Koostanad: b':'4_};~L~ 

/ arh. E Sedm.;:!ll./ 

tel.605-582 



t(<{qpsa/u Y<{I7/J(;n!7Cl ina/~f/d/(Jtl5e IJOO// fJj;, ~ 
Te} I end,!} v Vd rf/I !raI/d 17 el 

i- 1/ /-/ ;: I j II •• L-I 
//(5'(7/7llcJ1ttj /(If/IjI/I'Clt4·· 
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