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Haapsalu vanaliIma, de tailplaneerimisproj e'k ti
variantlahenduse seletuskiri

I. 'Üldosa

•

1. Proj ekteerinlise alus'e d
1.1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. veebr. 1973.a. määrus nr.91.
1.2. ENSV Ehituskomitee 11. veebr~ 1987. ~.• toimunud noupidam~se

protokoll.
1.3. ENSV Ehituskomitee projekteerimise tiitelnimestik.

1.4. Tellimis

1.5. ' Projekteerimis- ja uurimistööde eelarve.
1. 6. Uurimis-projekteerimistööde graafik.
2.

Lähte~ndmed

2.1.

~ 'lesanne

projekteerimiseks
Haapsalu vanalinna detatlplaneerimisproj akti

variantlahenduae

koo~tamiseks

(vt. lisa nr. 1).

2.2. Haapsalu linna geodeetiline alusplaan m 1:2000.
2.3. Haapsalu lUula ehitusgeoloogi11sed uurimised.

2.4. Haapsalu vanalinna plaazi geoloogia iseloomustus.
2.5. Varemkoostatud planeerimise ja hoonestamise projektid.
2.5.1. Haapsalu linna ja kuurordi generaalplaani korrektuur
(RPI'Eesti Projekt" A-1104-85/ 7).

2.5.2. Haapsalu vanalinna detailplaneerimise projekti korrektuur

(KRPI 1I-9i172).
2.5.3. Haapsalu ühiskondliku keskuse detailplaneerimise projekt

(RPI "Eesti Projekt" A-970-77).
2.5.4. Haapsalu Komsomoli t. kvartali detailplaneerimise
projekt (RPI "Eesti Projekt A-974).
2.5.5. Sana toor,ium 'Laine" edasiarendamise proj ekt (RPI "Eesti
Proj ektt~ AÜ- 39-8 J) •

6.
2.6. Projekteeritud ja

projel~teerimisel

olevad hooned,

vä.ljaantud Ap· ·-d.
2 •• 1. Kalurikolhoo,si ttLääne Kalur" tehnotalituste hoone
(PI t~EKE Proj ekt'~ 782114/ 4) • .

2. 6.2. Haapsalu raudteejaama restaureerimise projekt (KRPI).
2. 6.3. Haapsalu Lastemuusikakooli rest.projekt (KRPI) .
2. 6.4. a aap salu linnusekirik-q. kohaudam:ine kontsertsaaliks
(KRPl) •

I

2. 6.5. Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli juurdeehitusprojekt

(Pl uKommunaalprojekt" ).
2. . 6. Vä.ikese-Vii i l1eakorrastamise proj ekt (RPI !tEesti Maa-

parandusprojekt" , 0196° 21/ 2).

/

2. 6.7. Vä.ikese-Viigi haljastamise projekt (KRPI

5112).

2. 6•• Haap salu vet . apteegi seemneinspektsiooni tootmishoone
(RPI "Eesti l1aaehitusprojekt n 2044012/ 5).
2. 6.9. APÜ nr. P-J1 n - 84 Haap salu KIK-i meresadams rekonstrueerimine.

2. 6.1 0. Ap·· nr. P-05208 5 Põhja Kõr epin evõrkude 18-krt. elamu
Aedvilja t. 12.

2. 6.11. Haapsalu vä.ikelastekodu rekonstrueerimise APÜ•
...,

3• . Detailplaneerimisproj ekti v'a riantlahenduse vaj aduse . pobti enduE!
Haapsalu vanalinnal puudub tea tavasti kinnitatud detailplaneerimisprojekt j a seda ainult asjaoludel; et 1980.a. maksimaalse oleva hoonestuse asilitamise ja restaureerimise kontseptsioonil planeerin :1' on osutunud praktiliselt rakendamatuka.
""
""
.
Viima.stel aastatel toimun~d pohimotteliselt
uute lähtesuun~ade
'

I

tekkimisega van linnade rekonstrueerimispraktikasse , osutubl otstarbeksmaks planeerimisprojektis radikaalsem amortiseeJiunud; hoo_
nestuse rekonstruee~imine ja asendamine uusehi tustega. Töö

ll
I

, .

: ;

7.
j

ee,~ä.rgiks

on viia Haapsalu vanalinna detailplaneerimisprojekti

varinatlahendus vastavusse 1987. a. generaalplaani korrektuuri a
ning aeendada edasi seal sisalduvaid vanalinna puudutavaid ettepanekuid.

II.

I:ood~~ikud

tingimused

1. Asend

d

rl

.
Rajooni administratl.ivkeskus Haapsalu linn asub

madalaveeli~

~

se , sUgavalt ~a1amaasse ulatuva~ a t uul te , eest saarte ,a varjatud
y

,

samanimelise lahe lounarannikul.

Vanalu~

,

,

0

paikneb suhteliselt ma-

dalat"91 neemedel ja, holmidel , viimaste vahele jääv d madala vee a
.,
..,
vii id. Uuemad l~~osad on hihkunud meres t eemale ~ounasse Vo1du

tänava, Tallinna ja Lihula maanteede lähistele nin
., .
•
mOJ.sa.
.

Haapsalul on raudtee nin

maantee~a

Haapsalu-Uue-

ühendus Tallinna a . Haap- ,

salu 8.sub Tallinnast 104 Km lä.änes. ,R ohukUla sadamnoa (vahekaugus

9

km) on Haapsalul

maantee ' ühendus.

,2. Li.nJ;la ,terri toorium, piiri,d:
tmt

aapselu linna territoorium on 10,

tiivpiirid vt.

km2 . Linna administrs ..

raafilist osa, l eht GP-1 .

3. , VanalirolS kaitse-_ ja aqitustegevuse reguleerimistsoon •
aapsal

..

vallal inna kait set s oon ka ttub ligiläh .... dasel t

ee l innaja l innus\;; maa-alaga . ·' ait etsooni pindala on 4

, a' tsetsoonipiir kulg ,b mööda Vaba ,

ihklth ning

e skaegha •

."

oulto ude täna-

v id läbi Vä.ikese V ig~ Ja mööda !Carrunsaara ja Kõlakoja t Ein vaid.
I

PO jas piirdub kaitso
e taoon Tagal aheaga .

0

ö

8.
,E hi 1jUste evuse reguleer~imj,stsoon holma b mere j a vanal inna

vahelise rtallnariba koos holmide a .ning lõunafJ kahe kvartal i l aiuse
mõ juvöö . Ehitustegevuse r eguleerimistsooni piir kul eb mööda Uus

ja !reutzwaldi tänavaid.

ümbJ:~use

4 . Lilma lähema

loodu.s

Haapsalu linna läl1emas
männikud

VJUbruse~

levi'vaci suures .latu es palu-

Par-alepa mets) , Palivere jaa,ma ümbruses konnumännikud,

laieldased ka astikud Noa

~oot bi

":';J·a Varmsis .

J.

~i

mi ti esi-, eb soo-

kaasikuid , lepikuid , kohati sarapikke , mi t meid a1aj ot uslikke
niite , rannikut el esineb roostikke ja kõrk ·'avälju.
Liivara- . aesinevad ~htu Kalda piirkonnas , Väikese -Iolmi

lääJ.1ekaldal , Paralepas :ja ' oarootsi edel arannikul . Tähtsamad
ravimude lei

l

ohad on :ru . suur- kontuur j;a - al ahes , Vä/ket:'Ces Vii is

ja Voosi !eur '· us.

5. R;eljeef
Haapsalu asub Lääne-Eest i rannikumadalikul e Vanal':nna l äbib
\

kaks loode-ka:usu

;cuvad holmidena .
lin.:'l8st lä.ti.ne s

rl •

list künnist

(tek~elt

vr llseljakud) , mis jät-

. . olmide vahele jä.ä.vad Väike- ja Suur-Viii_. VanaEee,l ahes ~ida viii \:esi

rahu , Kajakeranu. ) . Ta ,alahe

ra ln~joo r_

on

'ahusid
",h em

« allerallu,

lii estatud. Vana-

linna maapinna, asbolu tkorgus ulatub kun~ 9. "meetrini.
i

' 'aru- '

9.

6. Klimaetiline iseloomustus
Haapsalu asub Lääne-Eesti merelise kliima valdkonnas. MÕõdukalt ni'i sked ilmad on tal.vel muutlJ.kud, suvel suhteliselt püsivad.

6.1. ~hu- ja veetemperatulU'
~hutemperatuur

on Haapsalu sügis-talvekuudel kor ,e , suvel,

eriti aga kevadel madalam kui Ida-Eestis.
65 aasta (1 866-1930) keskmiste ku- ja aastatemperatuuride
."

vordlus
!

I'

Haapsalu

ellinn

-5,1

-5,5 -2, 8

-5,4 -5,

V Vt

It!

II

-J,1

2,3

8,8

1'.3, 6

2,3

,.3

1 J, 1

3, 6
10,0 14,7
-6,4 -6, 6 -3,0
VII
VIII
IX
X
XI XII Keelanine

Tart,u

e

Haapsalu

16 ,7

16,0

11,4

6 ,0

Talliml

16,3

15,0

11,0

5,1 0, 8

-.3,9

4,5

Tartu

17,0

15,2

10, 6

4,9 -0,2 -4,7

4, 6

4,9

1,3 -3,9

,aere lähedus põhjustab aastase kor ema kesktemperatuuri ja

külmapäevade väiksema arvu.
Haapsalu laht oma suhtelisel t madalUs~a avamereet eral~atu,

sega on üldisel t magedam ja suurema temperatuur~ 'kõikumisega,. '
,

I

."

.

Lahevee keskmine suvine temperatuur on kor eim Eestis (Haap/s alUs
+21 0 C, Pä.rD.uS +18,2°

e,

Kingiss epas +1

,7° e,

Tallinnas +11,2°
I

;'

/

I

/

/
,
. i \
\
I

II'

1'1
I

. \

"

.
\

\
r

, i
i-

e) .

10.
6.2. r>huniiskus, sademed

Mere lähedus põhjustah ka SUurema relatiivse n:i:iskuse ja
pikema vegetatsiooniperioodi. Sademeid on Haapsalus suhteliselt
vähe. Lumekatte aastane kestvus 'on Haapsalus 111 päeva.

Tuul~d,

lahe veeseis
i

Enamvalitsevat eks on edelatuuled , mis peaksid tooma kaasa puhas t tolmuvaba. mereohku. Lialdaste männimetsade olemasolu l ähikonnas rikastab õhku osooni ' a.

Haapsalu lahe veeseis oleneb oluliselt tuulte suunast. LOun8,
· edela ja l ä.äne t uulte mojul tõuseb lahev·e eseis. 1945-1951. ja 19701977. a . vaatlusandmete järgi on veepirma. kõikumine Haapsalu lahes
2,4 m. Registreeri tu

kõrgeim absoluutkorous on 1,5 m. Vee kõrg-

~

seisust tingitud vo:iJnalik üleujutus ulatub 1, H meetrini.

7. InseneI'geoloo,giline ja hUdroloogiline iseloomustus

1.1. Pinnakate , pinnasevesi
Planeeri tava ala pÕll10·sas (kuul.udes mannerjää

kulumispiirkonda)

on pinnakate ohuke pohimoreenae vil.rsavi. Võidu. Väljaku ümbruses on

pinnasevete s'Ü(;;)avus 2,0-5,0 m, madalama t es mereäärset es piirkondades
0 ,5-2, 0 m sügavusel . Vahetud rannaä.ärsed alad on osaliselt üleujuta-

tud.
Aluspohjalist tumma ei ole nn. oosidel, milledest üks läbib

Haapsalu linna . Pinnased on siin l iivaaed.
~erelahed o~suhteliselt madalad , põhi on neil kaetud

sÜo B .a

mudakihiga .
~

7.2. AluspohJ.
Aluspõhi koosneb ordoviitsiumija alamsileesi set-teist , mis

11.

jääv d planeeritava ala lõunapoolses osas 4-15 m sU avusse, pOhja-

poolses osas a a 2-5 m

sü ~avusse •

.III Lühiülevaade Haapsalu linna tekkest

_j

a arengu8 t
t

1. ;Haapsalu linna tekkimine 13. saj. 60-ndail aastail
Haapsalu linnuse raJamisajakp loetakse 13. sajandi GO-ndaid
aastaid, mil Saare-Lääne piiskopi linnaasutamis - ja keskuse loomise
katsed olid

ni~

äp~ardunud.

Lihulas kui ka Vana-Pärnus

linna al ed tekkisid üheae "sel t lllllluse :raj amise

on

ilnUle, et

~a.

2. Haapsalulinnaarengu I perioodil {1279-1393L
ha) kõrvale tekkinud üldj oon-

Ke,stellikujulise ' linnuse (ca 1 t

tes ' eomeetrilisele skeemile ülesehitatud linnale (ca 3,3 ha) anti
1279. a . linllaõi ~used. Piiskopkor.nas valitsenud sisetülide kämgus

1383. a . ilmselt sai linn tugevasti kannatada.
3.

Ha~psalu

liImaarengu. II periood (8a.1385-1560).
;

Linnaarengu II perioodil sai linnus oma tänaseni säilinud
y

pohigabariidid (territoorium ca 2,9 ha) , linn laienes läände ja
talle kavanda ti kaitsemüür (ringmüüri pikkus oa

50 m). Lil1lJ.8 täna-

v

vatevork ja kvart ali,te struktuuri kujWldasid looduslikud tin imused,
vanema linna j a linnuse suh,tasendid. 1560. aastal praktiliselt

linn hä.vis.
4. III linnaarengu periood (XVII sa,jand.l
-

I

~

III linnaarengu perioodil eksisteeris Haapsalus ainsa kaitse-

ehitusena linnus, mida tugevdati linnusesiseste muldehitiste a.
Vene-Liivi sõjas hävinud liml taastus ae lasel t nin

la~enes läände
I

väljaspoole oma keskaegsaid piire. 168.3.a. on säilinuq ka

e~imene

teadaolev linnaplaan.
il
I

12.

5. Haapsalu linnaarengu IV periood (XVIIIsajand)
Põhjasojast väljl.Ulud, taastuS linn aeglaselt .
~

kujunes Haapaalule kreisilinna oiguste andmine,

··ä.ravaks

mille~~a

kaasnes

,

ka varaklassitsistliku arhitektuuri mõjule pä.ä.s. Linnapildis tek-

kis uus dominant kohtuhoone nä.ol . XVIII sajandiks kao tas linnus
kai t .s efunktsioonid ning la unes varemeisse. Eelmisel saj andil

om

alanud linnapiiride avardtunine j ä:ckub .

6. I aapsalu linna V. arenguReriood. Haapsalu areng kuurordi.linnana XIX _saj andil j:a XX saj andi 1. poo lel

Linnaaren u V perioodil kujuneb
ja heakorrastatmnaid

kuurordil~u.

aapsalust esinduslikumeid

Linn saab regulaarse raudtee-

ühenduse Tallinnagb ja avardab oma piire Tallinna maanteeni. Linna
pildis domineerib puitarhitektuur. Püstitatakse juba rida SUUremaid ajast,u maitsele vastavai

ühiskon likke hooneid.

7. Haemsalu linna _VI arenguperiood. Haapsalu ~ nõukogude 12e17ioo;

dil-~õjajä.r "'setel Et8state ehitustegevust Haapsalu linnas võib

lu eda enam kui tagasihoidlikuks. SUUremad muudatused linnastruktuuris toimuSid alles seitsmekiinmendateks aastateks , mil holmidele
kontsentreerusid kalatööstus ja sanatoorium. Linnale koostati
•

19

e

. a . generaalpla.an , rJis ignoreeris vanalinna. Lixma uueks kes-

kuseks kujune s Tallir~a j

~oi u tänava ristmiku ümbrus . Linna

ehitustandrid nihkusid Lihula Ja Tallinna mnt.

piirkondade~se •

•

Vanalinna ehitati üksikuid suurelamuid, 1973.a. valitsuse määrusea moodusta ti va.1'l.alinna kai tse- j a ehi tustegevuse re uleerimis}ft;rn;:xmtxxttkJre:e

t8001'1.

PJiö-ödunud aastal avaste ti uus linna

raalplaan, mis - fikseeris olevat nin
arengusuun.ad.

en e-

andis kindlad linnaehituse

1 J.

IV Haapsalu, \lEUlslillna

üldka;:ak~eristifta

1. blaspaelu vaBalinna, mõiste

Käesolevas töös ,on vanalinna mõistena kõi epealt

Ei

v tud

loodualite ning aJalooliste pii,r ide a määratud osa :aapsalu linnast .
mi,d a p1iI'sb kolmest kUlj estmeri , nelj endast külj est a ,'

linnase

lõunapooll16 vä.liskai tsesüsteem. Haapsalu vanalinna kOos·, eb endise,s t
piiskoplinnuseSi t hiliskesksaal ringrnUüriga kervandatud linn's .st

nin. nende vahetuist piirirnaist (ka kolmid) . Oma lõplikud piirid
sai V nalinn käesolev,a sajandi kolmekü.mendate aastate lõp s , mil
liI . ulatus lounas enamvähem Jaama tänava ning

llinna maantee

jooneni •

.?.

Haaps,alu

valUl~inna o~~pära

~' aapsalu vanalinna põlJ,imine ja mä.ärav omapara tuleneb tema
lood~slikest faktoritest ning kõtk ülejää:u,u d l ilUla kujJjt: davad

ii "urid

Olt.

Limla

neist otseselt sõltuva'd .
4.enguloo jälgimisel :u' eme , et linn t

~"

is , _uj. me

arenes kaugele :Lahte ulatuva
tele r adala
tele neel eet le, kus,
r
juures hoonestaml.ne toimus siin ~ärkjär.;)ul~ ,selt

uht eli ~ elt ltõr e-

mat ele maa- aladelfl. Haapsalu selline asend lubab linna siluet ti

eksponeerida väe laias ulatu,.,es ja seda. t änUDjaolule , et . aapsalu arenes hiljem põhilisel.t edasi maa suunas.
Suh.telisel t l a usik maas t ik on ka üks olulisi fak t oreid, mil le
rtlojul kujWles linlla liIdi ,e l t 'm adal sil uett. Siin~ UUres e~ ole

noreeri tud maast ikulist :r,ü ·t mi .. p:LkliJrele seljakulla.

0

J. -

raJ a t ud

arhi tektuursed domi: andit],.
Haapsalu vanal.i rma hoonectusa.s do meertb puitehitus - arvestades siinse ümbruskonna metsade:-, ohkus'"

on

see k .

i reti seaduspä.-

rane. Looduslikku kivi kasuta t i Haapsalus peamise,l t kai tseehi tiste

suuremate Uhiskondlike hoonete püstitamisel. Tellis-

rajamisel nin

ki vi-arhi tE;ktuuur on 11aa,p salus erandnähe.
Juba dluistsel iseseisvusajal arvestati l-Iaapsalu l ahte kui so-

bivat ' sadarr1akohta. Läbi terve arenguloo tunneme Haapsalut Sadamalinnana, kusjuures merepiiri taganemisega koos nihkus sadamakoht
piki rannajoon t idast-lä.ände. Ja lõpuks, olenevalt looduslikest
faktori test (mere-äärne, asend. tervismuda rikkalik leidumin,e siin-

ses lahes) kujW1es Haapsalust möödunud

sajand~l

rordilinn. Kuurordi täh,t sus linna are

us, linna hoonestuslaadis

ja

on aga erakordselt suUr.

he ~ korrastuses

3. peepselu

esinduslik kuu-

var.L~linna

väärtused muinsuskai tse

sE;i~ul}.ohas~.

Ajalooliste asulate hindamisel muinsuskaitse seisukohalt võime, el"'i s tada maastikulisi väärtusi

Ieljeefi omapära, halj as tus,
,

veeko ud), asula ehitusajaloolisi väärtusi (plaIl.earo . . e;;u ja ruumi-

lise kompositsiooni ülesehitus, selle ajaloolisus ja
järjekestvus) nj.n

~ren,",uline

ük ikhooneta ja -ansaI1'ibl i te arh ,i te 1r t 1t lriaj,a-

loolisi vä.ä.r't usi. Muud boonestuse karakteristiku

(hoonete kapi-

taalsusa aste, teb.n iline ja sat""li ta rtehniline seis !.l1d, ta stamis-

väärtus) omavad ajaloolise planeeringu ning a rhitektuuri seisukohalt tei$ejärgulise tähtsuse; nende at kui objektiivxete näitajate

~a

tuleb a

El

samuti arves'tada tänapä.evase ,s uhtunrLs e kujundamisel

ajalooliste ehitusvää.rtuste säilitamisel ja edasisel revitaliseerimisel. l:Teed on vancllinna detailplaneerimise obj ~ktiivse~ majanduslikud
3.1.

kriteeri~~id.

Maest~ku1ised

väärtused

Eelpool on j uba põgusal t vaadeldud

lilJj.1.6

eripäx , kuj undavaid

looduslikke faktoreid (mereäärne asend, rannajoone käärulisus,
looduslik rikkus - meremUda, supelrannad, rannikuala roovä.ljad

. 15.
jms. ) . mis kahtlemata kujutavad endist ka
~eise

maas~ikulisi

väärtusi .

rühma maastikulisi väärtusi moodustavaiinimkätega loodu:

linnuse vallikraaVid, muldkindlustused, mis möödunud sajandil
kujundati par iks, linnasieesad. eri t.i ,aga rannaäärsed puiesteed

nin promenaadid.
3.2. L:Lnnaehituse ajaloo:Lised väärtuseq
Linnaehi'tiuse ajaloolisteks väärtusteks Haapsalu vanalinnas
on:
a) v baxiikliku tä,lrtsuse

0

arhi tektu»rimälesti

- 1 innuse varemete-

ansamb-l
b) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrk, mis kaitsetsooni osas
I

on valdaval t sä.ilinud ke·skaja's t muutrna tul trassil
e) ajalooliste k~istute struktuur kvar'talite ·loJ.kes , mis ,mOOngal
juhul

Ul.atu~

eluliste muudatusteta i ,s egi XVIII sajandisse

d) vanalinna siluett, mille jiil·in. ise ulatuse osas

(lä.h~- ja

ka

-

vaated Haapsalu 1ahelt) ei sas ka tlemata võistelda üks~ i teie
Eesti l:um.

e) domineeriva pUitarhitektuuriga kvartalid.

3. 3.

~rhitektuuriaj~~oolised

~ u

1979l80 . a. koostatud Haapsalu vanalinna detailplaneer1mis-

väärtJ!sed

projekti korrektuuris " n . ö . ka "äesoleva variantl ahenduse pUhul
kasut takse

'1,

datsiooni, ku

-~riaj aloolist

tmepall,i list arh! tekt

e väärtuste gra-

ükaikkomponentidena ttüeva.d arvesse hoo.n e vanus ,

arhitektuuri- , kultuurilooline , ajaloo- Ja miljööväärtus, algse
raäärava funktsioonJ. rari teets,u s j a ehi t~~arheoloo iline väärtus

.

ning vastavalt punkti e koondarvule klass.i fitseeritakse siis eri-

väärtfu slikeks, enamväärtuslikeks , väärtuslikeks ja

vähemv~rtlls1i-

•

•

16.
,

,

likeks. I~õukogude perioodihoonete puhul, milledel puudub veel

küllaldane ajaldme distants,on loobutu,d arhi tektullr:s;väärtuste
hindamisest. Need niinime"tatu

ausahitused on ja atud vaid kahte
/

kateooriasse,: suhteliselt .suuremhhulised , vanalinna miljöösse

mittesobivaiks ning mahult ja välisarhitektuurilt sobivaiks hoone-

teks.
Tabel nr. 1
Üksikhoonete väärtusflrada tsiooni arvutus,tabel

(muinsuskaitse seisukohalt)
j

Jrk.

•
1

u'

_

Punktide Märkused

Väärtusko ponendi nimetus Iseloomustav
näitaja
$

arV

,

4

2

1. Vanusväärtus

xx

saj . 1. pool

XIX saj . 2. pool
XIX saj . 1. pool
XVIII saa .
XVII saj .
keskae

1

vanusväärtuse

2

punktid
arvestatakse
koetitsendina

3
4
5

10
I

2. Arh.itektuuri-ajalooline väärtus

a) säilivusejär

~

mal uline ülesehitus
tes,s eadi detailid
terviklik~fassaad

osalil1e pa a-plaan

terviklik pohiplaan
b) ansamblilisus
e) s tiili 2~riteetsus
3. Kultuurilooline
ä.ä.rt up

4. Ajalooväärtus
5. ..tiljötivää.rtu

6. Algse (ka sj ~ltisel t
•

.

lok alne

1
1
1

3

:3

1.2, 5

1, J
1

vabaril.klik

2

ra vusvaheline

J

lOkaam ,

1
2

rahvusvahelme

sobivus l inna ül pll t· 1

sobivus linna üldpiltJ.
+ tervil<lik arhitekt. 2
sobi US linna üldpilt~
+ mlsambliline terviklikkus
5
l~aelus ' do

ineeriv

domineeriv voi arhct- s .o. elamud
tektuuri määrav
enamlevinud (elUkondlikud) ,
funktsiooni rariteetsus

1
2

. 17.

üksikjuht

erandlik , näi t. lin la

iseloo ustav
7 . Ehi t us- ar 101. - äärtas

•

lokaal!le '
vabariiklik
rahvusva eline

10
1

3

10

Haljas t u~- he ak o rl~stus

1

9. Ehituskons tr. säilivus a ) pu:i. t hoo .. ed

1,
2

XX saj. 1. pool

XIX so" . 2. pool
XIX saj . 1. pool
XVIII s j .
XVIII saj.
b) kivihooned
XIX saj .
XVllr saj.

3
4

.5
1
2

"':tT"IlII
~
s J• .

:3

.A ~

keskaeg
.I

)

4

Käesolev a~ töös on põhiliselt kasut a t ud 1 9 80. ~ . ar

tusi

ning korrigeer-i "{;ud '" aid üksiknäitaja te muutusi . Hoonete arhi tektuuriajalooli sed väärtused OllItan tud t ugiplaanile , leh t --1'-2 •

.to:rmeerunu ·

Haapsalu vanal inna saj andi te j ooksul ±Qthnr3PW: ül s t;ruktuur
el

~.

on häs ti sä.ilinud. Ajalooliselt välj al-ujulenud t tL. va tevork vanalinna 'ajaloolises keskuses, samutJ. a a ka kinnistute struktuur, on
va l davas osas ,säilinud muut mat ul kujul . K on

aapsalu vanaluUl

seni jäänud suht elis elt vä.hepuuduta t tü s vanalinna

sobiva tes t suurehitist est.

~·i tmader -. tiv'ä.ärtu

liku

ilj öösse mitte:tO

one d (koh.tu-

ja tolli oone) on remonti de käi u s mi e t anud .p aljus oma vä.ärt used.

1 •

Uurimistööde alusel võib nentida , et Haaps,a lu vanalinn e,i ole

eriti rikas vä.ljapaistva arhitektuuri

lites t , küll a a
I

_8

üksikobjektidest nin

ansanle-

moodustavad siinsed hooned üh.tse miljööväärtuse.

2. Elamutond,

Valdavosa Haapsalu vanalinna hoonestusest on 1- 2. korruselised puitelamud, Kuna Haapsalu eksisteerib juba üle 150 aast a kuurordilinnana, oli tema hoonestus varem heaperemehelikUl t hool datud •
•

Kahjuks on ,j ust nõukogude perio odil hoone t e ekspluateerlmisel ala-

hirmatud hooldustöid ja nii on nende tehniline seisund t unduval t
halvenenud. Vastavalt statistikale on üle

55 ~

kulumise eelarnutas

22,,1 tuh. m2 üldpinda , mis moodustab koöu linna elamufondist 10 , 9%.

El anike
arV

Haapsaluvanalinna elamUfand
(üldpind t uh. m2- tes)

Keskmine
üldpinnaga
kindlustatud
(m2/el. kohta)

(tuh. in. )

:riiklik

individ. fond

kokku

fond

31 640

65540

4,1

9 1.80

23, 9

3. Ühiskondlikud hooned vanalinnas

Haapsalu vanalinnas paikneb rida ühiskondlikke hooneid , liis

adminis t ratiiv- ja kaubanduskatus aga on nihutatud Võidu tänava , .

Tallinna mnt. ja Jaama tänava ristmiku piirkonda.
Haapsalu linn on ühiskondlike ho,o nete a hästi kindlustatud ,

ebarahuldavates ting,i mustes töötavad kul t uuriasutused

kogu) , rida administratiivasut usi , kaubandus- ning

(raam~ tu

teenindu~et t e

votteid.
I

j

3.1. ~asteasutus~d ja koolid
3.1.1. •Last eaautused
..

- -

J

f
1

/

J

/

Kokku

I

140
2

I,

I

I
I

I

I

I

.r,Y
I

/

/

19.
3. 1. 2. Koolid
r

Jrk.nr.

I~imetus

ärkused

Kohti

Aadress

1. Ha ap s al 'li

- kl . kool

Lauristini 14

280

2. Haapsalu

- kl . kool

Wiedemanni 35

560

3. Sanatoorne InternaatSuur-Mere 17
kool

80

vajaD vaimlat
vajab juurdeehitust

,j a rekreatsiooni
terr~tooriumi

) .1. J. ferV'isb,o iu ' asutused

Aadress

Jrk. nr. Nimetus

Kohti

Märltused

. I

1. H. Rajooni Keskhai la
2. H. Rajooni

PoliY~iinik

Vaba6

esld9higla

120

kuulu'b

väljavi:un~

sele

500 külas-

tust päevas

3. Haapsalu Väikelastekodu Vee 7 .

40 V-k. vajab la.i endamist

4. ~u'berkuloosi Tõrje
Dispanser

Vaba 6

10 .!. p.

5. Vabariiklik Haapsalll
Haigla

Suur- fere 20

45 it. K:.

ei rahulda

6. Haapsalu Haigla Lasteosakond

Supluse 2

45 v. It.

-"-

7. Apteek nr. 33

Voidu v. .3

25 tööt .

• Apteek nr. 211

9. Veterinaarapteek
10.. Veterinaerravila

Jaani 2

7 tööt •

Wiedemanni 12

4 tööt .

Jaani 10

,-

2

tööt •.

- -" - t1

Il

-rahuldab

•

,

I

,

"

,2 0.

•

Aadress

!metus

?

idu
V9
Voidu

ajoonJ. Kultuurl.1l18J8
2. Laste Kunstikool
3. 1. Keskraamatuko u
1.

•

Ebte 2

~J
3J

•

1150 l).
52 op . vajab / o -aette hoone
lugemi,s saal ei rahulda
14 k.

72 tull. köidet
+21 tuh.

vahetustondis

4. H.

iedemanni )1

eskraamatUko u

lu ~emissaal

ei rahulda

10 k .

26 k. köidet
5. ]:.' Laste Muusikakool '
6.

/

1. Pio,n~Hlride

naaj a

.,
VOJ.du

v.

."

1 0 op.

1

Ehte 8

ei rahulda

7 • {ino, ttOktoobar'

Suur-Lossi 14 29

8. H. Koduloomuuseum

Kooli 2

.... -

k.

60 tull.

vajab laiend.

s . ü.

9. R. ,Haavamaa majamuuseum Koidula 2

) . 1. 5.

~oiduainete

kauplused
-

1]

Jrk. nx-.

_imetus
' ID '

2

un isaali pind

Aadress

m2

-

1. 'Kpl. "Pa ar"
2., Kpl .

@I ,

'~Liha-kalan

ow'

4

156

Võidu 1

69

Vo:Ldu

,

3. aimekp
4. Kpl . "Sa.dama lt

Kalda. 5

5. Kpl . "Viigi"

Suur-Lossi 26

6 . Kpl . ttlIa.apsalu"

Voidu 25

Sa.dama

36

25

16
46

.,

1

Kokku

t 32
462

n

!,!Iärh."Used

'

ei rahulda

-" - tt

-" -

3. 1. 6. Tööstuska4pa.sJe kauplused
•

Jrk . nr .

»

] imetus

Aadress

üügisaa l1
pind m2

1. Al lahinnatud kaupade
kpl .

Võidu .30,

83

2 . Sporditarvete kpl .

Voidu 14

310

3 • . aj at arvet e kpl .

Ehte 2

106

4. Kingituata kpl .
6 . Komisj oni kpl .

Voidu 8
..,
Voidu 17
..,
Voidu 5

7. Raamatukpl . ttr aIk"

Voidu 6

198

8 . Lillekauplus

Voidu 6

40

9. Seemne kauplus

Võidu . 10

40

5.

öörõivaste kpl .

..,
10 . Soj aväekaubastu kpl .

Y

VOidu 17/28

ei rahulda

SJ.

rahulda

58

39
95

64+22

ei r ahulda

-

.. -

likvideeritakse

11. Kpl. 'ItMare "

Ehte 5

25

12 . Sporditriko taa~i kpl .

Ehte 6

40

13. Kpl . "Val t aft

Voidu 21

14. "Pirita tt

Voidu 18

lillekp~ .

Y

Y

15
12

3.1.1. Toitlustusettevõtted
,.

J rk . nr .

1: imetus

1. Söökla "Kodu"

, adr Bss

ohtade arv

..,
Voidu 18

28

Võidu 12

12

,Y

.

3. Videobaar

Voidu 31

16

4. J äätisebaar

VOidu 28

10

5. Raudteej aama einelaud

14
Kokku

80

22 •
."

3. 1. 8. Teenindusettevot t ed
b

Jrk . nr .

Aadress

Nimetus

Töö~ohtade

_ voimsus

- 'II

I

. 1. Keemiline puhastus

Sa.d am a. 31'

100 kg/ v •

arvI

Märkused
l ikvideerub
•

2.

ööbli remnnt

Sadama. 31

-10 tk .

_ tl_

3.

etalli töökoda

" et sa 16

18 tk •

_tl_

•

4. Laenutuspunkt

Vo1du 10

5. :faistejuuksur

Voidu 16

6.

Voidu 14

1 tk .

."

.

5 tk •

."

eeste juuksur

-tt

3 tk .

."

7. Tellimispunkt

Voidu 26

8 . Silmkoetöökoda

Kreutzwaldi 1 1

49 tk .

.. ·k0 d a
9. Kingsepa t·oo,

Kreutzwaldi

10 tk .

1 tk .

10 . Dekoratiivkudumise töök . Kreutzwaldi 11
3. 1. 9. s Bordi,ba.asiej.

l i kvideerub

48 tk .

Haa psalu vansli:rma territooriumil pailmeb rida veespordibaasa
(KEK-i ja "Lääne Kaluri" jahtklubid , paatide laenutus , 2

ve~mootor

sõiduki sadamat ) ja tenniseväljak R. Tobiase pargis •
•

) .1. 10. Administratiivasutused

..

Haapsalu Rajooni ja Linna RSN Täitevkomiteedel puuduvad
sobivad ruumid . Rajooni TK paikneb osakondade kaupa pal judes erihoonetes .

Käesolev~l

ajal asub enamus osakondi vetelpäästejaama

hoones . Happealu Rajooni ATK hoone vajab juurdeehitust . Paljud
Haap salu administra.tiivasutused paiknevad vanalinnas a.mortiseerunud
•

hoonetes .

.

) .1.11. Sanatoorium "Laine"
-

Sanatooriumis ravitakse t ugi-lii kumisaparaadi . närvisüsteemi
ja gUnekoloogilisi haigusi . Sanato orium funktsio'n eerib aastaringselt . Olemasolev voodikohtade arv on 460 . Raviotstarbeks kasutatak-

se ffuapsalu lahe ravimude .

.

Valc\a~r

osa sana tooriumih oonetest paikneb Vanal Hol mil ,

ma.jandus nin

katlam~ja

asuvad vahetult

s~~atoorium1

1 80v

korpuste kor-

val . Mitmed ajaloolised kuurordihooned ( kullrae a l, upelzeri villa tl )
on halvas seis't1korras . Uuemad sanatooriumikorpuaed. (polikliinik ,

mudahoidla . admin .). samuti aga ka hiljaaegu valminud maCa3miskorpus
(200 voodikohta') majuvad voõrkehadena olemasoleva linna stru...lttuuris .

Sanatooriumil puuduvad

klubiru~id ,

spordihoone ja -väljakud .
..

Jrk . l1r .

l

_1.

Aadress

Korpuse nimetus
'

5

•

3

70 vk .

1

Sadama 21

tt

2

Voidu v . 6

II

3

Suur'- Mere 20

78 vk.
74 vk .

li
4.
4
5. Mggamiskorpus 5

Promenaad 26

38 vk .

~gamiskorpus

- 3. - -

2,.

.- -

lItrkused '

Kohtade arv

.Y

Sadama. 21

6. Po11kliinil-c

likvideeritakse

-" - f

200 vk .

1000 prots.

7. Ves:tmud ravil

Sada

8 . Mudahoidla.

Sa.dama. 18

9. npelzeri villa'

Sadama. 22

8.

18

20 kusetti,

20 vanni

restaureeritakse

10 . SHökla.

Sadama 21

11. Kuur s aa.1

Promenasd 1

rAst

12. Katlamaja.

Sa.da a 23

lammutatakse

~.

500
lLre

x-i takso

Töbstus

Vanalinna piiridesse kuuluvatel Uus- ja. Vana- Sadama Holmid.e l

paikneva.d kalurileolhoosi "Lääne-Kalur" tööstus- ja laohooned , maaina-

park .

2\1

Haljastus

Haapsalu vanalinnas asub ride. parke (Losaipark, "Krahv! aed u ,

muuseumiesine park, R. Tobiase park)ja ra.nne.äärseid promanaede
(Õhtu-Kallas,. Vailrne-Kal1a~ t P . Tsaikovski puiestee, Promanaad).

Haljasala.del paikneb rida monumente , skulptuure,arhitektuurseid väikevorme. Haljasalade heakorrastus aga jätab soovida. Haapsalu
linna' 1 ela.niku kohta tuleb 8,7 m2 parke ja, 302 m2 parkmetsa.

. VI. Proj ektlah'e ndus

1. tJldisel t

Detailplaneerimise proj ekti ulesandes on j .ä rgul:'ne variantlay

y

y

henduse pohjendav klausel: Viimastel aastatel toimunud pohimotteliselt uute lähtesuundade tekkimisega va.nalinnade rekonstrueerimispral<:tikasse, osutub otstarbekaks ple.neerimisprojekt1s radika.alaem

amortiseenmud hoonestuse rekonstrueerimiBa j a a.senda.mine uusehitusega . (1980.a. det.plan.proj. korrektuur ). Selline eelmisest mõneti

erinev variantlahendus likvideerib ka. vasturääkivused uue

eneraal-

pla.ani ja detailplaneerimise korrektuurlahendite vahel. Samal ajal
on ikragi jäänud määravaks ajalooliselt väljakujunenud vanalinna
Y

.

pohiolemuste ning väärtuste kaitse ja eksponeerimistingimus.
2. V.analinna. planeerimisstruktuur ja arM tektuurne komposi t•
sJ.oon

-

Haapsalu vanalinna 'd etailplaneerimisprojekti varianlahenduse
v

koostamisel jäi pohieesmärgiks tema omapära ning mastaabi säilitamine, samuti a.ga ka ehituste suundade määramine,

is tagaks ehitus-

tegevust ka amortiseerunud ' linna keskosas, ilma olemasolevat-iljööd.
rikkumata.

,

2'. 1. ;Vanalinna omapära ja

.

~äärtuste

säilitamine

Detailp'l aneer1misprojekti variantlahend.uses on jäänud pUsima

esmane ning määrav Ulesanne: maksimaalselt säil1 tadar.d.ng selgelt
eksponeerida vanalinna omapära ja väärtusi.
,2 .1.1. Linpa er1pära 'ku;Jundavatelooduslike. faktorite ja

maastilkuliste väärtuste kaitse '

. Haapsalu vanalinna. eripära. kujundavad looduslikud faktorid
(mereäärne asend, rannajoone, liigestatus, . looduslik rikkus - tnere.

muda , rannikuala fIoo a t suhteliselt lausik maastik piklike, valdaval t kagu-loodesulm8.1iste oosidaga) kujutavad. enda.st ühe rtnlma maas-

tikulisi väärtusi.
Teise maastikuliste väärtuste rUhma moodustavad inimkätega
loodu: linnuse muldld.adluatused ja. vallikraavid, ranna Qone k1ndlus-

tused lr\.J.ne;;" rikka.lik, valdavalt möödunud saj and ei st pärinev linnasi-

.ene,

aga rannikuääma haljastus.

e~iti

Oma ek's istee,r:Lmise aja JOOksul on Haapsalu linn te a ele.nik-,
kon(l pidevalt olnud seotud merega . Käesolevaks ajaks on kujunenud
.y

11ä:l j a olukord, kus, linna, s.h. ka. vanalinna pohi,e lanikkond t samuti

aga ka' kuurordi ja sanatooriumi klientuur on praktilisel t peaaegu,
,

et torjutuäeemale' merest . Kuurordi, kalurikolhoosi ja eriotatarbelialia a.sutuste paikkondlike kitsenda.vate tingimuste ning neist va'baks.. jäänud rannikualade reosta.tuse tõttu.

Vanalinna. fmlkts:ionaalsetsoneerimise käsitlemisel (vt. a18-

.

peatUkki VI - 3.2. vaadeldakse lähemalt ka vana.linna eritsoonide
.

kontaktee~1m1st

rannikualade ning merega , kaugemas tulevikus peaks

aga·mereää.rse linna. suhtlemine merega veelgi avarduroa . Rannikualade
heakorrastusprobleeme , käsitletakse täiendavalt loodus- ja leskkonna-

kaitse ,s lapaatUkis (vt.

VI-~).

I

26.
Haapsalu linna kaugele lahte ulatuvate holmide, leidude ning
holmide vaheliste viikidaga liigestatud rannajoont käsitelta-se
detailplaneeri isprojekti va.riantlahenduses säilita.misväärtusena.
variantlahenduses tehakse maalilise Veski-Viigi j a

~ekti

vallikra.avi taastamisettepanekud, ~htu Kalda ja raudteeta
lise kinnikasvanud laheappi

i vahe-

ja sellele alale

"~äljapuhastamine

Vi,i g1 kuj undamisettepanek.
v

Arvestusperioodi vältel lopetatakse Väikese-Viigi heakorrastaminG.

Detailplaneerimisprojekti variantlahendus arvestab maks i maaloy

selt ole lasoleva reljeet1ga. ja. ta6tleb selle rohutamist arhitaktuurplaneer:Lmisvõtete abil.
Vanalinna Uldiselt madal siluett baseerub lauskjale maastikule
ning on tekitatud ma.astikulise rütmi tunnetamise pinnal j a seda.

saavutatud piklikele seljandikele vanalinna paatänavate äärde rajav

tud arhitektuurse.te dominantide abil. Sama votet on

ant~ud

detail-

planeerimise variantIahenduses jätkatud nä.i t.· Voidu tänava Eeslahe

poolse kUlje tänavseina radikaalse rekonstrueerimisega, Suur-Mere
tänr..väärr.:e hoone.stamisega jne •

..

Inirokätega loodud maastikuliste väärtuste kaitse ning nende
.

...,

väärtuste selgelt väljatoomiDe huvides ta.a.sta.mine on pohijoon,

mille alusel antud

planeerim1sp~ekti

variandis on lahendatud:

a)vallikraavide puha.stamine, võimalusel nende algse kuju restaureerimine ja taasUhendamine merega,
...,

.

.

b) vaimalikult algse planeeringu struktuuri taa.sta.mine parkides,
puiesteedel, promenaadidel,
e)

parkida~

puiesteede ja promenaad1de ringsüsteemi edasi arenda-

mine, lUlitades sellesse ka linnuse ringmUUri väliskontuuxi
vabastamisega tekkinud maa-alad.• LÕpuks on ette nähtud 'v ana-

linna haljasalade ühendamine linnalähedaste parkmetsadega
Paralepaa kui ka. Ra t\1.d,sa.,l us •

2.1.2. Linn

eh1tus~jaloolisteväärtuse

eksponeerimine ja

k8_itse
Haapsalu vanalinna arvesta.tavateks linnaehitusajaloolisteks

väärtusteks on:
a) lin:na tekke ja varasemat a.rengut suunav ja tänaseni hästi-

säillllUd linnuse v re eteenaambel,

b) linna aja.looli selt va, ' a

~ j

"

e ud tänavate vork,

e) a jalooliste kinnistut e stru _ t u ~:r kvartalite lõikes,

' d) vanalinna siluett.
e) linnapildis domineeriv puitarhitektuur.

Käesoleval aj al jätkub linnuse
analüüsi baasil

komp~eksne,

uurimistööde

oos tatud pro'ekti alusel restaureerimine. Detail-

planeerimisprojekt1 variantlahendusas fikaeeritakse linnuseansambli kaitse pohime toodika ning tema linnaehitusajalooline väärtuse
eksponeerimise
meetmed.
.
.

•

Linnuse varemeteansambel kuulub reeglina konserveer1ud.sele,

kusjuures näha.kse ette l1ks'i kdetailide restaureerimine ja. lossikiri- .

ku kohandamine kontserdillalliks.Linnuse välismUür+ samuti a.ga ka
osa muldkindlustuste ja vesitokete maa-ala vabastatakse hilisema\

test ehitustest, tuues seega esile linnuse domineeriva osa linnaI

pildis ja. andes seega erinevateIt kaugustelt ning erinevates ra.kurs-

sides vaateid linnusele. On ette nähtud linnuse sisemise ja välise
haljastussüsteemi täiustamine, mis Uhendatakse restaureeritava.
"Krahvi Aia" kaudu linna ringhaljastusega.

•

28.

Detailplaneerimisprojekti variantlahenduse põhjal

0

rantee-

rub v nalirma ajalooli eIt vä.ljakujunenud t änavatevõrk, valdavalt
ka t änava te punaste joonte säilitamine (vt. 1· emalt
"Liiklus ja transport ).

~öödunud

al apea ~Ukki :

sajandil l illltspildis t kadunud

Pime t ·· .av taastatakse,. Kvartalite ajalooline strukt uur on vana-

limla de t ailplaneerimisprojekti variantlahenduses võetud aluseks
uute ho onete proj ekteer :i misel nin

suliremamahuliste hoone te lii -

gendamisel.
Haapsalu vanalinna linnaehitusajalooliste arengusuundade
kohan'e vaikehoonestuse nihkumine

mikul t ka

ele lahte ulatuvatele, holmidel e ,

uusehit ust
k use nin

~

uhteliselt kõr emalt linnasUdakun~

kahekorruseliste

valik vanalinnas . samuti a a ka uue ül elinnalise kes-

suurelamutele baseeruvate

Tallinna maante

kva~talite

kandumine ' eemale

pl.irltonda , vO'l.mald vad vanal'Lrma madala.t ja maa-

lilist siluetti eksponeerida vä.ga suu.r es ulatuses.
Proj ekti variantlahendus t ao tleb vanalinna silueti kaitsmisteltsponeerimis t:

a) Uue- Sadama Holmil t ,s uuremahulist e ' tööstushoonete väljaviimisega,

b) sanataariunii

ruum~pro

rammi mi tmesse madal asse hoonekorpusse

projekteerimiseba,
0) rannikualadela ettenähtud uus;e hi-tuste hajut a t ud paigutuse

ning maa l i 'i proj e!tt eerimise a ,

d) vanalinna südamikus hoonestuse max. kor use piiramise a (2

korrust) .
ii

vanalinna südamikus , erit i aaseIle ääremail ja aja-

loolistes eeslinna des (Holmipealsed , Kas t inina, Koplipealne)

domineeriva puitehitust e

/

'

sendamisel uusehituste a nähakse ette

maksimaalsel t välisviimistlus es pui t u .

,(

,29 •

.

Kä.esoleval aj al on

käs ~ tel dav a

ala valdavosa hoonestusast

riiklikku el a" uf ondi kuuluv, kellel ei j ä tku vahendeid ega töö-

jõudu nen de re s t aureeri i seKs. Detailplaneerimisprojekti variantl ahenduses tell kse ettepanek ca 5

i ndi idu· al

e~ t oril

kommunaalval use ·;:l eandmiselta

•

2.1. 3.

kaitse
Ük sikh_oon ete ~ r hi t ek t uuria j a loolised va.ä.rtused on esita tud .
t u . i l aanil,

re gel1 ereerllLj~ .

ette_ane. ud a r vamusperioodika a ,a hoones-

tuse eSkiisile.
2. 2.

Fu~ktsio
naa lnet s on e erimin e
.

rt

Haap salu vanalinna

4äsitl e t a~ se

ellA

)

var iantlah enduse s

uror tl i~{u

t ä. . t a l isa .. s

eta ilplan eerimisprojekti

kallakuga Merera j oonin

·t"l e inl:al' se

t

millel on

e s a se funk tsioone , kWla

U'U S

linnakeskus haakub tema ga.
2.2.1.

V anal~a

ana liIUl

k oo ~l~eb

funktsionaalsed tsoonid
rea st linna ehi tus aj alail.sel t välj a kuj unenud,

en mi kel j uht udel ka geo raafiliselt selgelt piiritletud j a de t a ilpl an e e rimis projek t~

..

var:Lantlahenduses funktsionaalselt l'ohutatud

tsoonist.

l. Endine Bür germeistri-Holrn, so. linnapea j a apteekrile Bergfeldtle
kuulunud holm, kus 1930-ndatel aastatel paiknesvesilennukite

jaam. Kä.esoleval ajal ja ka

detailplanee~imisprojekti

arve.stus-

perioodil_ t a i dab holm eriotstarbelist funk tsioonJ..

II. Uus-Sadama e. Pikkholm. k

"Krimm'. Seoses Haapsalu lahe vee-

t ase! e j ä rjekindla alanemisega muutus Tagalaht navigatsiooninõudeid mitterahulds.v aks ja möödunud sajandi teiselp oolel,
Krimmi sõja ajal, rajati siia Uus-Sadam. Käesoleva sajandi viJ.e-

•

30.
künlnendate aastate lipul ;ja kuuekUmnendatel aastatel ehitati siia
kalakombinaa t, milline läks kalurikolhoosi "Lääne Kalur" valdusse
1979. aastal. Detailpl,a neerill1;isprojekti jä.rgi viiakse siit arvestusperioodiväl tel ' j ärk-järgul t välja kalurikolhoosi töö s tus - ja laomaj andus

ning holm saab

(

h

'Y\l.;

teenindava funktsiooni.

III. l{alu+ikoJ.hoosi uLääne Kaluri" tetri toorijum on põhil sel t cuns·t;-likult kasva t a tud Vana-Sada a Hol i põhjapoolne osa. Detailplaneerimisproj ekti kohasel t j ääb s·iia kolhoosi administratiivkeskus koos
."

vahetult merega seo tud ettevotete a .
IV. Jäi e-"

V ,sik

'oria- Hol , endine linna karjamaa • . -l.ljunes

alates möödunud sajalldist põhiliselt kalurite eeslinna.lts. Holmi
lääne.p oolsele kal dale ou rajatud, §upelrand, mida arvestusperioodi
j~ ooksul

la,i endatakse. Varj.ant_a l enduse a j ··f:b holmi

individ.uaalelamut

v.

Vana -

r 'i ktila,

osa

~dapoolne

kVsl"ltalik s .

SUUlholm, ;ka 101mipeelne on holmide vanille id kallas t

lii~endavad"

kalu-

na- adama ning sellest

põhjas "õrkjaisse kasvanud Veski-Viik. Detailplaneerimisprojekti

variantlahendis jä.äb ala ajalool ise

1 urias Lla Iteserva .

Holm-i paalse.kts individuaal lamu rajooni "s.

"01 i Ta

,1

e-poolsel

kUljel paiknevad veespordiga seotud baasid (Lä.ä.ne Kaluri ,
ja KEK-i jahtklubid. v telpäästejaam) ja Ves~i-Vii

l.

ma
-i

...a luriasula

III'

vabaonum useum.
VI.

ana-Holmi sanatooriumi tenitooriwn on XVIII-XIX saj . kujune-

nud eeslinn, kuhu vabarii i perioodil rajati Punase Risti sanatoorium, käesoleva sajandi kolmel vi.i masel kümnendU sanatooritun
L ine" r avi-. söögi- ja ma

se

J amiskorpused,~

'Sanatooriumi perspektiiv-

rengupro ramm on variantl henduses jaotatu.d kahte

magam1sko~

pu se ja ktütuuri nin· spordihoonetease. Perspektiivsed korpused
on 2-3 korruselised. Samasse tsooni jääb perspektiivselt püsima

I

31.
ning laieneb senatoorne internaakool. Haapsalu Vabariiklik Hai la
viiakse arvestusperioodil uude asukohta.

VII.

Pro~enaadi

ümbrus

koos ~ Aafr;i.ka

rannaga oli Haapsalu linna

es:wduslik puhkeala, millele .pani aluse ajaliselt teine
(dr. Hunnius,

udaravile

enior), promenaadi väljakujundamise al -ajaks aga

oli dr. Hunnius j unior.. Käesoleva saj and~ alguses raj a ti siia
y

kuursaal, kolakoda, kolmekümnendatel aastatel a ga jahtklubi ja
rannahote~l.

Detailplaneerimisprojekti variantlahenduses on alale antud
puhtkuurortlik kallak.

VIII. Vaikse-Kalda promenaadi kvartalid Vä.ikese-Vii i ääres tekkisid möödtmud sajandlI, mil medaleid kaldapealseid täideti ning ra-

jati kaldaltindlustused. Viigiäärne puiestee p"rineb aga juba kä.esolevast sajandist.

iinsetes kvartall.tes paiknevad rohuvas enamuses

kommunaalvaldused, mis detailplaneerimisprojekti variantlahenduse
järgi põhiliselt rekonstrueeritakse.
IX. Keiserort e. Kastinina tekkis eeslinnana hilj emal t XVII saj an-

dil. Erilist tähendust linna arengule

täh~stasid

möödunu

sajandi

kolm esimest aastakümmet, mil siia rajati Haapsalu esimene mudaravila ja mil -s iillset lõunassepööratud lahesoppi hakati kasutama

heakorrastatud supelrannana . Käesoleva sajandi seitsmekümnendail
aastail rajati endise mudaravila kohale uus polikliinik. Teise
maailmasõja pä.evil sai Kastinilla ohurünnaku, peale sÕjaae Jsel perioodil rekonstrueeriti siin tänavatevork. DetailplaneerimisprO-

jekti variantlahenduses säilub osa elukvartaleid.

oUkogude

tän'l-

va lähema ümbruse hoonestus rekonstrueeritakse. Vä.ikese ..Holmi
I

l~f . ,

plaaz pikendatakse prae use poliklimikuni. poliklimik rekonst~k1.1t~'e,I

\

rl tal~se tervisespordi keskuseks. Polikliiniku lä.hedusse ehita ~~'~\se
I

Väliujula.

.

•
.~

I

x.

32.

yanalinna südamik moodus tub keskajal kinnise ka itsekontuuriga

kavandatud l innast ja selle l ähemast ümbrusest, mis on lä.bi ae ade
/

olnud lirula pollifunktsionaalne keslus. Ka detailpl aneerimisproje . t i
variantlahenduses sa.il.ub siin ülelinnalise ke skuse funktsioone.

Vanale raekoj ale antakse taga si tema esialgne funktsioon - Haapsalu

-

Linna RS l T:"i tevk omi tee. Endine tollihoone hakkab täi tma peomaj a
(asub Perekonnaseisu ameti kõrval) ftu1ktsioone. Endine t 'Ütarlast e-

kool saäb kool.imuuseumi fu:nkts.i ooni. Vana aptee i kõrvale ehitata se Vet.apteek. Võidu väljaku, s.o. endise turu iimbrusee j ä.ävad

peale restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde teostamist Laste
uusikakool , ,j a TK

sis~ asjade

osakond. Pra e use sanatooriumikorpu-

.s e ja majapidamistarvete kaupluse kohale projekteeritakse raamatu..
ko uhoone . Võidu t änav jä.ä.b ka tUl evikus v~ikekauplus t e ,. juuksuri-

töökodade j a toitlustusettevõtete äritänavaks . Ll.mlusepoolsel· küljel "Rootsi turust" "Pirita" lillekaupluseni

amor ti s~erunud

hooned

lammutataese ja ala kujunda t akse lilleturuna.eli l innasüdamiku

kvartalit jäävad p~hil ise1 t koolide ja lasteasut uste teenistusse • .

XI. Eiiakoplinnuse varemeteala nn. "Krahviaed"
Ialjas t a t i rikkalikult möödunud sajandil . De ail Jlaneerimisprojekti variantlahenduses nä.hakse ette linnuse vä.lismüüri vabastamine parasiitehitustest , vall ikraavide osalIhne taastamine ja ha1jasala ühendamine "Krahvi aiaoa" . Linnusekirik restaureerita se
ja kohandatakse kontserdisaalika.

XII. ~htu-Kalda piirk_o nd, mille osaline vä.ljaehitamine al as
,

,

'~

I

XIX sajandil, sai erilise ehitusliku. im ulsi 1905. aas t al 's eoses

raudteeähenduse sisseseadmisega Tallinna a ja reu teej aama raja:

misega siia l ähikonda . Siinse te väikeelamute ja villede a kvart a-

lite struktuuri on viimase kahe-kolme aas t akümne JOOksul rikutud

uute, vabaplaneeringu põhimõttel püstitatud ~~
~e,..t ·
-1
S~oone amute a .

33.

Detailplaneerimiaprojekti variantlahenduses sä ilitatakse
~htu-Kalda elukvartalite funktsioon. Kultuuriloolise ja arhi-

.
tektuurisJaloolise vä.ärtusega elamud ja vill d restaureeritakse.
\ . '

Kvartalite arhitektuurse kontrasti pehmendamiseks nähakse· ette
ala radikaalne rekonstrueerimine 2.

l~orruseliste

ridaelamute

projekteerimisega siia. Parema arhitektuurse kompositsiooni saamiseks kuuluta takse ~ä.hemal s.j al välj a konkurss. r>htu-Kalda
,

ja raudteetammi vahelineroiskunud laheaop

puhastatakse ja kujun-

datakse Viigina.
7

XIII. !ndine De le Gardie lessi maa-ala linnused l 'c.tinas ,e ,-sistee- .

ris käesoleva sajandi kahekümnendate aastate alguseni esindusliku
pargislana. Kä.esolevaks ajaks on siia kujunenud kaks kvartalit ja

kaks ülerajoonilise tä.htsusega hoonetekompleksi: endise lossi baa-

sil rajoonih4igla ja kultuurimaja.
Kvartalid säilitavad detailplaneerimisprojekti variantlahenduses oma kultuuri- ja tervishoiualased funktsioonid. De 1
loss restaureeritakse muuseumika, rajoonihaiglale on

Gardie

eneraal lea-

niga ette nähtud uus asukoht väljaspool planeer.itava ala piire.
Olema solevasse . j a j uurdeprojekteeri t ava sse haiglalterpusse maj uta-

takse

Vabariiklik Ia1g1a .

Haap~alu

I

XIV. Endise Posti (praem VÕidU) tänavaääreed kvartalid

lloones-

tati poh1liselt alles käeaolev'a sajandi al kümnendil , kusj 'u ures
endise Posti

tänava·~ärne

hoonestus to_ai tis peale elamise veel t " ien-

daval t Uhiskondlikke funktsioone. Samal polüfunktsionaalsel pr.in,taii bil o,n detailplaneerimisproj ekti varian tlahenduses käsi tletud

..,

UUShoOlle~tust. Kvart,a lid ise oma pohiosas j äävad individuaal-

b . oon+,lk s .
e 1 e mu,t e ri'J
\'

I

I

oo

\
\
i

I

,I

)\

,

'

..

34.

xv.

Koplipealne eeslinnt;t (koos Me tsa t äpavaga) tekkeajaks võib

lugeda XVIII sajandit, t ema lt\7'a rtalites
a g,a on sä.ilinud (ja on
,
lahendiski jäänud s ä.ilitamisVä.ä.rtuseks)' rida huvipakkuvaid puit-

ehitisi. Seoses nn. Komsomoli elamurajooni detailplaneerimisproj ekti ellurakendamisega t on ,s iinset'e kvartali te struktuur paljuski

muut unud. Käesoleva projektiga on püütud 2- korruselis te ridaelamu-

b .endada vas t uolusi

te ,a

- ajaloolise hoones tuse ning suurela-

mut e vahel.

.l.

•

Perspektiivne elamufond ja elanikkond
De t ailplaneerimisprojektiga haaratud vanalinna territoorimmi

olemasolev elamutondis on kokku 98180 m2 üldpinda " millest 31 640 m2
kuul ub

individuaal- j a 65540 m2 ,r ,i iklikku f ,o ndi. Olemasolev ela-

nike üldarv on 4123 inimest. Detailplaneerimisprojekti variantlahenduses lammutatakse 111 elamut 14335 m2 üldpinna a kokku. Lammu-

tatavatest

elamutest kuulub individuaalfondi 34 elamut 3 80 m2

üldpinnaga kok1"'u. 44 kommunaalelamut (üldpind 3210 m2)

antaks~

üle individuaalsektorile. Juurde on planeeritud pohiliselt rida..,

elamuid 17405 m2 üldpinnaga kokku. Seega .on arves tusperioo di lopuks ,
elamufondis 101250 m2 til dpinda , millest individuaalsektoriIe kuu.

lub 30970 m2 üldpinda . - .

Perspektiivne elanike arv

~analinnas

on 4,5 tuh.inimest.

I ehitusj ärj ekorrasoon arves t atud 21,5 m2 uidpinda elanikule ..
tJldpinna vä.ljalan evuseks I jrk-s on arves t a tud 4190 m3, Juurde

ehi ta takse 9700 m2 üldpinda . Seega on I j rk. lõpUk,S kokku elamufondia 10 2690 m2 üldpind, mill e elab 4 , 8 t ull.inimest.

I

I
i
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\

\
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4, Ühiskondlikud hooned j a teenindusvõrk
4,1. Lasteasutused ja koolid
Arvestusperioodil säiluvad kõi

olemasolev a d

v n l liul

lasteasutused (280 kohta) . Generealplaani korre tuuris on arves-

tatud 66-73 kohta tuhandele elanikule. See a lastea sutuste leo nou-

vajadus on 297-329 , kohta . Uusi lasteasutusi detailplaneerimisprojekti variantlahenduses ei ole ette nähtud. Väikese kuni 49l<:ohalise puudujäägi korvas asjaolu, et Koidula , Uue, Metsa ja

Kopli t. rajooni teenindusraadiuase jääb

I

:i ine t. IV 140- kohaline

lastepäevakodu,

Olemasolevad koolid säiluvad arvestusperioodil. Viedemanni

t. 8 kl . koolile nähakse ette võimla juurdeehitus.
4~2.

Teriiahoiu asutused

Arvestusperioodil viiakse H. Rajoonih igla uud.e asukohta -

Raudsallu, kuhu projekteeritakse ka haigla

polikliini ~ .

Vabariik-

lir Haapsalu Haj. O'la koos lasteosakonnaga Viiakse üle vabaneva sse

rajoonihaiglasse. kus on võimalusi ka juurdeehituse projekteerimiseks.

Vanalinna territooriumil asuvapteek (nr. 33) säilub.
nud on Jaani t.

Valm~

veterinaarapteegihoone projekt . Sanatoorsele

Interneatkoolile on projekteeritud 150-kohaline juurdeehitus.

4.3.

Kul~uuria~utused

pa~matukog~

arvestuslik perspektiivne köidete arV on 144000

eksemplari.
Projektlahenduses on lähtutud genera~lplaanit orrek!
,
(

t\turis~.

Raamatukogu ,l aiendatakse uusehituste ja !llS
. ab erhoonet e,
a ~il olema.solevas kvartalis, Raamatukogu lasteos~ij;ol1d tuuakse
,

'I

)

,

ifmasse komplekSi.

j
II
"

I
\
I

·i
"

Kuit~urimaja

sä~lib

oma praeguses mahus.

Olemasolev kino sä.ilib , Võidu tänavale on rekonstrueeritavasse
hoonesse ette nähtud kohvik- kino (100 kohta). Endine Punase Risti
sanatooriumi söökla rekonstrueeritakse sanatooriumi kinoks.
Koduloomuuseum viiakse üle De la Gardie lassi. Kooli tänaval
restaureeritakse endine t ütarlastekool koolimuuseumiks. Veski,

, .

..

y

V'iigi piirkonda on planeeritud kaluriasula vabs ohumuuseum.
Laste· Muusikakool (Võidu väljak 1) res t aureeri t a se-rekonstrueeritakae.
I

Laste Kuns tikool viiakse endisse elementaarkooli. Hoone
restaureeritakse.
Pioneeride Maja projekteeritakse Voidu ja Mihkli tänavate
ristmiku ";'·rde.
Linnuse kirik restaureeritakse j a kohandatakse kontsertsaaliks.

Pronenaadi äärsetesse kvartalitesse pro ekteerit kse suviseid
lQbustusa~utusi. Kuursaal restaureeridla" · s~ .

4.4. Toitlustusettevõtteid
on ette nähtud :
-

a) raudteejaama kohvik,31

• + 40 süvist k.

b) jä.ätisekohvik JO suvist k.
e) kuursaal i kohvik 70 suvist k.
d) suvehotelli kohvik 50 s . +20 vabaõhuk.,
e) viieristi baar 15 k.,
f) Tori karts 40 k.,
g) rannahoon·e kohvik 20 .s uvist + .3

y

vabaohuk ~,

h) kalagrillbaar 30 k.,
..

v

i) rannarestoran 50 s . + 50vabaohukohta,
j) kohvibaar 20 k.

\ k) vabaõhukohvik 20 vabaOh~kohta,
Kokku 1)6 k • .3 0 sUVist koht -

37.
4.5. Toiduainete kauplused
,

Arvestusperioodil sä.ilivad alljä.rgnevad toiduainete

kauplused: "Sadama" (rekonstrueeritakse). "Viigi" (rekonstrueeritakse).

Juurde on ette nähtud :
1. Metsa t. kauplus (100m2).
2. Kalda t. ka,uplus (10.0 m2) .
~

3. Noukogude t. kauplus (50 m2) .
Toiduainete kauplusi . on projekteeritud varuga, arvestades
hooaj a1is1 puhkekodudes pl.ll1iajaid ja hooajalisi elanikke.

S··iluvad tööstuskaupade kauplused: spordit arve te,

aJ.andus~

mesinduskauplus , raamatu- ja kantseleit arvete kauplus , lillekauplus t kingi t aste kauplus, lillekauplused

t~Valtaf

ja

"P~ri ta"

Võidu tänaval. JUurde on projekteeritud "Sulevift firma auplus

ta-

(50 m2) Ehte tänaval ja 'alanteriikauplus (50 m2) Noukooude

navel .

4. 7. Teenindusettevotted
Arvest usperioodil viiakse vanalinnast välja keemiline
puhastus , mööbli r.emont, me t allitöökoda , laenutuspunkt, tellimispunk~

(Voidu 26).

Jllurde on projekte~ritu.d rannahoone

(4

tö ökohta) ja (perekonna-)saun (20 k.). 35-kohaga hotell Võidu

väljaku äärde , 50-kohaline ho tell Suur-Liiva tänavale.
I

4. • Spordiasutuaed
.

Kalurikolhoosi "Lääne Kal ur" kal-a tööstuse Välj aviimise

järel projekteeritakse Uus-Sadama Hol mile veespordikeskus.
Uued hooned ehitatakse KEK-i, MEK-i jahtklubidele, valmisI

I

38.
luri U jabtklubi.

uur-Liiv a t. randa

0-1

proj kt eeritud v"ll.ujula . POllikliinik re onstrue,e ritakse ravis·'" 'ordihoo Leks .

4. 9. Administratiivhooned
-"
-

,

Hea salu Linna Pt,S- Täitevkomitee viiakse "Vanasse raekotta •
. ajooni ATK-le on

proje~teeritud

juurdeehitus.

Proje ~{teeritud

Postihoone ja telefoniautomaa
Võidu ja Jlih~li
. tj aam on ette n··htud
,
tänav a ristmikule. Perekolul8seisua ttide Büroo ~orvale on proj ek-

t eeri tu:d 'Pi.du.de maja" . Variantlahenduses

Oll

an tud

administrati~v

xloonete reservasukohti .

S . na toorium HLaine" on arvestusperioodil ,e tte nähtu
a:L'en~ fda

vä lja

570- 1cohani, mittestatsJ.onaarset ravi antaese lis ks ca

1 0 illimesele. Sanatooriumi territo oriumi vajadus 5 . 4- , ,1 1'1 ,
tuurardi haljasal

suurus 2 , - ,5. 7 ha . Generaalplaai1i kohane 'tuu-

rOl"ditsooni suurus on 7 ; 4 11a.

uurordi haljas lana on ette nHl tud

asut . de Promen adi .

Olema ~oleva

ja säili t amisele

Iruuluvad nin õ proj ekteeri tud

snn'"' tooriumi f"orpused:

1 - 40 vk. (01. olev )

1.
2'.
~
;;.

4.

- n

-

tt
f

-

-

5. Polikliinik

2 - 200 vk. (ol. olav)

150+1 50vk. (proj . )
30 vk. (rekonstrueeritakse end....

100 protsed. (ol. olev)

6. rvu.daravil

20 v •

7.

20 v

V esir~vil

(re~'

VJli

onstr.)

(oI. olev)

500 k. (ol.olev)

fr. Vab. Haiglast)

9. Pelzeri villa

(01.01. rest.)

10· Kuursaa"
\

•

70 k . ,(rest.)

w.

11. Ujula

(proj.)

12. Spordisaal

(proj . )

13. Klubi

( pro j.)
f

LaoruaJ andus_ ja katlamaja likvideeritakse vanalinnas.

kEsil~en~

5.1.

ehi t~sj'ä.rj ekord ( aa staks 1995)
1

~lamuebitus

9700 m2 üldpinda

5.2. Ühiskondlikud hooned
1) · - kl assilise kooli juurdeehitus (võimla) 1200 m2
2)veterinaal ap teek

3)

s~~a toorse ~ternaatkooli juurdeehi~us

- 150 kohta

4) linnuse kirik (res taureerinline ) - 6000 roJ '

. 5) Laste muu's ikakool (restaureerimine ) - 1500 m3

6) raudteejaama kohvik (rest.) - 31 k + 40 suvist k.
) Viieristi baar (rek.) - 15 k.
8 ) kuursaali kohvik (rest.) - 70 suv:f..st k.
9) "Rootsi turult

oh-vilt - 20 suvist k.

10) tOl.duainete kauplus "Kaldatt 100 m2
11) toiduainet e kauplus nNõukogude ft 50 m2

12) tOJ.duaine te kaupl us "Metsa"
13) Firmakauplus "Sulev"

14)

100 m2
50 m2

y

alnteriikauplus Noukogude t. 50 m2

15) lilleturo
16) viiliujJ).la

I

basseini pind 50x20 m

40.
50 jahti

17 )OO '- i jaht.klubi
1 )

1 )

',L ääne l ..aluri" j a - t klu i
~

~. )

\. haridusosakol111.a
...
h'o one (re
n~es t i Rest~uraatorf

20) k oondis

21)

50 jahti

Pere~o

~

. aseisuat t i

(re'r.) 1000 m3

Bfroo (rest. ) 300 13
~-

2~)

., uursflsl

re s t.)

24) PeI' eri villa
2)

1500 n 2

OO t 3 '

100 m3

tre~ t.)

1000 . )

. "ala t e ehi t . J OO . .

a_ r 'tooriumi

simeses elitusje.rjekor..L'""s on ette nä.htud

ä.i ene-Viigi

riI ohalj as tus e vü jae it mi! e ja van de psr i "e t pu.iestee
n":'l1 o

:r0

naa

~i"e

_ap . ,r emont; haljasals9,e SUUruS 7 ha .

l,!;simeseselil':' t u sj ärj ekmrr s e':1i t a t a .. se vt:lj a ' mn i)..;/t

01-

t ei

9, 0 m tokku 0, 75 1m.
5. 5.

us

a.

,i ..

r.

, - . . . .-...........

-2
••J

a ) ~l

. -

•

_

I

4

3. .

umma t uh. rbl.
Uhik
ok'ku
b

-

F

It

mue ,.:.t s

1. 1-2 x il d . proj e l -iB
2 • .tliE

reI 0 ttö"d

el . ·tu • 2
üldp.

tuh. m3

.11,

9, 7
0, 4

300

2910
100
t

h.okku

3010

,

41 .
j . : ..

::

:~

::

0) ter,yisboid

1 • . anat. internaatloo1i

juurdeeb,i t.us

2. Veterinaarapteek

ohti

150

t ~

1

3. . ä1i:suj ula

m2

4. J ab t (lubid

jahte

5. Kt:ursaal (rest.)
6. Pelzeri villa (rest.)

7. Sanatooriumi magamiskorpused

1, .'

270

100

100

1000

0,3

JOO

100

0, 6

60

1

JOO'

fI

1

300,

kohti

300

600

2

Kokku

1930

d) kult,uu;r

1. Linnuse irik rest .)

tul1 • .mJ

5000

o.rku

5000

e) kaubandus
1.

ohvikud , sööklad ,_ b'" rid kohti

2. TOiduainete ,c aupl.

m2

3. Tööstusk upade .\o aupl.

13

3

250

1 2

,

JOO

100

1,0

100

Kokku

4

80

f) kommunaalehitus

1.

~ 'aoistraal tänavad

~ uh .- m2

s oidutee

6 ,8

40

2. Veevarustus

272

390

J. Kanalisatsioon
3.1. Pumbaj emad

3.2.

~mbajaa~a re~.
I

3. 3. korustik

4.

Soojustra~Sid
i

!
I

il

t ·..
n

.3

200

50

....

----~-

60
300

720
190

42.

5. Elektr1varust,u a

500

6. Halj asalade rekonstr.

15

ha,

30

2

•

Kokku

3002

.,
Koik ko ku

142

.,
6. Liiklus ja transport, teede ja tänavate vork, pflrklad ninrs
.,
G9razeerJJnme

..

6.1. Olemasolevolukord=
Haapsalu linna läbivad üldriikliku tähtsusega maantee Ääsmäe-Rob.uküla A-206 (linna. piires Tallinna mnt. ja Jaama t. nimetusega) ja vabariikliku t·· ltsusega Haapsalu-Laikül a

~'.1111321

(linna piires Lihula mnt. ja Võidu t. nimetuse ra ) maantee. Lilma
teenindavad Autotranspordibaas nr. 6 autobussid. lä.esoleval a jal
on käigus kolm mal."sruuti. mis kindlustavad ilhend'u se, töökQ~a ja
kul tuurelutarbeliste obj elttide vahel. V nalinnas, s.o. planeeri-

..,

taval territooriumil ku:csseerivad sealjuures koik kolm marsruuti
(nr. 1 Rohukii:a-Voidu väl,j ak, nr. 2 KEK •

t

Lää.ne Kalur'~, nr. :3

REV-ArvutuskeskUs). 'Linna , lähiliin:lde, sarnutJ.. a a ka linnadevaheliste marsruutide l··htepunktideks on bussijaam , mis paikneb raad-

teejaama ho ones .
Haapsalu , linna t anav tevork on suure~ ul tuses väljakujunenud.
.
.,
Vanalinna tänava.d on ki tsad, osa ilma konn,iteedeta. Peatünavad on
,

aSfal tbetoonkatt,e ga , sealjuures paljud.el t&"1.avatel vajab see pa-

randamist. Osal tänavatel esineb kruusakate.

43 •
• 2.

~roj~ktlahendus

Käesoleva

eteilplaneerimisprojeltti

variandi~

arendatakse

edasi generaalplaani korrektuuri lahendaid , kus vanalinna liilluse ja transpordi plane,e r1nrisel on määravaIts 't in imuseks aja.loolise,lt välJak,u junenud linnastruktuuri,

8. 0.

tänavate- , teede-

ja väljakutevõrgu sa.ilitamine.
Haapsalu vanalinna käsi-eletakse kuurortliku kallakuoa eluI

l"ajoollina , ml.lle liiklus or ani's eeritakse kohaliku tähtsusega

tornavete baasil . Kohaliku täänlBe'g attttmvate baasil. Kohaliku
täht,suseg,a tänavatele ettenähtud noxmide rakendamine võimaldabki peaaegu muutumatul kujul,s.o . olemasolevatel trassidel ning

olemasolevate punaste joonte vahede

8 :,

säilitada vanalinna

ta.-

y

navatevorgu Uldstruktuuri.
elline normide käs1t1emine toimub eeldusel, et deta*lplaneerimise arvestuaperioodi vältel viiakse Uue-Sadama holmilt
..,
j:·rk.... j ··rgul t välja ,i n tensi! vaat tranaii ttransportl. noudev alurJ.kolhoos~

tööstus-, nin , laomajandus. " Vana- SEt'dama. holmilsäiluva

"Lääne Kaluri" teenindav veotransport suunatakse vanalinna kaitsevaooni kõrval mööda rajoonilise tähtsusega ,m agistraelteid
(Kalda . Noukogude . 'V aike-Viigi , Iiolmi- Kalda t . ) . Mihkli j O
a

..,
ouko · ude täna'Vate vahel t ,e ostatakse lä.bimurre. ja Mihkli t .
,

rekonstrueeritakse raj '0 onil l.se tähtsuse a ma ,i straalteeks . Üle-

.linnalise täh.tsusega magistraal tee - Võidu tänav .. on planeeritaval alal põha..liselt mõeldud sõiduautode liikluseks. KEiit-

setsooni piirmi on VoidU' t . sõidutee laius 10, 5 m. punaste
joonte vahe 25 m.
...

'\etsa tänav ,on ette nä.htud rekonstrueerida ja. kasutada
seda ühiskondliku transpordi

läbila~loniseks

Vaba täna.val,e .

44.
Mihkli j . Vaba t aYla-vete lil.klusk"<>ormuse vähend,e miseks nähal-cse

vatiantlahenduses et.te Kruetzt aldi tän: v

t

samuti a ·

ka Uus

tänav'Et Võ/idu tänava pools'e lõigu rekonstrueerimine. Kreutz'1 ldi

tär.t.av .r ekonstrueeri takse raj oonilise tähtsusega ma -"is"traal-

teelcs , ttus tänaveba jääb elutänavaka .
Piki eanatooriwn f'Laine tt terri tooriwni kulgev Sadama tänav.

samuti aga ka osa Suur-Lossi tänavat on lclass,i f,i tseeritud r8JOOnilisetähtsusega magio,traal teedeks . Sanatooriumi piires on liik·;>"'-4

lus lubatud vaid ' ühis·k ond,l ikule transpordile

(autobussili~id) .

K6iki vanalinna tänavaid" mis kulgevad paralleelse~ t ma ;list-,

..,

,

I

raalteede ,ja, '\loib kasutada jalgrattaga liiklemi·s eks . kunaneil

toimub vaid kvartalisisene ' liiklus.
Ilutänavate sÕidut,eede laias on 6. 0- 9, 0 m. Võidu Sa . ibkli
t . ristmik kujundatakse kanalisee·r itud va~gusfoorita liiklussolmeks.

Per·s pektiivue elanJ.ke arv Haapsalu vanalinnas on 4500 elaI

n'ikku. Lähtudes kõrgendatud normatiivist 2;00 autot 1000 e·l aniku

kohta ja arvestades kohalikku kõrgendatud autostumis.e taset käesol~val

ajal , saa e 2010. a·a staks 900 autot. millest individuaal-

sektorile kl.tulub 480 . kommunaalsektorile 420 autot. Individuual-

sektori autod iarazeeritakse voi pargitakse isikliKul krt dil .

Kommunaalselc·. t ori autodest. c.n ette nähtudarazeerie,; a 70% e. 294
autot C~,araazil:coop~ratiivide ülelinnalistas: keSkustes) ja lnhtiselt h.oidmisele parkimi.s plats1del 96 autot. Invaliidide ja eri.

kontingendi töötajate autod on

.'

arazeeri11ud vanalinna territoo'riu-

mil paikne'v etes operatiivgaraaz,ides (126 autot). samuti et a ka
.

erandko.r ras vanalinna kommunaalkrlin tidel.

45.
Vana~inna

külastajatela ja ' elanike vajadusteks

ette näb-

0

~

't ud suuremaid parkimisv" jakuid Voidu väljakul Ja holml.del , väik-

semad aga mÖQda rajooni laiali. Parklate Uldmahutavus

O~

854

autot. Suurematelrahvako _unemistel saab autod u ark1da elut.ä navate serV,a .

6. 4. yeetGnsport
Olemasoleva paadisadamed kuuluvadrekonstrueerimisele,
W

\

,

Promenaadi ····rne mootorveesoidukite sadam aerupaatide jaoks "

raudteetammi äärne mooiorvee,s õiduki te sadam a a süstaspordibaasiks. Mootorp,a atide baas koos sildadega ehitatakse

Holm1le

ouu~V'i1gi.

.

kaldale ,

Holmi leslahepoolsele

kUljel~ .

poolsaarega onetta nähtud
Paadisadama~e

."

soudepaat~de

uus baas· a a Uue-Sadama

Paadiühenduse pidamine Noarootsi

adama t . 2

silla kaudu.
."

mahutavus ulatub arvestusperioodi lopuks

ca 100-1e., mis mitmekordsel t ületab min.

6. 5.

Uus-~a,dama

te~tikaapltlDreetim+a~ , .

noxmi.

Punas:ed joone · -

Vertil~aalplaneerimise projektiga on antud projek'bk,õ rguaed
1

vanalinna ümbritsevatel tänavatel. nende tel ede ri tumiakohtades ja pikipro,t iili murdepunktides. Samuti on antud projektkor-'
."

gused t ,ä n vate pullastel joontel vastavalt tänavate poikprofiili-

d,e vertiltaalse lahenduseQa. P,e atänavate katteks on ette nähtud
as.tal tbe'ioonkete.

. ea'bä.nava.d on äärekivide ja sadevetekanalisat-

aiooniga.
Kuna olemasolevatel asfaltbetoonkattaga :t änavatal suuremaid.,
vertika.a lseid timberkorraldusi pole otstarbekohane ette näha , siis

on neil teljed koha

'i,

a~a normikohase.

ademetevee eemaldamiseks

tuleb neis paigus anda ~entslile eraldi pikikalle (min. 1.o , 004(

46.
Ja vajadusel• lailleline kalle suundadega res t ikaevu poole. Verv

_

tikaalplaneerimisega on ett e nähtud plaazi edasj.arendamine pi i

Väikese-Holmi nin

7

ast in.ina ( eiserort) rannajoont kuni polik-

liinikuni . Ette on nähtud r>btu- Kalda ja raudteetammi kinnikasva-

nud lallesopi väljapuhast amine , selle kujundamine vii iks , "usjuu..
rea veejuUrdevool anta !se . . il1B. ojast . Haapsalu lahe maksimaalse
veeseisu poolt Uleujutatavad alad nn. Kopll.pealsel ,on ette nä.htud

pinnase täl.de .
Kuna Haa s lu vanalinna tänavad

0

suures osas litsad,

eba ~

'ü htlase punaste, joonte vanadega ja lcüllalt tiheda poritnetraal e

hoonestusega . siis nende

rekons~rueerimisel

suuri Umbere itusi

tte nä.ha ei saa. ] ende t 'ä navate PÕiklõiked lahendataIese detail-

selt vastavate ,r ekonstrueerimisprojektide a .
Linnalistel ja rajoonilistel ma istraaltänav tel on sõiduv

ja konnitee,d ele ettenähtud asfaltbe t oonkate ,

y

pOl.kik~11aku _ a Z~ .

Vanalinna vertikaalplaneerimise Joonisel on ee tud

~ca

puna-

sed jooned ling nende vahelaiused, mis olenevalt hoonestusest

V nelinna vertik alplaneerimise jonni el on ülel:uma.lise

ja rajoonili.s e tähtsusega magistraaltänavatel seotud punased
v •

jooned. Olenev lt hoonestusast k01 ub nelde vahelaius 12-25 m- ni .

47 .

Haaps~ lu

vanalinna detailj,i aneer,i misproj ek ti

Varial'ltlahendu~

ses on ette nä.htud Haapsalu vanalinnaparkide , puiesteed ' ja
rannaäärseta promel1aadide edasiarendamine.

uuremahulisema s

,e tte'tiõtmiseks on raud teetammi ja ~htu- alda vahelise l ahesopi ,
välj apunastamine Ja v iigiks kuj Wldamine . Viioi ümbrusest , ä:;'seb

Paralepa parkmetsa.
Vanalinna ringhalj as tus asendatakse e asi ka piki ~htu- allast ja

tänava t . Endine Bere,feldi aed restaUreeritakse.

~uur-Liiva

orrastamisele kuulub Veski

.,

vi~k .

kuhu rajatakse kaluriasula

vabaohumuusewn. Ka lossi erk ning linnuseäärsed 'a lad lii \ta se
rahvi-aia ja Koplipealse mereää.rse puiestee vahendusel Raudaelu..

a.
•

J ä.tkub v,a nade parkide korrastami ne , esi eses ehitusjärje- ,

korras aga toimub Väikese-Vii i rin ,l1alj . s tuse kUjundamine .
Vanalinna parkide vaja dus Uhele elanikule I jrk-s

0 ''''

2

2.

v

arvestusperioodi lopuks 35 m2 . Seega kokku 'on parki.de vajadus
4500x.35 15. 8 ha .
19,4 ha

iiesoleval ajal on vanalinnas haljasalade all

soovida j .. tab aga nende heakord. Proj ektlahenduse, alu-

sel on arvestusperioodi
lopuks vanalinna halj ssalade leo upind
,

32,7 ha, mis tund,u valt ületab normikOhase vaj aduse.
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. •. Veevarustus
.

.

,

1 äe .... oleva tööeluseks on RP!
-1104- 5/ . 1

t"

"-!

n,

esii Proj'ekt" töö nr.

aapsal u linna Ja ltuurordi

'e neraalplaani

elles töös toodud veehulka e arvestusel muud" , tusi ei
ole põhjust sisseviia, nistõttu neid c··esole

€loa

ei ole

toodud .

L1m"! osa veevarus'tus baseerub üldisel linna veevarustus~

.

sü:o t . emil nin ' s 11e arendamise pohisuunad on antud

to

.I

'es-

I

i

roj e tis

t

1967 . a . ko ostatud

t

_aaps lu linna veevartSuse

e lp oj ekt" .
' rojeltti

o·:r ~ i

ollinna ,ee aare ette nähtud viia jä.rk-

järgult üle linna lõunaserva . Sellega seoses on tekkinud vaja•

dus uute magi ,s traal torustik,e järele •
,..
1 a projekti t ahtu on võetud magistraaltoru tit
.L~aeso

staadionipuurkaevust (Pa 201 ) piki .Lalda t ., Võidu t ••

t . kuni

1

h te

rahvi aia äärse kvartalini .

amuti olek.s vaj'alik 'v alja ehitada veetrassid Holmi kaldal, Suur-Liiv

tänaval nn. Vä.ikesel Holmil nin

Suur- Liiva

kvartalis uKeiserort-il u •
TOrustiku läbimõõt - 300- 200 mm on valitud eeldusel;

et staadioni puurkaevu tootlikkust on võimalik tosta (kuni
50-60 m3/h) ning ,torustik ühend. hilje, ka uue veehasl"de

kompleksiga..
Laiendamist vajab ka kvartalite vaheline veetorustik
(~

100-1 50

mm) .

49.
~!

Kanalisatsioon
Haapsalu linna keskosas Uhtne kanal. võrk ei ole veel välja

arendatud. Olemasolevaid

üld~ahendusi

arvestades on ehitatud

torustikke vaid Sadama. Ehte, Suur-Liiva, Nõukogude, Wiedemanni,

Kalda, Metaa, Voidu ja Koidu
.

tänavatel ja osalt kvartalitevahe-

v

lised lOigud.
9.1. Projekteeritud kanalisatsioon

Limla keskosa kanaliseerimise lahendused on antud Haapsalu
linna kanal. projektülesandega {RPI "Eesti Projekt" 1967,
siffer KO-514-67l.Täpsustused onuanal.vorgu lahaudusse viidud

1·9 74.8. (RPI "Eesti Projekt", sifter KO-514-4-74).
Käesoleva töö põhialuseks on RP! "Eesti Proj ekt'" töö nr.

A-1104- 5/67 t

t~Haapsalu

linna

j a

kuurordi generaalplaani korrek-

tuur". ,
Kä.esoleva a on ette nähtud:
ehitada välja uue
Holmil ja

kanalisatsiooni pumbajaamad Bürgermeistri

uUrholmil koos nende vahelise survetorustiku a ise.

voolaete magistraalJ.deoanimetatud pumbajaamades.

'

Samutiehita da 'Välja uus pumbajaam Uus-Sadama Iiolluil (ttKrimInn ) .
Nimeta.tud pumbajaamade sux'v eerus·t ikud jubtida läbi Vä.ike-Holmi
(Vasikaholm) kWli ühendusen!

-

rouko

ude t. isevoolse ma "istraalini.

Samasse on ette nähtud juhtida Sadama t. rekonstrueeritava
"" u tä.isehitamise
pumbajaama survetorustik, kusjuures tänavavor
väl timisaks

vm

see mööda viigi kallast.

Veel on vajalik välja. ehitada isevoolne torustik Kalda t.

\

\

•

50.

9.·2. Vihmavete kanalisatsioon
1

Vihmavete kanalisatsio·on kesklinnas praktiliselt puudub.

Tulevikus tuleb välja ehitada vihmavete kanalisatsioon tfinavatele, mis tulevad rekonstrueerimisele ja vastavad torustikud

tuleb ette näha nendes rekonstrueerimisprojektides.

ihmaveed

suunatakse lühimat teed kaudu merre.
Vihmaveteos mere reostamise vältimiseks tuleb ette näha:
a) restkaevud tuleb projekteerida nn. setteo8aga,
b) aut'ode parkimisplatsidele tuleb ette näha seadmed õlide,

bensiini ja , liiva (muda) kiIUlipüüdrniseks.

10.

Elekt rivarustu~

10.1. Üldiselt

Käesolev detailpl aneerimise projekti elektrotehniline

08

käsitleb Haapsalu vanalinna arenguperspektiivJ. (kuni 2225 a.).

Va stavalt projekti iseloomule on elektrivarustuse koolmused ja
linna skeem lahendatud perspektiivsete koormuste ning juba

väljastatud tehniliste tingimus te alusel.
10.2. Pl .koormused
Koormuaed on arvestatud RPI "Eesti Projektis" 1974. a •.
väljatöötatud "Linnade planeerimise elektrivarustuse erinäitaja-

te n alusel , arvestades BCH-97- 3 soovitu.si.
v

Haapsalu ei kuulu vo,rgu "aasiga v'a rustatavate linnade l1u1ka,
v

mille tottu koo:rmuaed on arv'esta tud lähtudes elektriplii t-ide
kasutamises't .

51.
Haapsalu vanalinna elUkondlik elektri11lle perspekt:Livne

koormus on arv'estatud lähtudes 3500 elanikust, mis annab erikulu
6650 000 KWh. Aastane maksimumi kasutamise tundide arV - 5300

Projekti koostamise momendil on planeeritud alal ülesseatud
•

29 alajaama, installeeritud v'oimsu.se a 1J410kW.

Lisaks sellele kuulub väljaehitamisele I ehitusjärjekorras 9 alaj aame

10.).

~

5400 k • II ehi tusjärj ekorras - , 4 alaj aama - 2800 k •

süsteem

~lektrivarustuse

Haapsalu linna elektrivarustus on lahendatud 110/35/10
(Komsomol~)

alajaama baasil. Vanalinna

tarbij~d

on ühendatud nime-

ta,tud alajaamale ri:l1.gsüsteemide alusel, mi-s tagab normaalse el.
/

varustuse re'z iimi.
10 kV jaotusvõrk on lahendatud põhiliselt kaabelliinide baasil
ja ol.olevad õhuliinid, kuuluvad arendamisel l~aablitega.

10. 4.

Per~pektii~lahendus

Linna elektrivarustus jääb ka tulevikus v,a rernnimetatud Komsomoli alajaama baasile, lcus arvestades

ning elektrivarustuse

töökindlu~t,

\

. .

'-

.

,

lcasvu

tuleb üles seada teine trafo,

ning välj a ehi tada· tine 35 kW toi teliln.
~.

töä~tustarbijate

52.
11. Sideva:rustus
Käeso,l eval ajal bs,seerub

vana~inna

telefonisi e auto

1

a t-

telefonijaamast 'Kaardivä.e t. 1.
Perspektiivne keskjaam on planeeritud ehitada Voidu ja
idekanalisatsiooni magistraalliinid jäävad

Millkli t.nurgale.

kehtiI$la olemasolevad.

Soojusva.ru.~tus

12_,

1.

alusandmed:

~jekteer1mise

1.1. Haapsalu Limla j a kuurordi generaalplaani korrektuur
(soojusvarustus). RP! "Eesti Projekt"

1.2. Haapsalu vanalinna detailplaneerimise korrektuur. Arhitektuurne osa. Kultuur2mälastiste RP! .
1,. 3. Haapsalu linna generaalplaan. Geodeetilised uurimistiöd.
Ritkll'te Ehitusuuringute Institutt.

1.4. Andmed soojustarbij a te kohta Haapsalu

l~~as

\

01.11.1 91 . Haapsalu Rajooni
1~5. 1 ndmed

seisuga

ooj svarkude ettevõte.

Iiaapsalu linnas asuva te katlama jade konte sei suga

01.11. -:.7.

Haapsalu Rajoon~ soojusvõrkude ettevote.
1.~.

KF..PI II POpoolt antud üldandmed _. . aapsalu vanalinna de-

t ailplan.e erimisega juurde projekteeritavate hoonete koh ta.
2. Soojusvarustuse allilrad

2.1. Tsentraalkatlamaja Haapsalu, Niine 34.
2.2. Klk itLääne Kalur" katlamaja.

3.

oojuskandja soojusvorkudes ülekuumendatud vesi
~. 150/70°

c.

4. Andmed vanalinna tsoonis tsentraalse (Niine 34) katlamaja a

ühenda t avate

soojustarbijate kohta on antud t abelis nr.1.

5.3.

5. ioojusvorkude arendusskeem detailplaneerimise mahus on
antud. lehel nr. - 3.

ooj.usvorgu torustik ehitatakse õmbluseta

v'o i k eevi ta tud terastorudest asetuse a mitteläbi tavasse maaalustesse sooj uskanali tesse mon teeri tavatestraudbe.t ,o onelemen-

t idest. Kaetakse tugevdatud hüdroisolatsiooniga. Trassid varusv

v

tatakse dre.n aaziga. Drenaazi eesvooluks kasutatakse

te kanalisatsiooni (projekteeritav).

a;>

'

1

eteve-

54.
det ailp lan eer imi seg a
&yu tus liku d soo jusk ooz mus ed ,Has ps.e lu van alin na

Ter mo fits eer imi sele ku:u luva te hoo nete vaja dus tek: e

-= Tab el 1 ~

1 r.

Tar bija nim etus

atla maj a aad res s

Soojuskoo:rmuse

Arv utus liku .d
soo jusk oon nus ed

liik

(Gk al/h )

1. T'se ntra alk atla ma ja
[illn e t • .34
·
2' ,,-

rt

-

3. Holmi 14
4. Ts. kat lam aja

Aia täna va ' elam ud

0,1 4 (0,1 2)

End la t. hoo ned

0,.046(0,04)

Hol mi t. hoo ned

0,0 46( 0.0 4)

Jea ni t. hoo ned

0,0 92( 0,08 )

Nii ne 34

aId a t. hoo ned

0,2 8(0 ,24 )

5.

~

6.

Vee t. hoo ned

O~, 46(O,4)

7.

Suu r-L oss i t. hooned

0,2 3(0 ,2)

8.

~etsa

küt e, Boo j av'e evar ust us
n _

_

küt e,v ent .,
soo jav aru stus
... ft

_

n

_

_

- " --

-" -

- " ..

t. hoo ned

0,4 6(0 ,4)

9.

Kop li ·t . hoo ned

0,1 (0,0 9)

kü te, soo jave ev.

10.

Eht e t. hooned

0,17 ('0, 15)

ven t. ,
soo jave eva re

Lembitu t. hooned

0,5 (0,5 )

11.

kan dja
6

2

1

• us. oOJ

· ~ te,

_

n ..

oo-

vesl..
T=1 'JJl 70

Ma.rkus

: :' ~ '12.
1,3.... l' ime t.

14.

_

' ihkli t. elamud

34 katlam. Kovera t. elamud
y

0,16(0., 1')

0 ,07(0 ,06)
0 ,2 (0,24)

lioukogude t.

:

I

küte. soojaveevare
_

t-

_

küte , v'e nt. ,soojaveevare
_ n _

15.

Sadama t. ho·oned .

1,68(1,44)

16.

Suur-Lii.v a t

0.19(0 ,15)

17.

Tammsaare t. elamud

0,19(0,16)

1 •

Suur-Me.re t. hooned

0,1'4(0,,"-2)

kUte , vent. , soo j av·e evar.

19.,

Tsaikovski pst. hoone

0 .,02(0,015)

küte'

20.

Uus t. hooned

0 ., 22( 0 , 19)

küte. vent. , soojaveev.

hooned

0 , 18( 0 , 1,3)

.. tt

22.

Vä-ike Kalla.s t. elamud

0,05(0,04)

23.

Vilde t. elamud ..

0 ,29·(0,25):

24.

Väike liiv.a t. elamud

0 ,23( 0 ,2)

25..

t>htu Kallas t. hooned

21,. ,

aba

~t.

• elamud

-

- ok1m

o,.oi
.~(O , 27)
1 .

6,19( 5,3)

küte,soojaveevar•

_

küte, soojaveevar.

..

tt .~

~lemasolevatea

1. Niine t . 34 katlamaja

terrnofi tseeri tud hoonete . soojusvajadus

Metsa t . hooned

0 ,.46(0,54)

0,43(0 , 5)

iedemann1 t . hooned
. ."

Voidu t . hooned

0, 59(0 , ·9 )
1 , 53( 1,7 6 )

Vaba t. hoolad
Sadama t. 1,8 hoone.d
Suur-lossi t . hooned
hte t. hoor ed

2, 75( 3, 2)O, 52{Ot 6)
0, 1(0 , 12)

~~Lnalinna

küte~vent .,
•
.SOO;] aveevar.

,

tao · ,n is

vesi 150/70

- -- -n

rt

u

- -"n

6 , 3( 5,5)
Kokku Niine. t . 34 katlamajaJ.·e vanalinnalt tulev ar"v utuslik soojuskoormus detailplaneerimise
mahus'
Q
12 , 6 1.1 (10 , 8Ckal!h)

=

~aaRs~lufvanal1esa

pl emasolevate kallamajade 10etelu ja
Rr ienteeruv soo;J '!st oodang
Tabel 2
.l '.

". d

Jrk. nr. Katlamaja

tihendatud
,

1.

tarb1j~

Soojuskoormus ärkuaed
mW
(C.k allh)

..

0, 79(0, 7)

ilur-Lo,s si 1,4

ajooniuVE

v

anato,o rne ,I nt. koola , 79(0 , 7)

2. Tsaikoveki 17
).

t

~:

pluse 2

Neuroloogia haigla

0 , 3540, )

Raj . TK

0 , 24(0 , 2>

4. " dama 26
,

5 • . adama 22

Sanatoor'i wn

Lama ft 0 , 0(3, 8)

6. ' hte 14

S-kl. kool

0 , (0 , 7)

7. Kooli 2

,K oduloomuuseum

0 , 06(0,05)

9. Ja011i t . 1
u~1 ,i . va

..

15

_

konserv-tav
likv'. tav
.. et ..

.n_

Raj . Sidesõlm

0 , 06(0 "05)

_

Haa salu KEK

2. 9(2 , 5)

I ehit. jrk.
j ä.ä.b tö ö,tama

.. " .

11. Endla t .
12. Metsa 16

It

.....

-

ltonserv- tav

Teenindus-Tootmis0 , .2 3(0 , 2)
valitsus
_

1 3. Sa-d ema .31

tt

_

0.4 O~ 35)

14. Või"u t . 2

, , 05(0,04)
_

1.5. Jaa! i t .

1 • Kreutzws_di 11

tf

_

•• . tr

~ Q .1"

tt ' _

_

'It

1) , 03(0 , 02)

-" , 7~ ,

tiit

_

O. ~ (O , 4

)

okku likvia.eeritavate ja konserveeritava.t e katlamajada

soojustoodan .

I

0 , 1(0.09)

8. Lembitu 12
10 .

likv-t-av

.( 10' Ckal/:tl) ~

...

Haapsalu vanalinna

Qmapä.~

J

It;

ja vää.rtuste sUili tamise pohi

tllll

pr1nt·s i:bid nmg nende eksponeerimisettepanekuid kä.si tletJ.

eelpool .

iin loetletakse puht spetsiitilisi. loodus- ning

eSk- '

kOnllakai tsealaseid meetmeid:
It;

1) vanalinnast on ette nähtud järk- järgult välja vii

ohku saas-

tavad ja müra tekitavad tööstusettevõtted

.,

2) plaazidele ja ltuurordialalt·t

6. 0.

raudteetammi nin

~

uursaali

..,

·uurest v.l .iakse müra ja helilgaasa tekitavad veem(J1torsoidukid

ä.ra

uure Vii i bassei i t kuhu rajatakse neile baas

3) seoses holmidel t tööetu.s - ning laohoonete vä.ljaviimise a
vä.he.n e

tunduvalt ka vanalin.na veoli'i klus

4) osa vanalinna kvsrtaleid ja kõik kapitaalsemad hooned viiakse
Ule

ugküttele

· 5) lilma kanalisatsioonisüsteemi edasiarendamise

väheneb

tunduorJal t rannavete saastamine

6) ranni ualad puhasts't akse , millega väheneb meremada edasine

reostardne nin
rl) haljast use'

taastub rannikuala floor •

oeatälltsuse suurendamine vanalinna r:inghaljastus-

süsteemi. selle. ühendamine linna ümbruse

arkrnel1sada p'a pa-

_andab tunduvalt linna mikrokliimat .

) saua toorium "Laine" terri vo,o riumil t · on ette nähtud välj a
viia ltonununaalobj ektid.

/

58.

F _

Jrk.

Nimetus

nr.

P:rojelttlahendus
ha
%_

"(Olemasolev
, x

1. ll1iskondl. hoonete
maa-alad

21,,6

39,0

2. Elamute territooriumid 77,3

42, 8

J . Teed, tänavad ja park-

lad

27.3

4. Haljasalad

19,4

~pord.ivä.ljakud

44,2

2•6

7. ,L iiVks,ttega raud

-

• Kasutamata maa-ala

180,0

r

is tu t 'ä iertd:amiseks

j

30,4

16 , 9

10,7

29.6

16,4

-

-

15,4

15~ ... ,:Fai ~G~ ealused... obj ~ktid

15,1

-

-

.6 • lv.uruka t t e O'a ra ud

~in

'7 9,5

47,4

s .h. ind.vald.

5.

20, 6

-5
-

-1 t

8,5

.7

100

1 :0 , 0

-

-

1,9

100

8.psalt vaualirws ~ ~_ Ettepanekud 'k ai tse-

a

' I

täJ.la~animede ~nni

15.1. !\;laloomä.les't ised

1. SUUr- Mere t:. 17. ll1aja , kus aastail 1917.. 191

asus Läänemaa

Töörahva Saadikute liõukogu Täidesaatev Komitee.
2. Vee t. 1 ' aja , kus aastail 1940-1941 aStls E

.wä.änemaa

KOlnitee.

3. Vai1me-lfallas. Bernhard Laipmannl. monument. Justitatud 1933.a.
Skulptor R. Haavamägi.

59.
4. Uus-Sadama t. ja Vaikse Kalda ristwniskoht. Mälestussammas
v

Suures Isamaasojas Muhu väina ' tOrllseermud langenud

v

l~oukogude

mereväelastele.
5. Nõukogude t. 10 . Maja , kus aastail 1919-1934 elas Errlst Enno.

6. Vä.l:ke-Viigi t. 10. Maja , kus elas helilooja Cyrill!us Kreek.

7. vi.1edemanni t. 31. Endine Haapsalu Elementaarkooli hoone,
kus õppisid Ants Lailanaa ja Bern..lJ.ard Laipmann •

..,

.

~

B. Voidu t. 6. Maja, kus 1853. a . elas Nikolai Pirogov.

-

9. Sadama t. 23. Maja, kus koolipalves elas Rudolf Tobias.

10. Suur..Mere t. 13. Koht,kus 1867.a. elas Pjotr Tsaikovski.
11. Wiedemanni t. 25.

~erdinand

Johan Wiedemanni sUnnimaja.

12. Kalda t. 6. Endine Haapsalu Kreisikooli hoone, kus oppisid
Wiedemann ja R. Tobias.
1.3. Õh tu-Kallas. Ernst Enno monwnent. Skulptor H.. Haavamäori, 1939.
14. Promenaad.Karl

Augu~Jt

HunnJ.use monument . li. Haavam··gi, ,19,2.8.

15. Prome aad. Rudol f 20biase monument. R. Jlaavamägi , 1 29.

16. TsaikoJski puiectee. P. Tsaikovski nälestu~~ink. R. Haavamagi ,

1940.

'-'.

15.2. ..Arhi
tektuurimäles·tised
..
. .

1. Linnakindlustuste säilmed 14.-1 6. saj .
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