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Haapsalu ümbruskonna asutamine toimus suhteliselt hilisel 

ajal - I aastatuhande teisel poolel. Muistsel iseseisvusaja! 

kuulus ,Haapsalu ja selle lähem ümbru,S Ridala kihalkonda. 

Haapsalu linna teke ning kujunemine on vahetult seotud 

Saare-Lääne piiskopkonna ajalooga aj aet" mil piiskopkonna re

sidents ~oodi Vana-Pärnust üle Haapsallu. Residentsi uue asu

koha valikul sai määravaks vaj adus selle viimiseks eemale ra

hututest peateedest. Samal ajal aga jäi sellele hea mereteede 

ühendus. Linnuse ja selle kõrvale asuvale asulale, millele 

piiskop Hermann von Buxhövden andis l279.a. llnnaõi~sed, moo

dustasid maj andusliku tagamaa vilj akad Ridala j a Kullamaa. 

Piiskopliku keskusena eksisteeris Haapsalu XIV sajandini, mil 

piiskop kolis vastvalminud Kuressaare linnusesse. 

Haapsalule antud linnaõiguste järjekindel täiendamine 

ning taaskinni tam~e kajastavad Haapsalu kui linna pidevat 

arengu. t keskaj al. 

Linna õiguslik piir aastast 1323 (antud Piiskop Jacobi 

pool t) j a linnamüür ( tõenäoliseltvalmis linnamüür oma nelj a 

väravaga piiskOp Winrich von Kniprode (1385-1419) ajal), mää

rasid saj andi teks linna arengu. 

Vene-Liivi sõja ajal valitsesid ning laastasid Haapsalut 

vaheldumisi venelased, sakslased, rootslased. l560.a. hävitati 

linn (terveks jäänud 8 maja) ja purustati linnamüür. 1710. a. 

alistus Haapsalu lahingute,ta venelastele. Rahulepingu järgi 

kaotas linnus sõjalise tähts~se ning muutus edaspidi vareme

teks. 

Vahetult peale Põhjasõda ehituBtegevus ei olnud eriti 

ulatuslik; elavneIDine toimus alles XVIII saj. lõpul. Ehitus-
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tegevuse intensiivistumisel loodi kuberman~valits~se juurde 

arhitekti ja maakorraldaja ametikoht, mis põhjustas märgata

val t ehi tusdistsipliini paranemist. 

Seoses kapitalistlike majandussuhete tekkimisega arenes 

Haapsalu XIX sajandi esimesest poolest kiireltesinduslikuks 

kuurordilinnaks. Linna arengule andis erilise hoo meremuda 

populariseerimine ravivahendina dr. C.A.Hunniuse (1797-1851) 

poolt. Esimene mudaravila rajati Haapsallu l825.a. 

Raudtee rajamisega 1905.a. tõusis linna kuurortlik eri

kaal veelgi. 

Linna piiride laiendamine on teostatud viimase paari sa

j andi j ooksul lõunasse Lihula j a Tallinna maanteede ümbrusse. 

Sama arengusuunda on arvestatud ka linna perspektiivses aren

gus, kus linna administratiivne keskus on nihutatud lõunasse 

eemale keskaegsest vanalinnast. Haapsalu vanalinn on kujune

nud stiihilisel t linnuse j a lahe vahelisele maa-alale j a moo

dustab poolkaare ümber linnuse põhja- ja läänekülje. Vanalin

na piiranud linnamüür hävis Vene-L:f,.ivi sõjas. Vastavalt linna

plaani ebaregulaarsusele kujunes analoogiliselt ka tänavate

võrk ja turuplats peatänava ees. Teine väikene kolmnurkse põ

hiplaaniga väljak kujunes kunagise kalasadama lähedusse. 

llaapinna tõusu teel moodustunud rannaviir on möödunud ja 

käesoleval sajandil kujundatud pargivööna. 

Haapsalu linnapildis domineerib linnuse hästisäilinud 

varemeteansambel, milline möödunud sajandil rikkalikult hal

jastati. Nimetatud ettevõtte eestvedajaks oli dr. C.A.Hunn1us. 

Keskaegsest linnast on säilinud peaaegu puutumatult tä

navatevõrk. Hoonetest domineerivad pärast 'Pphj a sõda ehitatud 

(XVIII-XIX saj.) ühekorruselised puitehitused. Käesoleva sa

jandi ehitused moodustavad ca 5 % vanalinna hoonestusest. Ehi-
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tuste juures on rikkalikult kasutusel puitnikerdusi (karniisid, 

räästalan~d, akende piirded, uksed jne.). Linna ehituskrundid 

on suhteliselt s~ured ja rikkalikult haljastatud. Ainult Võidu 

tänava põhj apoolne osa (endine Karj a tänav) on möödunud ja 

käesoleval sajandil tihendatud tänavaseinaga j a moodustab nn. 

esindusliku kaubandustänava. 

Haapsalu linnas asub rida arhitektuuri mälestusmärke (lin

nuse varemed koos kirikuga, endine raekoda j aJaani kirik) ja 

24 ajaloomälestiste 

Haapsaluga on seotud rida vene suurkujusid na~ Peeter I, 

P.Tsaikovski, M.Pirogov jt. ning eesti väljapaistvaid isikuid 

(keeleteadlsne F.J.Wiedemann, luuletaja E.Enno, heliloojad R. 

Tobias ja e.Kreek, skulptor R.Haavamägi). Maailmakuulus heli

looja P.Tsaikovski on Haapsalust saanud muusi~ateoste loomiseks 

inspiratsiooni. Eriliselt . tuleb märkida skulptor R.Haavamägi 

osa Haapsalu laialdaste parkide ja väljakute rikastamisel mä

lestussammaste ning skulptuuridega. Tema poolt on valmistatud 

luuletaja E.Enno ja ka Läänemaa 1905.a. sündmuste Uhe s~urkuju 

B.Laipmanni mälestussammaa. 

Eelloetletud komponendid: linna suur vanus, tema pikk ja 

keerukas arenemislUgu, madalate rohkete kaunistustega puithoo

nete ning selles domineeriva linnusevaremete omapärane siluett, 

äärmiselt rikkalik rannaäärne ja linnasisene haljastus, seos 

ülevenemaalise ning vabariigi kultuurilooga ning revolutsiooni

liste isiksustega, tema ca 200 aastane kuurordikuulsus, moodus

tavad HaapsalU kordumatu koloriidi, milline väärib pieteedi

tund elis t lähenemist ning kaitset. 

Esitatud kaitsetsooni moodustab keskaegne linn koos linnu

se maa-alaga. Kai tsetsooni piir kulgeb mööda Komsomoli, Vaba, 
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Mihkli, Nõukogude tänavaid läbi Väikese viiga j a mööda J akob

soni tänavat. -Põhj as piirab kai tsetsooni Haapsalu siselaht. 

Ehitustegevuse reguleerimistsoon hõ~ab mere ja vanalinna 

vahelist rannariba koos holmidega ning lõunas Uhe kvartali 

laiune vanalinna mõjuvöö. Lõunapoolne piir ku.lgeb Aafrika ran

nast mööda Uus j a Kreutzwaldi tänavaid E.Enno ausambani õhtu 

kaldal. 

Koo s tanud. : 
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