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Muinsuskaitsealad hilissotsialistlikus Eestis - unistades ideaalsest vanalinnast

Selleks, et teha muinsuskaitselisi otsuseid praegu, on vaja teada, miks, millal ja kuidas on 
restaureeritud varem. Miks on ajaloolised linnasüdamed kujunenud selliseks nagu need praegu on.

Muinsuskaitsealad loodi alates 1970ndatest. 

20. sajandi keskel toimus nii Läänes kui ka idablokis oluline nihe.
Üksikobjektide kaitselt liiguti piirkondade kaitsele.
Kontaktid sotsmaade esindajatega, samuti soomlastega.
1960ndateks saadi aru, et on vaja kaitsta terviklikke ehitatud keskkondi.
Modernismi ajal oli liikluse planeerimine väga oluline. 1950-60ndatel väga autokeskne. Samas 
seda kritiseeriti juba siis. Mõlemad jõudsid ka NLi. Tallinnaski oli neid moderniste, kes soovisid 
kesklinna paremini Balti jaamaga ühendada. Sooviti välja vahetada suurem osa vanalinna 
elamufondist. Akadeemiliste uurimuste ja diplomitööde teemaks oli see.
Muinsuskaitsjad said aru, eat on vaja vastusamme.
Linna peaarhitekt Dimitri Bruns toetas muinsuskaitsjaid.
1966 loodi vanalinna muinsuskaitseala. Tollal öeldi selle kohta kaitsetsoon.
Leedukad olid püüdnud juba 1950ndatel kaitsealasid luua. Nemad tegid seda generaalplaanide 
kaudu, meil oli eraldi seadus. Leedukate eeskujud olid Tšehhosovakkias.
Tallinnas oli algusest peale selline lähenemine, et kaitstakse nii fassaade, interjööre, hoove, 
kangialuseid kui ka muud, mitte ei tehta kvartalit seest tühjaks, jättes ainult fassaadid alles.

1972 - Tartu.
1973 - Viljandi, Haapsalu, Rakvere, Kuressaare, Haapsalu, Paide, Pärnu jt.
Mõnel pool ei olnudki enne kasutusel vanalinna mõiste. Võrus nt räägitakse linnasüdamest.

Lätlased ja leedukad tegid muinsuskaitsealad ka väga väikestesse linnadesse ja alevitesse, aga 
meil selleni ei jõutud.

Valgas loodi muinsuskaitseala alles 1990ndatel, kuna nõukogude ajal ei jõutud seal kokkuleppele. 
Osaliselt nõukogude raketibaasi tõttu.

Koostati detailplaneeringuid, paljusid puitmaju, igapäevasemat elukeskkonda hakati rohkem 
uurima.
Nii põhjalikke planeeringuid pole varem ega hiljem sellises mahus tehtud.
Mõnes linnas jõuti detailplaneeringud kehtestada juba 1970ndatel. Teine laine oli 1980ndatel.
Vanalinnadega tegelesid ainult restaureerimisarhitektid, mitte Eesti Projekt.
Planeeringud tehti valdavalt Tallinnas. See oli eksperdikeskne. Kohalikud olid vähe kaasatud.
Arhitektide ja ajaloolaste tihe koostöö oli.
Ajaloolased tegid põhjalikumat uurimistööd, kui tegelikukt oleks olnud vaja. Tempo oli mõõdukas.
Koguti kokku väga palju materjale. Ajaloolased istusid aastaid arhiivides. Need materjalid ei läinud 
avaldamisele, enesetsensuur küll oli, aga mõtteavaldused olid seal vabamad.
Tsensuuri aspekt tekkis siis, kui midagi läks avalikustamisele. Kuna täpsed plaanid ja kaardid olid 
salajased, siis ei tohtinudki rahvale kõike näidata.
Detailplaneeringute avalikustamist kui sellist ei toimunud. Ainult osaliselt ja poolsalaja mõnikord.

Mõnes linnas, nt Haapsalus ja Viljandis, on kaitstav ala muutunud vähe.
Tartus, Pärnus ja Kuressaares on kaitseala tunduvalt kasvanud. Eriti puudutab see Pärnut. 
Rannarajoon võeti kaitse alla alles 1990ndatel. Pärandikäsitlus on muutunud võrreldes nõukogude 
ajaga.



Paika pandi väärtuste hierarhia. Juba 1960ndatel tõi Helmi Üprus Skandinaavia eeskujul sisse 
miljööväärtuse mõiste. Samas, miljööalad loodi alles 1990ndatel.

Keskaega väärtustati väga kõrgelt. See oli omamoodi vastupanu tollasele süsteemile. Nii sai 
rõhutada meie kokkukuulumist Lääne kultuuriruumiga. 
Tallinnas tõsteti eriti esile keskaegseid kaupmehemaju.
Teistes linnades meil polegi keskaegseid elamuid säilinud.

19. sajandi arhitektuuri suhtuti kohati vastuoluliselt. Pseudostiilid, eklektika.
1980ndatel ei peetud seda enam maitselagedaks. Hakati rääkima historitsismist ja neostiilidest.
19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse rehabiliteerimine.

Üllatuslikult on pandud palju 1920-30ndate arhitektuuri väga väärtuslike hoonete kategooriasse.
Villem Raam oli 15 aastat Siberis!
Viljandis olid väga väärtuslikud mh linnus ja Viljandi hotell.

Rasmus Kangropool ei arvanud 19. sajandi arhitektuurist midagi head. Juugendit pidas ta lausa 
maitselagedaks.
Helmi Üprusele samas muutus historitsism alates 1960ndatest üsnagi vastuvõetavaks.

Väikelinnades väärtustusid puitelamud. Nende lammutamine pandi seisma.
Samas Tallinnas hakati puitasumitele tähelepanu pöörama alles 1990ndatel. Väljaspool vanalinna 
ei tegeletud Tallinnas muinsuskaitsega.

Haapsalus taheti 1970ndatel ära lammutada kõik linnuse ümber olevad hilisemad hooned. Paar 
tükki juba jõuti ka maha võtta, siis mõeldi 1980ndatel ümber. Villem Raam muutis ka arvamust. Ka 
hilisemate sajandite hooneid otsustati restaureerida ja säilitada.

Restaureerimine oli ette nähtud kvartalite kaupa. See õnnestus osaliselt vaid Haapsalus ja 
Tallinnas Raekoja taga.

Kirikud oli delikaatne teema. Likvideerimist ette ei nähtud. Mõnikord olid need kirjas lihtsalt 
turismiobjektina. Tühjalt seisvaid kirikuid planeeriti kultuuriasutusteks.
Nigulistesse ähvardas tulla ateismimuuseum, kuid õnneks sai seda vältida.

Õigeusukirikutesse võiks meil teha nt kogukonnakeskused vms, aga kirik ei luba muud kui 
sakraalfunktsiooni. Ei saa ELi rahasid taotleda jms. Kirikud lagunevad.

Juba tollal oli mure, kuidas saada rohkem lapsi ja noori vanalinna. Kullo Lastegalerii!!!

Hoovimaastike, alkohoolikute jms pärast tunti ka muret.
Tallinna vanalinn oli ülerahvastatud. Mõnes teises linnas oli jällegi elanikkonna puudus.

Arusaamad restaureerimisest olid erinevad. Palju oli taastavat lähenemist.
Kuressaare linnuses on palju 1960-70ndatel üles ehitatud osi.
Keskajale püüti algne ilme tagasi anda. Linnateatri näide.
Koopiavormid - nt Väikese Rannavärava bastion. See on praktiliselt nullist üle ehitatud asi. Vanale 
vundamendile rajatud.

Vanalinna uushoonestsmise põhimõtted on pidevalt muutunud. Hoonete sobitamine vanalinna oli 
väga erinev.

Osades linnades ei peetud muinsuskaitse nõudmisi oluliseks ja püüti neist igati mööda hiilida.
Samas Kuressaare on jällegi väga positiivne näide.

Raeköök Dunkri tänaval püüab omal moel seostuda ja sobituda naabermajadega.



Vilen Künnapu, 1983, postmodernism, kuulus lillepood.

Avalikku diskussiooni oli kõige rohkem Tallinnas. 1970-80ndateks oli selge, et vanalinn on suur 
väärtus. Juba 1980ndatel muretseti selle pärast, et Tallinna vanalinn on liiga turistilik.

Võrus olid linnavõimud eriti tugevad muinsuskaitse-vastased. Seetõttu oli sealne areng 
Kuressaarest kardinaalselt erinev. Väärtuslikke barokseid puitmaju lammutati ja asendati 
hruštšovkadega. 

Koopiahooned. Kuressaare kuursaal põles maha ja selle asemele ehitati silikaattellistest hoone, 
mis löödi laudisega üle. Näeb kena välja.
Rakvere Linnakodanikumaja on poola restauraatorite poolt tehtud koopia. Ainult mantelkorsten jäi 
püsti.

Kimbutas materjalipuudus. Palju jäi väikelinnades seetõttu tegemata.
Katusekivude arv ENSV kohta aastas oli piiratud.

Tallinnas ehitati Kaubahall 1980. aasta olümpiamängude pärast. Rasmus Kangropool oli sellele 
tugevalt vastu, aga polnud midagi teha. Ekstra paluti üles panna reklaamsilte, et linn paistaks 
läänelikum.
Haapsalus õnnestus vältida ülisuure sanatooriumi ehitamist keset vanalinna, see tuli poole 
väiksemana Holmi piirkonda.
Haapsalus sooviti lammutada kümmekond vana maja, et teha autodele ja turismibussidele parkla 
koos WCga. Seda ka välditi.

Pärandipõhiste kaubamärkide loomine. Vana Tallinna liköör. See tuleb väikelinnade puhul alates 
1970ndatest esile. See on omaette uurimisteema.

Vene tänava hruštšovka ehitati sinna enne muinsuskaitseala loomist. See on üks vanalinna 
sobimatumaid hooneid. Vanalinnades ei tohtinud kasutada tüüpprojekte. Seda maja toodi välja 
negatiivse näitena.

Nevski katedraali küsimus. Poliitiline statement, mida nõukogude ajalgi ei tehtud. Venestamine. 
Algkoolides vene keel.
1920ndatel taheti maha võtta. 1930ndatel mitte. Päts oli õigeusklik. Sinna loodi eesti kogudust. 
Aastapäeva jumalateenistused olid kordamööda luteri ja õigeusu kirikus. Lepitamine, omaks 
tegemine.
Ajalooliselt väga väärtuslik hoone. Kvaliteetselt ehitatud.

Konspekteeris Liina Steinberg


