RAKVERE AJALOOLISE
KREISKOOLI AVATUD PÄEVA KOKKUVÕTE
11. september 2020
Pikk 40, Rakvere
10.–13. septembril toimusid Euroopa Muinsuskaitsepäevad, mis keskendusid teemale “Kool
ja haridus”. Koostöös Linnalabori, Ruumiringluse ja Rakvere Linnanoorte näitegrupiga avas
Muinsuskaitseamet üheks päevaks hetkel kasutuseta seisva endise Rakvere kreiskooli uksed.
Avatud päeva eesmärk oli koostöös kogukonnaga alustada diskussiooni hoone uute võimalike
kasutuste teemal äsjavalminud Pika tänava ning Rakvere Vallimäe kaasaegse avaliku ruumi
vahel. Dokument annab ülevaate toimunud sündmustest ning annab töötoas osalenutele
ning teistele osapooltele edasisi soovitusi.
Suur-suur aitäh avatud päeva korraldajatele ning osalejatele! Loodame, et avatud
päeva järel saab alguse protsess, mis viib hoonele uue kasutuse tekkeni.
Päeva jooksul toimus:
➔ töötuba, mis keskendus hoone alternatiivsetele kasutustele (Muinsuskaitseamet ja
Linnalabor)
➔ ruumiline osalus-installatsioon “Puuriit” (Ruumiringlus)
➔ huvikoolide stuudiod ning üldhariduskooli ajalootunnid (Rakvere Linnanoorte Näitetrupp,
Rakvere Gümnaasium ja Rakvere Eragümnaasium)
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➔ linnaelanikele avatud koolilõuna-kodukohvik (Art Cafe)ekskursioon Rakvere
muinsuskaitsealal (Muinsuskaitseamet ja Rakvere Linnavalitsus)

Avatud päev toimus projekti “Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng
kultuuripärandi kaudu” raames. Projekti finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja
Norra toetuste 2014-2021 programmist "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine", mida
rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein. Projekti kohta leiab rohkem infot siit.

TÖÖTUBA
“Kui koolimaja jääb tühjaks.
Rakvere kreisikooli uued kasutused.”
Töötuba keskendus tühjade koolimajade tulevikule laiemalt ning tegi algust jätkusuutliku
mudeli välja töötamisele muutuva haridusruumiga kohanemiseks pärandiruumi seisukohalt.
Fookuses oli Rakvere ajaloolise kreiskooli hoone võimalikud uued kasutused ning
koostöömudelid kestliku funktsiooni loomiseks kuid laiemalt ka hoone roll Rakvere
muinsuskaitsealal.
Rakvere kreiskooli hoones tegutses aastatel 2002-2019 Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž.
Hoone omanik on Tallinna Ülikool.
Lisaks väikelinna arengut puudutavatele väljakutsetele oli töötoa läbiviijate huvi uute
kasutusvõimaluste leidmine kogukonnas. Töötuba käsitles Rakvere vanalinna ruumi
aktiviseerimise vajalikkust, hoone suhet avaliku ruumiga kui ka vahekasutuste võimalikkust
ning kutsus kaasa mõtlema nii kohalikke, hoone omanikku, aga ka koolimajade ja hariduse
temaatikaga tegelevaid osapooli.
Päeva juhatasid sisse ettekanded:

➔ Pärandipõhisest arengust rääkis Muinsuskaitseameti projektijuht Kaija-Luisa Kurik
Töötoa kokkuvõttena ilmus Virumaa Teatajas intervjuu “Vanalinnad võivad olla
tänapäevased ägedad kohad”;
➔ Vahekasutustest võimalustest ja piiridest andis ülevaate Keiti Kljavin Linnalaborist
ning Eesti Kunstiakadeemiast;
➔ Rakvere üldplaneeringust ning tulevikuvisioonidest kõneles aselinnapea Andres
Jaadla;
➔ Pärastlõuna juhatas sisse hoone omaniku esindaja, Tallinna Ülikooli finantsjuht
Kurmet Ojamaa, kes rääkis muuhulgas ka regionaalhariduse väljakutsetest laiemalt.
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Kokkuvõtted arutelust
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Grupitööna jagati töötoas osalejad kahe laudkonna vahel. Töötoas osales 20 inimest,
sealhulgas Muinsuskaitseameti ja Rakvere linna esindajad, kohalikud õpetajad ja õpilased,
endise Rakvere Kolledžiga seotud haridustöötajad jt.
GRUPP I HOONE LINNARUUMIS
Rakvere ajalooline kreisikooli hoone ja linnaruum
Palusime grupil mõelda kreisikooli hoonest ning selle tulevikust Rakvere linnaruumi ning
elava linnasüdame arengu toetamise seisukohalt.

“Kuidas elavdada linnasüdameid läbi pärandipõhise arengu?”
Grupp keskendus Pika tänava ruumile ning kreisikooli rollile muinsuskaitsealal. Tänavat
vaadeldi kui ühendust ning sidet Vallimäe ning Rakvere kaasaegse linnasüdame vahel.
Räägiti Rakvere linnasüdame hajususest - erinevad südalinna funktsioonid on linnas mitmetes
kohtades. “Pikka tänavat ei tajuta tänapäeval Rakvere keskusena, kuigi teatakse, et tegemist
on ajaloolise linnasüdamega”, s.t Pika tänava avalikust ruumist räägiti ka kriitiliselt. ”Kaunis
avalik ruum toob majad esile, aga kuidas ja mida ta esile toob pole alati parim.”
Grupi liikmed sõnastasid väljakutsed:
● Tühjad hooned on Rakveres probleemiks ning vajalik on selleteemaline arutelu.
Pikal tänaval on mitmed hooned tühjad. Lisaks kreisikooli hoonele on linnavalitsus
kolinud välja oma ajaloolisest asukohast, Pika tänava ja Tallinna tänava
ristumiskohal, samuti on tühjaks jäämas Kaitseliidu maja ning suletakse ka Rakvere
Galerii.
● Pikal tänava elanikkonna moodustavad pigem eakad, kellel puudub sageli võimekus
kogukondlikkesse tegevustesse panustada ning valitseb teadmatus, kes omandab
tulevikus Pika tn tühjaks jääva kinnisvara.
● Pöörati tähelepanu sellele, et tihti häbenetakse Rakvere pärandit nii Rakvere
linnavalitsejate kui arvamusliidrite hulgas, linna arengu teemalistes aruteludes ei ole
pärand olulisel kohal ning näib, et pärandit häbenetakse ning ajaloolist linnaruumi
soovitakse asendada uuega. Puudub arusaam, et pärandiruum võib toimida ka
kaasaegse linnaruumina. Viidati nii linnavalitsuse kolimisele Tarka Majja kui ka uue
Riigigümnaasiumi plaanidele.
● Rakvere kogukonnal puuduvad eestvedajad - aktiivne kultuurielu on olemas, kuid
kogukonnana on raske inimesi kokku tuua.
● Suhtlus kogukonna ja linna vahel on vähene ja mitte järjepidev.
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Grupp sõnastas ka Rakvere pärandkeskkonna arengut toetavad võimalused:
● Tuleb väärtustada kogukonna ja hariduse rolli pärandkeskkonna arengus
Pärandkeskkond on kohaliku identiteedi kandja ja arendaja. See tähendab, et on
vajalik, et kogukond tunneks, et nad saavad osaleda on pärandi kujundamises.
● Pärandiharidus tuleb viia üldhariduskoolidesse, ajalooõpetajatel on keskne roll
teadlikkuse tõstmisel. Pakuti välja, et koolides võiks toimuda päranditeemaline
valikaine “Linnalugu”.
● Koostöö ja paindlikkus. Vajalik on paindlikkus ja terviklik pilk linna arengu
soodustamisel. Koostööd tuleb soodustada ka olukorras, kus sotsiaal-majanduslik
tulevik tundub tume. Linn peaks võtma juhtrolli osaluse ja kogukonna omavahelise
koostöö soodustamisel.
● Pika tänava arengusse ja uute kasutuste loomisesse tuleb kaasata noori inimesi.
● Probleeme tuleb ennetada, mitte tegeleda tagajärgedega. Tühjadest ja tühjaks
jäävatest hoonetest peab linnal olema ülevaade ja lahenduste otsimisega tuleb tegeleda
neid ennetades, mitte tagajärgedega tegeledes.
● Kaasava eelarve toomine Rakverre koos fookusteemadega
● Osalus/kaasamine: kaasamise kava väljatöötamine. Linnal on see kava koostatud.
Tutvustatakse linnarahvale varsti.

GRUPP 2 AJALOOLISTE HOONETE UUSKASUTUS
Rakvere ajaloolise kreisikooli hoone uued kasutused.
Palusime grupiliikmetel mõelda ajaloolise kreisikooli võimalikust kasutuses tulevikus ning
sealhulgas keskenduda nii praktilistele kohe lahendamist vajavatele küsimustele kui ka
tulevikuvisioonile.
“Kes võiksid olla Pikk tn 40 hoone kasutajad homme, aga 15 aasta pärast?”
Grupp tõdes, et igasuguse hoone tuleviku osas on oluline kuluefektiivsus. St tulevik peab
maja ülal hoidma ning tulu tooma. Sh väljendati muret, et linna strateegiline vaade käsitleb
Pika tänava tulevikku vaid äri- või turismikeskkonnana. Oluline on arvestada Pika
tänavat ka elukeskkonana, sh pöörati tähelepanu, et peamine väljakutse tuleviku seisukohalt
on suhe tänavaga külgnevate kinnistute omanikega. Olukorda, kus mitmed kinnistute
omanikud ei ole kohalikud või on tegemist investeerimiskinnisvaraga, tunnetati pigem ohuna.
Kohandumise väljakutsed ruumis – grupis leiti, et tuleviku sisu küsib teatud vormi.
Tegemist on ajaloolise koolimajaga, kas siia on ikkagi võimalik kõiki tegevusi tuua. Arutleti
mida tuleviku Pika tänava kasutaja ootab ruumilt ning kuidas pärandiruum seda lubab.
Leiti, et hoone suur väärtus on selle eriline atmosfäär, mis võib olla nii takistaja kui ka
soodustaja. Kellele on vaja puuküttega koolimaja? Pöörati tähelepanu, et Pikk 40 peab olema
osa linna juhitud haridushoonete analüüsist. “Kui hakatakse ehitama Riigigümnaasiumi, siis
mis muutub laiemalt linna haridusasutuste ja -pindadega?”
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Võimalikud kasutused ja kasutajad:
Grupitöös leiti, et kreiskooli hoonele on vaja rakendada nn hajutatud kasutusega aastaring,
kus turismihooaja tegevused erinevad muust ajast ja vastupidi.
Erinevad kasutused jaotati järgmiselt:
Paindlikumad/hooajavälised:
➔ seltsimaja (huviringid, ateljeed, kogukonnateenused)
➔ skautide keskus
➔ IKT ja tarkvarafirmade ruumide rent
Selget ruumiprogrammi ja investeeringuid nõudvad kasutused:
➔ õpilaskodu
➔ päevakeskus
➔ hoolekandeteenused
➔ sotsiaalteenused (süstlavahetuspunkt)
Arutelu lõpetas idee luua Pikk 40 aadressile KREISILABOR, mis hõlmab erinevaid
tulevikke, kuid teeb kummarduse oma ajaloole.
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OSALUSINSTALLATSIOON “PUURIIT”

Päevasündmust peegeldas ja saatis vahekasutuse eestvedajate algatuse Ruumiringlus loodud
osalusintsallatsioon “Puuriit”.
Ajalooline Rakvere kreisikooli hoone on üks Eesti
viimaseid puuküttega koolimajasid. Selleks, et
hoonesse tekiks uus elu ja oleks võimalik mõelda
paindlikest kasutustest, on nii sümboolsel kui
praktilisel tasandil vaja kütet. Installatsioon oli
metafooriks hoone kasutuses püsimiseks vajalikest
tingimustest.
Installatsioon teostati päeva jooksul koos kogukonnaga. Ruumiringluse arhitektid Liina-Liis
Pihu ja Eve Komp suhtlesid hoones päeva jooksul tegutsenud noortega kui ka tänavalt sisse
astunud huvilistega, et koguda ideid hoone tuleviku kasutusteks ning kaardistada, millised
kogukondlikud funktsioonid on Rakveres puudu. Installatsiooni moodustasid puuhalgudele
kirjutatud ideed ja soovid. Kõige rohkem kirjutati halgudele huvi-ja vabaaja tegevusi, sooviti
kaasaegset haridusruumi, mitmeid noortele suunatud uuenduslikke ettevõtmisi.
Installatsioon avati koos töötoa kokkuvõtetega, mis tõi kõik päeva jooksul majas toimunud
tegevused kokku ühte ruumi. Sümboolselt tehti päeva lõpuks fuajees asuvasse ahju tuli.
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Kaasav protsessipõhine teos näitas, et kogukonnal on huvi ja soov kaasa mõelda ning noored
suhestuvad ajaloolise keskkonnaga.
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NOORTETEATRI AVATUD STUUDIOTUND JA
ÜLDHARIDUSKOOLIDE AJALOOTUNNID
Päeva raames hõivasid ühe klassiruumi Rakvere Linnanoorte Näitetrupi noored ning toimus
Tiina Rummi ning Raho Aadla juhendatud stuudiotund. Stuudiotund oli avatud nii
Linnanoorte näitetrupi liikmetele kui ka uutele huvilistele ning laiemale avalikkusele ning
kulmineerus ülesandega esitleda installatsiooni “Puuriit”. Linnanoorte osalemine andis
võimaluse küsida, kas Rakveres on piisavalt huvitegevustele suunatud paindlikult kasutatavat
ruumi või mitte?
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Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Eragümnaasiumi ajalootunnid
Päeva jooksul toimusid Pika tänava koolimajas Rakvere Gümnaasiumi ajalootunnid õpetaja
Heli Kirsiga ning Rakvere Eragümnaasiumi ajalootund õpetaja Teet Suurega.
Keskenduti nii kreiskooli ajaloole kui Rakvere Muinsuskaitsealale laiemalt ning arutleti
Rakvere haridusajaloo teemadel. Õpilased osalesid nii installatsiooni “Puuriit” loomisel kui
ka kreisikooli hoone töötoas.
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RAKVERE MUINSUSKAITSEALA EKSKURSIOON
Päev kulmineerus linnaekskursiooniga Rakvere Muinsuskaitsealal, mille viisid läbi
Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik Kaarel Truu ning Rakvere linnaarhitekt Angeelika
Pärna. Osalistele tutvustati muinsuskaitselisi otsuseid, mis on Pika tänava ruumi viimastel
kümnenditel kujundanud kui ka värsket avalikku ruumi ning edasisi tulevikunägemusi.
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TÖÖTOA JÄRELELU:
JÄRGMISED SAMMUD JA SOOVITUSED
Töötuba ja avatud päev on hea võimalus tuua fookus ühele hoonele ja tekitada arutelu, kuid
sellistel üritustel puudub sageli kestlik mõju. Selleks, et diskussioon jätkuks ja elukeskkonna
kujundamises toimuks muutus on vaja jätkata koostööd ning planeerida järgmiseid tegevusi,
arutelusid, sündmuseid. Allpool on järjestatud erinevad väljakutsed ning soovitused, mida
võiks nendega tegelemiseks ette võtta. Soovituste elluviijad ei ole märgitud, kuid peamiselt
on need suunatud Rakvere linnale.
➔ Rakvere linnas on palju haridusega tegelevaid osapooli ning haridusruumi tulevik on
analüüsimisel.
Üldhariduskoolide (riigigümnaasium) ümberkorraldamise ja hariduselu
analüüsimise kõrval soovitame analüüsida ka huvi- ja erahariduse osapoolte
soove ning ootuseid tuleviku osas. Selline teguviis annaks parema ülevaate,
milliseid ruume jääb tulevikus üle ja mida võiks võimalik paindlikult ajutiselt
kasutusele võtta.
➔ Pika tn heakorrastamine on toonud arutellu palju uusi osapooli, teistsuguseid mõtteid
ning linnaelanikel on tekkinud põhjendatud ootused ning soovid Rakvere
elukeskkonna kujundamises kaasa rääkida.
Muinsuskaitsealal toimuvate järgmiste tegevuste eel tuleks kaardistada tänaval
külgnevate hoonete omanikud, juba tühjad, aga ka tulevikus tühjenemise ohus
olevad hooned ning laiemalt ka kogu muinsuskaitsealaga seotud huvigruppide
ootused elukeskkonnale ning soovid tuleviku ruumile. Muinsuskaitseameti ja
Norra Kultuuriväärtuste ameti partnerprojekt “Ajalooliste linnasüdamete
elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu” kestab 2022. aasta lõpuni.
Muinuskaitseamet on huvitatud olema aktiivne osapool muinsuskaitseala
arengut puudutavates küsimustes
➔ Rakvere linna ning hoone omaniku, Tallinna Ülikooli vaheline kontakt hoonele uue
kasutuse leidmisel on hääbunud.
Hoone omanik ja linna kaardistavad võimalikud stsenaariumid tuleviku osas
ning lepivad kokku ajaraamis, vormis ning koostöös, kuidas hoone uuesti
kasutusele võtta. Sh osalevad laiemates aruteludes muinsuskaitseala teiste
osapooltega.
➔ Pika tn tulevik on endiselt ebaselge, seda ei seostata Rakvere keskusega ning
tunnetatakse ohtu tänavalt ära kolivate avalike asutustest tühjaks jäävate ruumide
osas. Nähakse väljakutset, kuid ka võimalust Rakvere pärandiruumi kaasajastamisel.
Peale kaardistamist leida need aktiivsed osapooled, kes oleksid nõus looma
Rakvere Pika tn seltsi, kes oleks konkreetne kogukondlik partner
muinsuskaitseala tuleviku visioneerimisel.
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KONTAKTID
Muinsuskaitseamet
Kaija-Luisa Kurik, projektijuht, kaija-luisa.kurik@muinsuskaitseamet.ee
Kaarel Truu, vanalinnade nõunik, kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee
Tallinna Ülikool
Kurmet Ojamaa, finantsjuht, kurmet.ojamaa@tlu.ee
Rakvere Linnavalitsus
Andres Jaadla, aselinnapea, andres.jaadla@rakvere.ee
Angeelika Pärna, linnaarhitekt, angeelika.parna@rakvere.ee
Linnalabor
Keiti Kljavin, juhatuse liige, keiti.kljavin@artun.ee
Ruumiringlus
Eve Komp, arhitekt, evekomp@gmail.com
Liina-Liis Pihu, arhitekt, liina-liis.pihu@artun.ee
Rakvere Linnanoorte Näitetrupp
Tiina Rumm, juhataja, rummtiina@gmail.com
Kultuuriministeerium
Liina Jänes, muinsuskaitsenõunik, liina.janes@kul.ee

*dokumendis kasutatud fotode autorid on Eve Komp, Jõnn Sooniste ja Kaija-Luisa Kurik

