
Maailmakohviku kokkuvõte: Rakvere muinsuskaitseala  

 

Teema 1: Vanalinna väärtused 
 

Kui mõtled Rakvere vanalinnale, siis mis tuleb esimesena silme ette? Mis on Rakvere 
vanalinna väärtused, sh elemendid (majad, tn-ruum, park, pink, puu), mis peaks säilima, et 
hoida linna väärtusi ja identiteeti? 

● Pikk tänav ja selle puitarhitektuur, kiviehitised (mainitud 4 korda) 
○ Osad majad sel tänaval on korras, osad lagunenud 

● Kirik maamärgina (mainitud 4 korda) 
● Miljööväärtuslikud hooned ja nende haljastus 
● Hoonete kõrgused ja vaated säilinud 
● Ajaloolised krundid, struktuur 
● Avatud alad, kõrghaljastus ja rohealad 
● Rakvere mõis, park 
● Vanad hooned väljaspool kaitseala - turuplats, vabaduse plats 
● Rakvere kui väike provintsilinn omaette väärtusena 

Millised kaugvaated vanalinnale on olulised (linnus, kirik, teater)? Kas neid vaateid peaks 
kaitsma?  

● Jah, neid vaateid peab kaitsma (mainitud 4 korda) 
● Vaated Aqva poolt Pika tänava siluetile 
● Rakvere linnus 
● Kirik  
● Tarvas  

Kas elate või tahaksite elada vanalinnas? Miks? 

● Jah, elatakse, sest kõik on lähedal 
● Elaks, kui oleks ehitada  

Kelle jaoks või miks on muinsuskaitseala oluline? 

● Kõigi jaoks oluline - ka eesti elanik, turist 
● Inimeste ja kultuuri jaoks 

 

  



Teema 2: Vanalinna väärtused 

 

Mis on Rakvere väärtuste kaitsel hetkel hästi, mida tuleks arendada? 

● Koostöö omanike ja muinsuskaitseameti vahel on suhteliselt hea 
● Muinsuskaitseamet on hästi oma tööd teinud, kuna ei ole vanalinna väga palju uusi 

ebasobivaid ehitisi juurde tekkinud 

Mida ja kuidas tuleks teha, et vanalinna väärtusi kaitsta? Mis võiks võrreldes tänaste 
piirangute/reeglitega olla teisiti? Miks? 

● Vanalinna tihenemise vältimine - et krunte liialt ei tükeldataks ega ehitataks 
lisahooneid 

● Määrata majade piirkõrgus/korruselisus 
● Ehitusmaterjalide määratlemine, mida võib kasutada - et oleks esteetilist ilmet 

säilitavad 
● Suhelda rohkem maja omanikega, et saada majade välimust ilusamaks/selgemaks 
● Omanike harimine muinsuskaitse vallas 
● Grupeerida majad nõuete ranguse järgi 
● Järelevalve kõigile - vaja arendada paindlikkust läbirääkimistel 
● Avalik informeerimine, väärtuste tutvustamine 
● Kaasata vanalinna majaomanikke 
● Teadlikkus, mis juhtub kui piiranguid rikutakse 

Kas hoonete sees olevaid väärtuslikke interjööre on vaja kaitsta? Mida täpsemalt? 

● Jah, peaks. Selleks tuleks omanike teadlikkust tõsta.  
● Ahjud 
● Uksed, trepid, freskod 

Kuidas peaks suhtuma uutesse lisandustesse vanalinnas (uued hooned, tänavakatendid, 
väikevormid jne)? 

● Väga hästi - olla neile avatud 
● Kui sulanduvad ja sobivad teiste hoonetega kokku, siis on uued lisandused oodatud 
● Ettevaatlikult, maitsekalt, läbimõeldult 

 

  



Teema 3: Elav vanalinn 

 

Kas muinsuskaitseala pigem soodustab või pärsib linna arengut? Kas see on atraktiivne uute 
elanike tulekuks, turistidele, ettevõtjatele?  

● Soodustab linna arengut 
● Soodustab, aga samal ajal pärsib ka 
● Laias laastus soodustab. Vanad majad on enamasti säilinud 
● Soodustab, on atraktiivne turistidele 

Kas vanalinn on Rakvere visiitkaart? Miks? 

● Vanalinn on Rakvere visiitkaart, sest toimib Rakvere linna müügiartiklina, eriti just 
linnus, tarvas jm silmapaistvad ehitised 

● Vanalinn on visiitkaart oma arhitektuuri pärast 
● Osa vanalinnast on visiitkaart 

Kuidas saaks muinsuskaitseala panustada linna arengusse? 

● Ala iseenesest ei saa panustada, ehitised ja nende säilimine alal saab panustada 
arengusse 

● Haridusprogramme, giidituure vanalinnas korraldada 
● Vanalinna päevade korraldamine 
● Toetada huvitegevuste toimumist vanalinnas (käsitöö ja kunst nt) 
● Teatri ja muuseumi kaasamine, et ühiselt vanalinna kultuuritegevust aktiviseerida 
● Vallimäel toimuvad üritused siduda vanalinnaga 
● Suuremad muinsuskaitseala toetused 
● Erinevaid üritusi paljudele 

Kui muinsuskaitseala ei oleks, mis siis muutuks? Kas ilma muinsuskaitsealata oleks võimalik 
vanalinna väärtusi ja vanalinna miljööd hoida? 

● See oleneb palju omanikust, teadlik omanik kaitseb ka ilma muinsuskaitse nõueteta 
● Muinsuskaitsealata ei oleks võimalik hoida väärtusi (mainitud 2 korda) 

Kas muinsuskaitseala kaotamine aitaks kaasa vanalinna arengule – tooks turiste, elanikke ja 
ettevõtteid? 

● Ei usu, et ala kaotamine arengule kaasa aitaks.  
● Oleks vaja linna väärtusi ka rohkem turundada ja leida viise, kuidas turiste vanalinnas 

hoida ja neile seal tegevust pakkuda 
● Ei aitaks kaasa arengule (mainitud 2 korda) 

 

  



Teema 4: Koostöö 

Kuidas parandada koostööd vanalinnas pärandi hoidmisel ja arendamisel? 

● Luua muinsuskaitseala ühendav ühing, kus korraldada harivaid kooskäimisi 
● Kogukondliku tegevuse arendamine 
● Kiirem ja parem kommunikatsioon (e-posti teel sobib) 
● Tihedamini võiks olla koosolekud või siis tänased küsimused võiks olla e-postis, saaks 

rohkem vastuseid anda ja küsimuse paremini lahti mõtestada 
● Luua tasakaal tabelite ja õigustatud piirangute vahel 
● Ühisürituste ja -tegevuste korraldamine 
● Vaja koostöö eestvedajaid 
● Kogukond tegeleks sellega, millega amet ei tegele 

Mida erinevad osapooled (KOV, amet, omanikud, elanikud, kogukond) saaksid teha 
elukeskkonna parendamiseks (bürokraatia vähendamine, põhjalikum teavitus- ja selgitustöö 
jms)? 

● Osapooled peaksid olema paindlikud lahenduste leidmisel 
● Toetada muinsuskaitsealal elanike huvi ettevõtlusele, toetused väikeettevõtlusele 

linna poolt 
● Kohapeale otsustamine võiks olla kiirem 
● Tingimuste seadmise aluspõhimõtted tuleks muuta täpsemaks ja selgemaks 
● Muinsuskaitsealase teadlikkuse tõstmine 
● Rahastuse tagamine [väärtuste säilitamiseks] 
● Muinsuskaitseamet võiks omanike toetada laenude võtmisel (garantii/käenduse 

vormis) et tagada raha, millega väärtuseid korras hoida.  
● Toetuste võimaluste tutvustamine vanalinna elanikele 
● Abi projektide kirjutamisel elanikele 

Mida saab iga elanik ise ära teha? 

● Omanikud peaksid teadma oma maja lugu - selle läbi on suurem tõenäosus, et lugu 
teades ka omanik oma maja rohkem hindab ja väärtustab.  

● Oma vara hooldamine, möödunu väärtustamine 

 

 


