
 

 

Ettekanne Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra avakoosolekul linnakodaniku 
vaatenurgast, 6.10.2022: 
 
Millise Rakvere me jätame oma lastele? 
Rakvere ja siinsed väärtused. 
 
Tänan Lääne-Virumaa Muinsuskaitseametit minu poole pöördumast ja ettepanekut tegemast neil 
teemadel mõelda. 
Ma ei tea, kas kõik, millest kirjutan, kuulub vaid muinsuskaitse valdkonda, kuid serviti puudutab 
seda kindlasti. Püüan väikesel mõttejalutuskäigul läbi aja ja tänase Rakvere pakkuda mõtteainet ja 
ehk inspiratsioonigi, otsida tasakaalu vana ajaloolise ja uue väärtusliku, väärtustava vahel. Soovin 
vaadelda Rakvere linnaruumi ja muid avalikke ruume, mis oma olemuse ja eesteetikaga nii 
linnakodanikke kui külalisi mõjutavad. 
 
Olen Tiina Mälberg, Rakvere teatri näitleja.  
Olen Rakveres elanud 25 aastat, sattunud siia teatud mõttes juhuslikult - teatri pärast. 
Minu juured ei ole teadaolevalt Rakverega ega laiemalt Virumaaga seotud. (Ometi on seda mu 
lapsed oma isa ja siin üleskasvamise kaudu.) 
Mina olen sündinud Tallinnas ja oma lapsepõlve 1970., 80. aastad elanud Harjumaal, siis väikeses 
alevis, Sakus. Minu isapoolsed juured ulatuvad tänapäeva Põlvamaale, emapoolsed Saaremaale. 
Kuigi Tallinnas kõrgkoolis käinud, tunnen juba lapsepõlvest lähedust ka Tartu ja Räpina, Võru ja 
Vastseliinaga, olen alati nautinud Kuressaare külastusi ja unistanud seal elamisest, suvitanud 
perega lapsena palju Pärnus ja oma hingelinnaks pean Viljandit, kus olen samuti lapsest peale 
käinud, näitlejateed alustanud ning oma mõlemad lapsed sünnitanud. 
 
Ometi olen tänaseks üle poole oma elust veetnud Rakveres. Linnas, kuhu tõenäoliselt sattusin 
esmakordselt (kooli)lapsena kas vanematega suvisel läbisõidul retkel Peipsi poole või 
klassiekskursioonil Narva. Midagi konkreetset mul sellest ajast meeles ei ole.   
Teismeliseeaks teadsin Rakverest seda, et seal on linnuse varemed, teater (enamasti teleteatri 
vahendusel näitlejaid: Eldor Valter, Rein Olmaru, Volli Käro, Peeter Jakobi, Viive Aamissepp, Helgi 
Annast, Anne Veesaar, Toomas Suuman, Arvi Mägi, Tõnu Kark jne.) ja ka lihakombinaat. Räägiti, 
et Rakvere naised tiirlevat seal soome ehitajate ümber, lootes Eestist pääseda. 
 
1988 jaanuaris tulin 17-aastasena esmakordselt teadlikumana Rakverre, malevakaaslase 
sünnipäevale. Esimesed muljed Rakverest on, kui õhtuhämaruses Tallinna poolt linna sisse sõites 
mu mäletamist mööda “teatrimäel” bussist väljusime ja halli talvetaeva taustal sünget teatrimaja 
aimasin, siis jalutasime vallimäel kõrguvaist võimsaist varemeist mööda Vahtra tänavale, kus üks 
mu tolleaegne sõber tänaseni elab, ja üheskoos liikusime sünnipäevalapse vanematekodu poole, 
mis asus haigla juures ja on tänaseks uute omanike valduses. Hommikuhalluses läbi sompus 
aedlinna tagasisõiduks bussijaama poole sumbates märkasin Seminari tänava lõpus uhket hoonet 
ja mäletan ka ajastulist, kuid monstrumlikku Tsentrumit ning räämas turuplatsi ja 
bussijaamahoonet. 
 
Teater oli küll väljast endiselt kõle ja räsitud, kuid ometi sümpaatne juba siis, kui 90. A. alguses 
tudengina diplomilavastusega esmakordselt sinna majja sattusin ja lavale astusin.  
Ka Pika tänava algus sealse munakivitee ja juurviljapoega aga ka Tallinna tänava lõik õigeusu 
kirikuni oma madalate puumajadega sai nende aastate jooksul tuttavaks. Teatrifestivali 
Baltoscandal ületulek Pärnust Rakverre avardas minu jaoks seda ringi ja viis linnusele lähemale, 
tutvustas linna tolleaegseid (enamasti keldrikorrusel asuvaid) söögikohti. 
 
Niisiis just teatri tõttu 1997. aastal Rakverre elama asudes ei olnud mul sellest linnast suuremat 
ettekujutust - nii maastikult kui arhitektuurilt jäi ta minu silmis kõigiti alla Viljandile, kust siia kahe 
väikese lapsega kolisin. Kuna elukohaks sattus Laial tänaval 1974. aastal ehitatud kortermaja, 
pojale sain koha Posti tänava lasteaias, kujunes põhiliseks liikumisalaks piirkond, mis jääb 
bussijaama ja teatrimaja vahele. Ajaloolise Pika tänava ilu ja väärtus avanes järk-järgult, kuid 90-
ndate lõppu jäänud sagedased “ootamatud tulekahjud” laokil kruntidel tegid ärevaks. 



 

 

Rakvere linnas peituv tegus ettevõtlikus tuli ilmsiks juba neil minu siinelamise esimestel aastatel: 
teotahtelist teatrisse koondunud tuumikut toetati igakülgselt. Vaikselt kogunev jõukus hakkas ka 
linna ilmet uuendama. Paraku olid esimesed sammud vahel pigem kiirustavad ja võib-olla ka 
kõrvalt tulija jaoks olulisest mööda vaatavad. Tore, et aastate jooksul on Turuplats juhuslikust 
odavkaubandusest vabanenud ja mina leian, et praegune pangamaja ja Tsentrumi ette jääv ala 
toimib hästi, kuigi endise bussijaama asemele kerkinud kaubanduskeskus pole just õnnestunud 
arhitektuuri näide. Samas on mul ülihea meel, et ajalooline Turuhoone on hoogsast uuendamisest 
suudetud päästa: seda tuleb kindlasti säilitada, kuid jätkuma peaksid talle parima funktsiooni 
leidmise läbirääkimised. (Ehk õnnestuks Bonzai kuidagi sinna meelitada?) 
Tänu turuhoonele ja pangamajale sain ka mina teada, miks on ühel Rakvere olulisel tänaval 
Ferdinand Adoffi nimi. (Tähtsate nimedega tänavaid on teisigi: Koidula, Kreuzwaldt, Kunder, Vilde 
jne.) Aastate jooksul linnusele, Pikale tänavale ja värskelt nüüd ka Vallimäele osaks saanud 
uuendused on üldjoontes neid objekte linna jaoks väärtustavalt mõjutanud. Ka paistab minu 
vaatest, et ajalooline Õpetajate Seminari hoone funktsioneerib hästi säilitades vana, väärikat välist 
ja sisaldades kaasaegset mõtestatud sisu. Tajun positiivseid tendentse ka nn Spordikiriku Pärdi 
Muusikamajaks kujundamise osas - see on kindlasti suund, mis tuleb tulevikule mõeldes 
järjekindlalt tegevuses hoida. Samuti hakkab uus riigigümnaasiumi hoone loodetavasti meeldivalt 
linnaruumis toimima, eriti nüüd, mil sobimatu monument selle kõrvalt teisaldatud on. Kuid ootaksin 
paremat mõtestamist sellele platsile jääva kahe ülejäänud olulise arhitektuuri mälestise - Alar Kotli 
projekteeritud endise gümnaasiumi hoone aadressil Vabaduse 1 ja Tuleviku 1 praeguse polikliiniku 
- osas. 
 
Heameelt valmistab 2005. aastaks põhjaliku renoveerimise läbinud ja jätkuvalt täiendatav Rakvere 
teatri hoonetekompleks ja nn Rahvapark, mis on samuti muinsuskaitse alla kuuluv piirkond. Leian, 
et Teatrikino sulandub rikastavalt kaasaegse ehitisena ajalooliste hoonete sekka. Samuti 
rõõmustavad mind linnakodanikuna Tallinna tänava alguse hoonestus ja selle ristumised Vabriku, 
Õllepruuli tänavaga - hooned on korrastatud ja jätkavad elava sisuga täitumist, kruntidel 
tegutsevad vastutustundlikud ja arukad omanikud. Loodan Pika tänava jätkuvale eluga täitumisele 
ja väärt vana arhitektuuri säilitamisele, selle kaasaegse, funktsioneeriva sisuga täitmisele. 
Kesklinna pool teevad ehitisena rõõmu Rohuaia 8 (Virumaa Maakohtu Kohtumaja) aga ka Rohuaia 
13 (kohvik ja külalistetoad) väärtust tõstev renoveering. Lääne-Virumaa keskraamatukogu (Lai 7) 
on väliselt korras ja linnapilti rikastav (kuigi kindlasti seestpoolt ruumikitsikuses). Isiklikult mind 
kurvastab vana kino “Ilo” (Lai 9) praegune seisund. Samuti arvan, et muinsuskaitse võiks Rakveres 
oma kaitse alla püüda saada ka mõned väiksemad elamud - kindlasti tahaksin mina siin ära 
nimetada Õie tänav 14 asuva Vilen Künnapu  projekteeritud värvilise eramu aga ka Tõusu tänava 
tagasihoidlikuma nelja korstnaga kortermaja. Kindlasti on Rakveres kaitsmist väärivaid elumaja 
näiteid erinevatest ajajärkudest - nii 30., 60. kui ka 80. A. Iseasi, kuidas tulla toime taoliste majade 
kaasajastamisega just kütte- ja veesüsteemide osas.     
 
Olen kuulnud plaanidest arendada elamualaks tühjaks jäänud “viinavabriku” territoorium, kuid mind 
huvitaks ka Nortsu teele jäävad punastest tellistest kunagise sõjaväe kasarmu juurde kuulunud 
hoonestuse varemed. Kas neid õnnestuks päästa, neile elu ja toimiv sisu leida? 
 
Arhitektuurile lisaks on olulised ka linna väljakud ja pargid, rohealad. Leian, et väärtustatud, 
esteetiliselt mõtestatud keskkonnas kasvanud lapsed õpivad seda hindama ja hoidma. Rakveres 
paistab kodaniku pilgu läbi haljastuse ja rohealade seisund üldjoontes hea olevat. Kiidan tänavu 
suvist Tuleviku tänava haljasala täitmist elurikkust lisavate aasa taimedega - see pälvis 
tunnustavat tähelepanu ka näiteks Baltoscandali aegu meie väliskülalistelt. Mina ei oska hinnata, 
kuid kindlasti vajaks järelevalvet ka Tammiku ümbruse (Tammiku, Tõusu, Tammetõru tänava) 
uushoonestus.  
 
Lühidalt leian, et mõtestatult kujundatud, väärtuslikku endisaegset hoidev elu- ja töökeskkond 
kujundab ja rikastab selles igapäevaselt elavaid ja tegutsevaid inimesi. Nii tahavad ka lapsed siin 
elada ja noored tagasi tulla, kodusid rajada. Mina leian, et elukeskkonda võiksid julgelt kujundada 
just selle mõtte järgi ning usun, et tootmised ja töökohad on pigem võimalik inimestele lähemale 
tuua, mitte vastupidi - et inimesed peaksid oma kodudest kolima sinna, kus töö neid tühjadel 
väljadel kiir-, kerg-, odav-, plekkhoonetes ootab. Samuti võiks jõukust näidata pigem 



 

 

amortiseerunud linna- või linnalähedaste tööstus-, tootmisalade kaasaegselt ümberkujundamine 
kui taas uute rajamine. 
 
Loomulikult on nii kohalike kui külaliste jaoks olulised kõik linna sissesõidu teed, nende ümbrused, 
vaated - esmamulje saab tekkida vaid üks kord. Uus bussijaam on seni kenasti toiminud, kuid 
praegu muutumas minu arvates liialt umbisikuliseks, elektrooniliseks (samas kiidan sealseid kunsti 
väljapanekuid ja raamaturiiulit). Tahan kindlasti lisada, et pean ajaloolise raudteejaama hoone 
säilitamist oluliseks - Eestimaa kliimas on ikka vaja, et rongi oodates oleks võimalik kuhugi sooja 
või katuse alla saada, samuti võiks sellistes hoonetes olla mõni söögikoht, majutusvõimalus, 
tualetid, turismiinfo punkt, kohaliku meene müügi lett vm. Kuidas ja mil moel seda teha - neid linna 
tunnusmärke, visiitkaarte, panoraamvaateid - olulisi objekte hoida, säilitada või ka aja jooksul 
muuta, on taas põhjalikum teema. Leian, et Rakvere jaoks mitmelt poolt lähenedes on Linnuse 
liputorni või Kolmainu kiriku paistmine oluline (minu tütar tavatses näiteks Posti tänavat mööda 
lasteaiast koju jalutades ikka öelda, kui linnuse tornis lehviv sini-must-valge paistma hakkas, et 
“oo, mu õnn ja rõõm” ja mis saaks olla veel toredam, kui siin elaksid ikka ja igapäevaselt õnnelikud 
ja rõõmsad inimesed, et kõikjalt linnast paistev lipp seda tunnet pakuks, meile meelde tuletaks). 
 
Kindlasti sisaldab muinsuskaitse poolt hoitav veel paljut muud - mälestusmärke või hoonete sees 
olevaid väärtusi, põrandalaudade, seinamaalingute, tapeetide, uste hingedeni välja (näitena võin 
välja tuua Pika ja Posti tänava nurgal asuva puumaja uuendatud aknaraamide nikerdatud detailid, 
millest iga päev imetlusega mööda käin) -, millest ma siin kirjutada ei jõudnud, kuid 
teadvustamiseks, elukeskkonna väärtustamiseks, uuele põlvkonnale jätmiseks on nende väikeste 
peidetud pärlite hoidmine Rakveres väga oluline.     
 
Näiteks just tänavu 1.08, kui täitus 25 aastat minu näitlejalepingu sõlmimisest Rakvere teatriga, 
käis mul siin külas kunstiajaloolasest ristiema ja soovis näha oma sõbra, kunstnik Eva Jänese, 
freskot Piiral. Nii sain ka mina üle nende paljude aastate teada, milline aare asub Carl Timoleon 
von Neffi tänaval veterinaarravila administratiivhoone saalis, kuhu mul muidu mingit põhjust ei ole 
sattuda. Juba sellest põgusast käigust tekkis minusse küll suur rõõm ja soov seda hoonet, sinna 
loodud haruldast ilu laiemalt inimestele eksponeerida, luua võimalusi seda sagedamini kogeda.  
 
Tiina Mälberg. 
 
 
 
 
 


