
 
  
 

 
Tartu 2022 

 
 

Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu 
muinsuskaitse eritingimused 

Tartu linn 
 

Seotud kultuurimälestised:  
Raadi mõisa park peahoone varemega, 19.-20. saj registrinumbriga 7088 

Raadi mõisa väravahoone 19. saj registrinumbriga 7089 
asulakoht registrinumbriga 12980 

II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud registrinumbriga 4324 

 

 

 

Töö nr: 22039ET1 
 

Muinsuskaitse tegevusluba EMU000164 
  



22039ET1 Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused  
 

 AB Artes Terrae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellija: muinsuskaitseamet, kontaktisik Peeter Mauer, tel 5787 4221, 
peeter.mauer@muinsuskaitseamet.ee 

Projekti juht: Mart Hiob, PhD 

Vastutav spetsialist: Mart Hiob 

Koostajad: Mart Hiob, Sulev Nurme, volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, PhD 

 

Kaanefoto: värvitud pilt Raadi mõisa peahoone järvepoolsest fassaadist (algfoto AM N 5635:205). 



Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused 22039ET1 
 

AB Artes Terrae 3 
 

 

Sisukord 
1. Sissejuhatus ..................................................................................................................................... 5 

1.1. Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus .............................................................................. 5 

1.2. Kaitsestaatus ............................................................................................................................ 7 

1.3. Kruntidel varem koostatud uuringud, eritingimused ja projektid ........................................... 7 

2. Ruumiline kujunemine ja analüüs ................................................................................................... 9 

2.1. Käsitletava ala arengu ülevaade .............................................................................................. 9 

2.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus ............................................................................................. 31 

3. Muinsuskaitseline hinnang ............................................................................................................ 45 

3.1. Üldine hinnang ....................................................................................................................... 45 

3.2. Konserveeritud varemete mahtu peahoone maketi püstitamisest....................................... 45 

3.3. Hoonestamise põhivariant peahoone asukohas ja selle ümbruses ....................................... 46 

3.4. Hoonestamise põhivariant kõrvalhoonetest kirdes ............................................................... 47 

3.5. Muud ehitamise tingimused .................................................................................................. 48 

4. Muinsuskaitse eritingimused ........................................................................................................ 49 

4.1. Mälestised ja ajaloolised hooned .......................................................................................... 49 

4.2. Uushoonestuse asukoht ........................................................................................................ 49 

4.3. Uushoonestuse tingimused ................................................................................................... 49 

4.4. Arheoloogia, piirded, teed, tehnovõrgud .............................................................................. 50 

5. Lisa 1: Raadi mõisasüdame maastikuanalüüs ............................................................................... 51 

5.1. Raadi mõisasüdame ruumistruktuur ja ajaloolised vaated ................................................... 51 

5.2. Tänased vaated ...................................................................................................................... 55 

5.3. Järeldused .............................................................................................................................. 60 

6. Lisa 2: Käsitletava ala ehitusvõimaluste joonis ............................................................................. 61 

7. Lisa 3: Raadi muinsuskaitse eritingimuste ja maastikuanalüüsi tehniline kirjeldus (lähteülesanne) 
  ....................................................................................................................................................... 63 

8. Lisa 4: Väljavõte muinsuskaitseameti Tartu komisjoni 1.06.2022 koosoleku nr 13 protokollist .. 67 

9. Lisa 5: Väljavõte muinsuskaitseameti Tallinna komisjoni 7.06.2022 koosoleku nr 477 protokollist 
  ....................................................................................................................................................... 69 

10. Lisa 6: Väljavõte muinsuskaitseameti Tartu komisjoni 21.07.2022 koosoleku nr 16 protokollist 75 

 

 





Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused 22039ET1 
 

AB Artes Terrae 5 
 

1. Sissejuhatus 

1.1. Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Muinsuskaitse eritingimused on koostatud Tartu linnas Raadi mõisakomplekti kavandatava Eesti 
muuseumide pärandihoidlate Lõuna-Eesti hoone (Lõuna-Eesti pärandihoidla) detailplaneeringu kohta. 
Lähteülesande (vt Lisa 3: Raadi muinsuskaitse eritingimuste ja maastikuanalüüsi tehniline kirjeldus 
(lähteülesanne), lk 63) kohaselt on töö sisendiks Lõuna-Eesti pärandihoidla detailplaneeringu 
koostamiseks ja arhitektuurivõistluse korraldamiseks. Käsitletav ala hõlmab peale lähtetingimustes 
mainitud Narva mnt 177 ka Narva mnt 179 maaüksust ning osaliselt Muuseumi tee 2 maaüksust (vt 
Joonis 1 ja Joonis 2). Kõigi maaüksuste sihtotstarve on hetkel ühiskondlike ehitiste maa. 

 

Joonis 1. Käsitletava ala asukoha skeem: punasega käsitletava ala piir maa-ameti ortofotol. Kollasega on 
näidatud katastriüksuse piirid, beežiga olemasolevad hooned. Raadi mõisa peahoone Raadi järve kirdekaldal on 
varemeis. Käsitletaval alal asub mõisaparki, peahoone varemeid ja peahoonest põhja ning kirdesse jäävat ala 
hõlmav ehitismälestis Raadi mõisa park peahoone varemega, 19.-20. saj (registrinumber 7088) ja mõisasüdant  
hõlmav arheoloogiamälestis asulakoht (registrinumbriga 12980). Narva tänava ääres asub ehitismälestis Raadi 
mõisa väravahoone, 19. saj (registrinumbriga 7089) ja Raadi järve edelakaldal on ajaloomälestis II maailmasõjas 
hukkunute ja terroriohvrite ühishaud (registrinumbriga 4324). Allikas: maa-ameti kaardirakendus. 

 

käsitletav ala 
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Vastavalt kehtivale Tartu linna üldplaneeringule on mõisasüdamele määratud ühiskondliku hoone 
maa-ala juhtotstarve. Kehtiv Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu valla lõunaosa (I etapi) detailplaneering 
(K&H AS, 2007) näeb kruntidele ette ühiskondlike hoonete hoonestusalad olemasolevate hoonete 
asukohas ning ala idanurgas. 

Käsitletav ala asub Tartu linna ja Tartu valla piiril, raekoja platsist u 2,6 km kaugusel. Loodest piirab ala 
Narva tänav ning kagus asub Eesti rahva muuseumi peahoone, edelas asub Muuseumi tee ja kirdes, 
Tartu vallas Majoraadi park. 

Lisaks muinsuskaitselistele piirangutele on pargiala koos mõisa peahoone vareme ja sisehooviga 
looduskaitse all – maastikukaitseala Raadi mõisa park registrikoodiga KLO1200246. Pargi kaitse-
eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, 
esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste 
kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega (Vabariigi 
Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“). 

 

Joonis 2. Käsitletava ala asukoha skeem koos looduskaitsealaga Raadi mõisa park, registrinumber KLO1200246 
näidatud rohelisega. Punasega on näidatud käsitletav ala, heledama punasega kultuurimälestiste ala, kollasega 
katastripiirid. All paremal nurgas Eesti rahva muuseumi peamaja. Allikas: maa-ameti kaardirakendus. 

Käsitletava ala põhjaossa Narva mnt 177 ja/või 179 krundile on kavas rajada Lõuna-Eesti pärandihoidla 
hoone, mis koosneb hoidlatest ja ennetava konserveerimise keskusest. Pärandihoidla kavandatav 

 

       käsitletav ala 
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maht on u 10 000 m2 suletud brutopinda. Pärandihoidla on asutus, mis tagab Eesti muuseumide 
kogudesse kuuluvate museaalide pikaajalise säilimise ja konserveerimis- ning digiteerimisteenuse 
kättesaadavuse Tartu ja Lõuna-Eesti muuseumidele. Täna asuvad krundil 21. sajandi alguses ehitatud 
ja kapitaalset remonti vajavad Eesti rahva muuseumi hoidlahooned (u 11 000 m2 suletud brutopinda).  

Pärandihoidla hoone kannab esindusfunktsiooni ja on 2/3 ulatuses kavandatud nn „avahoidlana“. 
Avahoidla on hoidla ruum, mis on üldsusele avatud ja kus eksponeeritakse museaale suletud riiulites 
või vitriinides. Avahoidlas hoiustatavad esemed on pidevas liikumises sarnaselt tavahoidla toimimise 
loogikale. Pärandihoidla avatus külastajatele toetab Eesti rahva muuseumi toimimist ning aitab kaasa 
Raadi mõisapargi laialdasemaks kasutuselevõtuks avaliku puhkealana. 

Ala arhitektuurne lahendus määratakse läbiviidava arhitektuurivõistlusega. Võistluse eesmärk on leida 
lahendus funktsionaalsele, esinduslikule, efektiivse pinnakasutusega ja arhitektuurselt 
kõrgetasemelisele kaasaegsele hoidlahoonele, mille ehitus- ja ülalpidamiskulud on säästlikud ja mis on 
madala energiatarbega. Väljavalitav lahendus võimaldaks võtta kasutusele  Raadi mõisa varemed, 
kasutades näiteks “adaptive reuse”1  kontseptsiooni. Juurdepääs pärandihoidlale peab võimaldama 
hoidlateenuseid kasutavate muuseumide ja külastajate kiiret ja mugavat teenindamist. Hoone peab 
olema säästliku ülesehitusega (võimaldaks säästvate tehnoloogiate kasutamist) ja lahendatud 
nullenergiahoonena. Pärandihoidla peab vastama lähima 30 aasta muuseumide kogumise ja 
säilitamise vajadustele. Uus rajatav hoonestus peab sobituma ümbritsevasse keskkonda. 

Muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on tagada, et käsitletaval alal teostatavad muudatused ei 
kahjusta kultuurimälestisi. 

1.2. Kaitsestaatus 

Kultuuriministri 20.03.1997 määrusega nr 12 Kultuurimälestiseks tunnistamine Raadi mõisa park 
peahoone varemega ja Raadi mõisa väravahoone. II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite 
ühishaud on kaitse alla arvatud kultuuriministri 19.03.1997 määrusega nr 7 Kultuurimälestiseks 
tunnistamine ning asulakoht on kaitse alla arvatud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 
Kultuurimälestiseks tunnistamine. 

1.3. Kruntidel varem koostatud uuringud, eritingimused ja projektid 

1988. a koostati Raadi mõisa peahoone taastamise projekt Eesti rahva muuseumi peamajaks: Eesti 
rahva muuseumi restaureerimise projekti esimene etapp, peaarhitekt H. Toss, osakonna juhataja L. 
Paiken, osakonna peaarhitekt K. Aluve, projekti peainsener J. Kulasalu, kultuurimälestiste riiklik 
projekteerimise instituut, töö nr 88I43. 

2020. a jaanuaris on valminud Eks Invest OÜ töö nr 24012020 Raadi mõisa peahoone ehitustehnilise 
seisundi hindamine ja ajalooliste müüride rekonstrueerimise tegevuskava, vastutav muinsuskaitse 
spetsialist Sergei Averjanov ja ehitusinsener Elmet Ein. 

Kultuurimälestiste registri andmetel on Raadi mõisakompleksile varem muinsuskaitse eritingimused 
koostanud ARC projekt OÜ 2004. a. Alljärgnevas tabelis on alale tehtud varasemad uuringud, 
eritingimused  ja projektid alates 2004. aastast. 

 

1 „Adaptive reuse“ ehk kohanduv taaskasutus tähendab olemasoleva hoone või hoonetekompleksi 
taaskasutamist muuks otstarbeks kui see, milleks see algselt ehitati. 
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Tabel 1. Kruntidel varem koostatud uuringud, eritingimused ja projektid. 

Nr Kuupäev Tüüp Kirjeldus Inspektor 

43078 Konserveerimis-, 
restaureerimis- 
või ehitusprojekt 

Skulptuuride eksponeerimine 
Raadi mõisa pargis. Põhiprojekt. 
Tellija: Tartu Kunstimuuseum. 
Autor: Andres Viitkar, Tajuruum 
OÜ. Vastutav spetsialist: Edgar 
Kaare. Tartu 2021. 

TajuRuum OÜ  06.04.2022  

42675 Konserveerimis-, 
restaureerimis- 
või ehitusprojekt 

Tartu valla Majoraadi pargi ja 
Erminurme tee tänavavalgustuse 
projekteerimine 

 04.02.2022  

42233 Konserveerimis-, 
restaureerimis- 
või ehitusprojekt 

Narva mnt T178 tänavavalgustuse 
liitumine elektrivõrguga 

 09.12.2021  

38802 uuringute 
aruanne 

  osaühing 
ARHEOGRAATOR  

25.10.2020 

36895 hooldusjuhend, 
tegevuskava 

  Artes Terrae 
Maastikuarhitektid 
OÜ  

05.02.2020 

28140 uuringute aruanne   OÜ Muinaslabor  31.08.2016 

16444 erialaspetsialisti 
järelevalve 
aruanne 

  OÜ ARC PROJEKT  21.09.2011 

1493 muinsuskaitse 
eritingimused 

  OÜ ARC PROJEKT  07.06.2004 

 

Muinsuskaitseametist on digitaalselt kättesaadavad Raadi mõisa inventariseerimise aruanne (1981, 
ERA.T-76.1.15065), Raadi mõisa ajalooline õiend (1985, ERA.T-76.1.11680), Raadi mõisa peahoone 
ajalooline õiend (1987, ERA.T-76-1.11955) ja venekeelse Raadi mõisa restaureerimisprojekti juurde 
kuulunud fotokogu (1987, ERA.T-76.1.11973). 

  

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=coordination&id=6930&sorting=id%3Aasc
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=coordination&id=6930&sorting=created%3Aasc
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=coordination&id=6930&sorting=person%3Aasc
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2. Ruumiline kujunemine ja analüüs 

2.1. Käsitletava ala arengu ülevaade 

Käsitletaval alal olev Raadi mõis (saksa keeles Ratshof) asutati keskajal, kuuludes algselt Tartu 
linnavalitsusele ehk raele, millest on säilinud mõisa nimi. Mõis asub Tartu keskaegsest linnasüdamest 
kirdes põhja suunduva Narva maantee ääres. Mõis riigistati Poola võimu ajal 1584. a. Rootsi võimu ajal 
1620ndatel said mõisaomanikeks Oxenstiernade perekond ja seejärel von Fresenite perekond. Pärast 
põhjasõda oli mõis kindral Bibikovi valduses ning 1751. kuni 1919. a maareformini von Liphartide 
perekonna valduses. 

Raadi mõisa peahoone oli 16. sajandil puust sõrestikkonstruktsioonis maja, mis asus Raadi järve 
kirdekaldal praeguste peahoone varemete asukohas (vt Joonis 3) maalilise vaatega järvelt ning teistpidi 
– maalilise vaatega järvelt hoone(te)le (vt Pilt 3). Pärast mõisa von Liphartide valdusse minekut valmis 
Reinhold Wilhelm von Lipharti (1750-1829) tellimusel 1783. a puust peahoone asemel kivist 
esindushoone prantsuse arhitekt Fanguet' projekti järgi. 

 

Joonis 3. Raadi mõis Rootsi võimu aegsel u 1688. a kaardil. Raadi järv on tänasega sama kujuga. Allikas: 
EAA.308.2.116 leht 1. 

Mõisa park asus Raadi järvest läänes ja lõunas (vt Joonis 4). Samuti oli park peahoone ja järve vahel 
Raadi järve kirdepoolsel kõrgel nõlval, kus viisid järve juurde terrassidena geomeetriliselt kujundatud 
trepistik ja parteritega regulaarosa. Peahoone kirdefassaadi ees oli korrapärase kujuga väljak, millest 
edasi asus vabakujuline looduspark. 

18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses pani Reinhold Wilhelm von Liphart (1750-1829) alus von 
Liphartide külluslikule kunstikogule, millest väärtuslikuma osa võttis perekond pärast mõisa 
võõrandamist 1919. a ja emigreerumist Saksamaale kaasa. 
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1840.-42. a Carl Gotthard von Lipharti (1778–1853) tellitud ümberehituse tagajärjel toimusid pargis 
saksa pargiarhitekti Peter Joseph Lenne projekti järgi ümberkujundustööd. Sama ümberehituse käigus 
sai mõisa peahoone uusrenessanslikus stiilis välisilme. Ümberehituse eelne ja tänaste varemetega 
võrreldes väiksema hoone asukoht on näidatud 1838. a kaardil. Uue projekti järgi ühendati varasemalt 
eraldiseisvad hooned ja need kaunistati dekoratiivelementidega. Esindusruumid olid põhiplaanilt 
anfilaadsed ehk ruumid on ühendatud ühel sirgel paiknevate uste reaga (vt Pilt 4). 

 

Joonis 4. Raadi mõisapargi ja hoonete paiknemine 1838. a kaardil. Allikas: EAA.2072.9.379 leht 1. 
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Pilt 1. Raadi mõisa barokne hoonestus ja järv 1830ndatel enne peahoone ja pargi 1840.-42. a ümberehitust, Georg 
Friedrich Schlater. Allikas: DSpace b16975212.  

  

Pilt 2. Maaliline vaade üle Raadi järve mõisa peahoonele 1851. a, Alexander Hagen. Allikas: erakogu. 
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Pilt 3. Maaliline vaade üle Raadi järve mõisa peahoonele. Louis Höflingeri 1860. a avaldatud litograafia. Allikas: 
erakogu. 

 

Pilt 4. Raadi mõisa peahoone interjöör – anfilaadsed esindusruumid kunstiteostega. Allikas: ERA.T-76.1.11973. 
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Pilt 5. Raadi mõisa peahoone järvepoolne fassaad 1890. a enne kupli rajamist ja hooneesise pargi uuendamist. 
Allikas: erakogu. 

 

Pilt 6. Raadi mõisa peahoone järvepoolne fassaad 1890. a enne kupli rajamist. Allikas: fo3668_1b (TÜ fotokogu). 

1901.-05. a ehitati peahoone Reinhold Carl von Lipharti (1864-1940) tellimusel suuremaks ja kujundati 
osaliselt ka ümber. Peahoone kõrgust tõsteti osaliselt kahekorruseliseks ja hoone keskosa sai suure 
kupli, mille all paiknes galeriiga raamatukogu. Mõisahoone, kus nii välis- kui ka sisekujunduses 
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domineerisid neorenessanss ja neobarokk, oli Lõuna-Eesti mõisate hulgas üks uhkemaid. Muudeti ka 
pargikujundust, kuhu lisati trepistikke, balustraade, aiavaase ja muid väikevorme. 

1919. a võõrandatud mõis läks algul tervikuna Tartu ülikoolile ning 1922. a kolis mõisa Eesti rahva 
muuseum, kuid peahoone kahekorruseline hooneosa oli jätkuvalt ülikooli valduses. 1923. a lasi 
professor Andres Mathiesen mõisapargi kõrvale rajada üliõpilaste õppebaasiks Raadi dendropargi. 

 

Joonis 5. Raadi mõisa paiknemine Tartu linna 1921. a kaardil. Allikas: EAA.2623.1.2087 leht 1. 
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Pilt 7. Õhuvaade Raadi mõisa järvele ja hoonetele. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 8. Õhuvaade Raadi mõisa hoonestusele ja järvele 1932. a. Allikas: erakogu. 
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Pilt 9. Vaade Raadi mõisa peahoonele üle Raadi järve enne II maailmasõda. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 10. Vaade Raadi mõisa peahoonele ja selle ees paiknevale pargiosale üle Raadi järve enne II maailmasõda, 
E. Selleke. Allikas: erakogu. 
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Pilt 11. Vaade Raadi mõisa peahoonele Narva maantee poolt 1930. a. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 12. Vaade Raadi mõisa peahoonele ja selle ees asunud pargiosale enne II maailmasõda, O. Haidak. Esiplaanil 
balustraad, paremal täna taastatud puuderivi järve kaldal. Allikas: erakogu. 
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Pilt 13. Vaade Raadi mõisa peahoone kahekorruselisele osale enne II maailmasõda, V. Markus. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 14. Vaade Raadi mõisa peahoone eest üle Raadi järve lõuna suunas enne II maailmasõda, O. Haidak. Allikas: 
erakogu. 
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Pilt 15. Vaade Raadi mõisa peahoone eest üle Raadi järve lõuna suunas enne II maailmasõda. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 16. Vaade Raadi mõisa peahoone eest üle Raadi järve edela suunas II maailmasõda. Järve teisel kaldal paistab 
koht, kuhu Nõukogude okupatsiooni ajal püsitati II maailmasõja ohvrite ühishaua mälestussammas 
(ajaloomälestis nr 4324). Allikas: AM N 5635:203. 
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Pilt 17. Raadi mõisa peahoone esised ilupeenrad ja vaade järvele 1906. a. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 18. Vaade Raadi mõisa peahoone kirdepoolsele fassaadile enne II maailmasõda. Allikas: erakogu. 
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Pilt 19. Raadi peahoone sisevaade, sinine tuba. Allikas: erakogu. 

 

Pilt 20. Raadi mõisa väravahoone ja värv enne II maailmasõda. Allikas: erakogu. 
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Pilt 21. Tänase Narva mnt 177 krundi idanurgas paiknenud Tartu ülikooli põllumajanduse teaduskonna 
taimekasvatuse ja agrikultuurkeemia katsejaamade kasvuhoone ja laboratooriumide peahoone 1929. a, 
E. Selleke. Allikas: erakogu. 

1944. a augustis põles pommitabamuse saanud mõisa peahoone varemeteks (vt ). Kannatada sai ka 
enamik kõrvalhooneid (vt Joonis 6). Sõja järgselt võttis mõisast idas paikneva lennuvälja üle okupantide 
lennuvägi ja esialgu kavandati Eesti rahva muuseumi taastamist mõisas. Veel 1959. a generaalplaanis 
on Raadi mõisa peahoone kirjutatud ühendatud muuseumide hoone (kirj, rahva, arheol) Raadi parkis, 
proj, kuid 1963. a generaalplaanis on etnograafia muuseumi asukohaks näidatud Veski tänav. Mõisaala 
näidati sõjajärgsetel planeeringujoonistel, kui sõjalise otstarbega alad olid salastatud – nt on 1952. a 
tsoneerimise skeemile joonistatud kasarmute alale suur lennuk ja lennuradasid ega nende seotud 
ehitisi näidatud ei ole (vt Joonis 7).  

1960. a paiku läks mõisaüda Nõukogude sõjaväe kasutusse, mõisa peahoone varemed lammutati 
ühetasaseks ning muudeti lihtsa katusega laohooneks. Edaspidi kadus ka Raadi mõisakompleks nii 
kaartidelt kui ka planeeringutest – heal juhul näidati vaid alusplaani. 

 

Pilt 22. Raadi mõisa peahoone varemed 11.10.1945, vaade idast, E. Selleke. Allikas: ERM Fk 1056:14. 
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Pilt 23. Raadi mõisa peahoone varemed 11.10.1945, vaade põhjast, E. Selleke. Allikas: ERM Fk 1056:15. 

 

Pilt 24. Raadi mõisa peahoone varemed, vaade läänest. Allikas: erakogu. 
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Joonis 6. Sõjapurustused Raadi mõisas 1945. a kaardil – tumehalliga on näidatud varemed, mida ei lammutatud 
ja ruugega ülesehitatav hoone. Valgega on säilinud hooned. Allikas: EAA.2072.9.784 leht 2. 
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Joonis 7. Raadi piirkond 1952. a tsoneerimise skeemil – mõisa hooned ja teed on ära näidatud, kuid Raadi 
lennuväli on lihtsalt näitamata ja kasarmute asemele on joonistatud suur lennuk. Allikas: EAA.2072.9.788 leht 1. 

1947. a rajas Nõukogude okupatsioonivõim Raadi järve lõunakaldale Tartu kandis peetud lahingutes 
hukkunud sõdurite ja Lemmatsis Saksa okupatsiooni ajal hukatud inimeste mälestuseks juba 
varasemast hea vaatega kohta betoonist sõdurit kujutava mälestusmärgi (vt Pilt 25 ja Pilt 26), mille 6. 
novembril 1949. a õhkisid Tartu kooliõpilased, sh Enn Tarto. Ühel fotol on mälestusmärk seljaga pargi 
poole ja teisel seljaga Raadi järve poole. Ei ole selgust, kas esimene foto ikka kujutab Raadi pargi 
monumenti, sest selle ümberkeeramise kohta andmeid leitud ei ole, mis ei ole samas välistatud. Piltidel 
oleva sõdurikuju näol on tegemist standardse nõukogude propagandas levinud vormiga, mida kasutati 
korduvalt mitmel pool Eestis. Seetõttu võib esimene (Pilt 25) pilt olla ka mõnest teisest kohast. 

Sõdurikuju mälestusmärk taastati pärast õhkulaskmist, kuid lagunes ajapikku ära. 1975. a valiti 
võistlusele laekunud 13 töö hulgast välja tänaseni säilinud lahendus hinnates järgnevaid tegureid: pargi 
planeerimine, vennaskalmistu side tiigi ja pargiga, ideelis-poliitiline lahendus, haudade paiknemine, 
materjali valik ja käsitlus, ürituste korraldamise võimalus ning kunstiline lahendus. Uue püstitatud 
mälestusmärgi autorid olid skulptor Ants Mölder ja arhitekt Rein Luup ning see on tänaseks võetud 
ajaloomälestisena kaitse alla kui II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud (registrinumber 
4324). Seejuures ei ole muudetud mälestusmärgi betooni valatud teksti eesti ja vene keeles: „1941 
Suur Isamaasõda 1945. Oma kaitsjaid ja vabastajaid, kõigi NSV Liidu rahvaste poegi mäletab tänulik 
Tartu ajast aega.“ Lisatud on vaid üldine selgitus neljas keeles Narva tänava ääres paikneva parkla 
kõrval. 
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Pilt 25. Väidetav monument Raadi järve lõunakaldal, mille taga paistavad hauad, Veljo Ranniku fotokogu. 
Monument on seljaga pargi poole, mis paneb kahtlema, kas see ikka on Raadil. Allikas: muinsuskaitseamet. 

 

Pilt 26. Nõukogude okupatsioonivõimude püstitatud vabastajate monument Raadi järve lõunakaldal 1956. a, 
E. Selleke. Taustal on näha katustatud pea- ja kõrvalhoonete müürid. Allikas: B-95-824 (TÜ kunstiajaloo kabinet). 
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1980ndate algul hakati uuesti kavandama Raadi mõisa peahoone taastamist algsel kujul Eesti rahva 
muuseumi peamajaks. 1986. a tagastas Nõukogude võim oma esindaja Nõukogude  326. Tarnopoli 
raskepommituslennuväe diviisi ülema kindralmajor Džohhar Dudajevi heakskiidule mõisakompleksi 
Eesti rahva muuseumile. 1987. a võeti peahoone taastamine eelarvesse, alustati ettevalmistustega ja 
1988. a valmis projekt. Nõukogude liidu kokkuvarisemise ja okupatsiooni lõppemisega jäi projekt ellu 
viimata – Poola restauraatorite abiga jõuti üles ehitada ainult väravahoone (ehitismälestis nr 7089) ja 
piirdemüür Narva maantee ääres. 

 

Pilt 27. Raadi mõisa peahoone varemed 1991. a, Jaan Vali  fotokogu. Allikas: muinsuskaitseamet. 

  

Pilt 28. Raadi mõisa peahoone varemed 1991. a, Jaan Vali  fotokogu. Allikas: muinsuskaitseamet. 

  

Pilt 29. Raadi mõisa peahoone varemed 1991. a, Jaan Vali  fotokogu. Allikas: muinsuskaitseamet. 
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Pilt 30. Raadi mõisa peahoone varemed 1991. a, Jaan Vali  fotokogu. Allikas: muinsuskaitseamet. 

 

Pilt 31. Raadi mõisa värav ja väravahoone enne taastamist. Allikas: erakogu. 
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Pilt 32. Raadi mõisa väravahoone taastamine 1991. a, Jaan Vali fotokogu. Allikas: muinsuskaitseamet. 

 

Pilt 33. Raadi mõisa kõrvalhoone, endine moonakate maja vasemal ja veetorn paremal 1991. a, Jaan Vali 
fotokogu. Allikas: muinsuskaitseamet. 

 

Joonis 8. Väljavõte Eesti Rahva muuseumi restaureerimise projekti esimesest etapist, Raadi mõisa peahoone 
järvepoolne fassaad, osakonna juhataja L. Paiken, projekti peainsener J. Kulasalu, osakonna peaarhitekt K. Aluve, 
projekti autor K. Kliimand, projekteerija E. Laarmann, kultuurimälestiste riiklik projekteerimise instituut, töö nr 
88I43. Allikas: muinsuskaitseameti arhiiv. 
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Joonis 9. Väljavõte Eesti Rahva muuseumi restaureerimise projekti esimesest etapist, Raadi mõisa peahoone lõige 
kupliga, osakonna juhataja L. Paiken, projekti peainsener J. Kulasalu, osakonna peaarhitekt K. Aluve, projekti 
autor K. Kliimand, projekteerija E. Laarmann, kultuurimälestiste riiklik projekteerimise instituut, töö nr 88I43. 
Allikas: muinsuskaitseameti arhiiv. 

Eesti rahva muuseumi ehitamist Tartu kesklinna või taastamist Raadil kaaluti pikalt. 2003. a otsustati 
Raadi kasuks, kuid ajalooliste müüride väidetava halva seisukorra tõttu ei taastatud ajaloolist mõisa 
peahoonet, vaid 2006. a välja valitud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutöö põhjal püstitati uus 
muuseumihoone 2013.-16. a Raadi lennuvälja ühe lennuraja pikendusele Raadi järvest idas. Mõisa 
peahoone müürid muudeti ilmastikukindlamaks ning mõisa kõrvalhoonetesse rajati abiruumid. 



Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused 22039ET1 
 

AB Artes Terrae 31 
 

  

2.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Raadi mõisakompleks on tänapäeval heakorrastatud ja rahuldavas seisus, v.a peahoone vare 
(ehitisealune pind u 1800 m2), mis on halvas seisus. Väljaspool käsitletavat ala on heakorrastatud alad 
nii Tartu linna kui ka valla territooriumil – kirde pool on Majoraadi park ja kagu pool Eesti rahva 
muuseumi peahoone ümbrus koos korrastatud viinaköögi varemetega. 

 

Pilt 34. Raadi mõisa park, järv ja mõisasüda maa-ameti kaldaerofotol, 09.05.2021. Paremal on Eesti rahva 
muuseumi peahoone. Allikas: maa-amet. 

 

Pilt 35. Vaade Raadi mõisasüdame hoonestusele Raadi järve vastaskaldalt, lõunast. Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 36. Vaade II maailmasõja ohvrite mälestussambale ja Raadi mõisa peahoonele Raadi järve vastaskaldal 
Muuseumi teelt, edelast. Allikas: Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 37. Vaade II maailmasõja ohvrite mälestussambale ja Raadi mõisa peahoonele Raadi järve vastaskaldalt, 
edelast. Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 38. Vaade Raadi mõisa peahoonele läänest. Allikas: Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 39. Vaade Raadi mõisa peahoonele lõunast. Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 40. Vaade Raadi mõisa peahoonele idast. Allikas: Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 41. Vaade Raadi mõisa peahoonele loodest. Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 42. Vaade Raadi mõisa väravale ja väravahoonele Narva maanteelt, läänest. Allikas: Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 43. Vaade Raadi mõisa väravale ja väravahoonele Raadi pargist, kagust. Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 44. Vaade Raadi mõisa kõrvalhoonel, praegusele Eesti rahva muuseumi hoidlale kirdest. Allikas: Mart Hiob 
2022. 

 

Pilt 45. Vaade Raadi mõisa kõrvalhoonel, praegusele Eesti rahva muuseumi hoidlale loodest. Allikas: Mart Hiob 
2022. 
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Pilt 46. Vaade Raadi mõisa kõrvalhoonel, praegusele Eesti rahva muuseumi hoidlale põhjast. Allikas: Mart Hiob 
2022. 

 

Pilt 47. Vaade Raadi mõisa kõrvalhoonele, endisele moonakate majale lõunast. Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 48. Vaade Raadi mõisa kõrvalhoonele, endisele veetornile läänest. Allikas: Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 49. Vaade põhjast endise kõrvalhoone vundamendile Raadi mõisa paehoonest kagus järve kaldal. Paremal 
Raadi järv ja järve kaldal asuva paviljoni kuppel Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 50. Vaade kagust Raadi järve ja mõisa peahoone vahelisel nõlval taastatud alleestruktuuridele. Vasakul 
paistab järv ja paremal peahoone Allikas: Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 51. Vaade Muuseumi teelt Raadi mõisa pargi säilinud alleestruktuurile Raadi järvest edelasse jäävas osas. 
Allikas: Mart Hiob 2022. 
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Pilt 52. Vaade kirdest Raadi mõisa pargi taastatud alleestruktuurile peahoonest kirdesse jäävas osas. Allikas: 
Mart Hiob 2022. 

 

Pilt 53. Vaade idast Raadi mõisa pargi puistule peahoonest kirdesse jäävas osas. Vasakul peahoone varemed, 
paremal Narva maantee äärne müür. Allikas: Mart Hiob 2022. 



Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused 22039ET1 
 

AB Artes Terrae 41 
 

 

Pilt 54. Vaade kagust Raadi mõisa pargi puistule peahoonest kirdesse jäävas osas. Otse ees Narva maantee äärne 
müür. Allikas: Mart Hiob 2022. 

Mõisaajast säilinud kõrvalhooned on põhjalikult ümber ehitatud ja neid kasutab Eesti rahva muuseum 
hoidlate ja kontoriruumidena. Oma algses asukohas on peahoonega samasuunaline kõrvalhoone tiib 
ning ristipidi tiivas võib olla osaliselt säilinud ajaloolise hoone elemente. Kõrvalhoonetest on hävinud 
peahoonega samal sirgel, peahoonest kagus asunud hooned ning kõik järve lõunakaldal asunud 
hooned (vt Joonis 10). 

Peale pargiala on avalikkusele avatud jääkelder ja veetorn. Mõisapargis peetakse erinevaid 
vabaõhuüritusi. II maailmasõja ohvrite mälestussammas on kujunenud vene päritolu elanikele II 
maailmasõjaga seotud mälestusürituste toimumiskohaks. Põhjusel, et mälestusmärk on näide 
nõukogudeaegsest propagandast ning mälestusmärgil olev tekst on eksitav (teksti vt lk 25), on viimasel 
ajal kaalutud nii kogu mälestusmärgi viimist mõnele kalmistule kui ka ainult eksitava teksti asendamist 
(viimast soovitab Arnold Unt 2010. a oma nimetatud mälestusmärki kirjeldavas tekstis Raadi 
memoriaal). 
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Joonis 10. Tänapäevane hoonestus võrdluses 1938. a kaardiga – ajaloolised hooned on näidatud musta joonega 
ja linnapiir punasega ning tänavapäevased hooned roosaga, katastripiirid kollasega ja katastrinimed sinisega. 
Ajaloolistest hoonetest on oma algses asukohas loode-kagu-suunaline kõrvalhoone peahoonest idas. Ülejäänud 
hoonetes võib leiduda vanade hoonete elemente. Allikas: maa-ameti kaardirakendus. 

Tartu Linnavolikogu 07. oktoobri 2021. a otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna üldplaneering 2040+ 
lubab mõisakompleksi alale, sh peahoone asukohta püstitada ühiskondlikke hooneid. Toetava 
otstarbena on lubatud kuni 15% ulatuses kaubandus- ja teenindusasutuse maa ning haljasmaa 
(osakaalu ei määrata). Liikluses ja parkimisel on lubatud säilitada olemasolev lahendus. Kavandatav 
tegevus on üldplaneeringuga kooskõlas. 
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Joonis 11. Väljavõte Tartu linna 2021. a kehtestatud üldplaneeringust 2040+. kus käsitletava ala põhjaosa on 
näidatud ühiskondliku hoone maana (ÜH) ning lõunaosa rohealana (H). Allikas: Tartu linnavalitsus. 

Tartu Linnavalitsuse 4.09.2007 korraldusega  nr 1068 kehtestatud Eesti rahva muuseumi ja Tartu valla 
lõunaosa (I etapi) detailplaneering (AS K&H, töö nr 05DP48/06DP10) näeb Narva mnt 177 krundil ette 
uushoonestusala ainult krundi kirdenurka (vt Joonis 12). Teine uushoonestusala on ette nähtud 
kõrvaloleva Muuseumi tee 2 krundi põhjanurka. Hoonete lubatud suurim kõrgus keskmisest 
maapinnast on 9 m ja korruselisus kaks. Planeeringus antud ehitusõigus ei ole piisav kavandantava 
pärandihoidla  ruumivajaduse rahuldamiseks. Detailplaneeringus on kavandatud liita krundid Narva 
mnt 177, 179 ja Muuseumi tee 2. 
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Joonis 12. Väljavõte käsitletaval alal kehtivast detailplaneeringust, töö nr 05DP48/06DP10. Lubatud 
hoonestusena on näidatud nii olemasolev peahoone vare, olemasolevad kõrvalhooned kui ka uued hoonestusalad 
Narva mnt 177 krundi kirdenurgas ja kõrvaloleva Muuseumi tee 2 krundi põhjanurgas. Viimaste vahel on näidatud 
haljastusega liigendatud parkimisala. Allikas: AB Artes Terrae.  
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3. Muinsuskaitseline hinnang 

3.1. Üldine hinnang 

Käsitletav ala asub keskajal rajatud Raadi mõisa südames. Mõisa on aegade jooksul arendatud ning see 
saavutas oma kõrghetke I maailmasõja puhkemise ajaks, mil Raadi lossi loeti Lõuna-Eestis üheks 
esinduslikumaks. Lossis paiknes ka Eesti alade üks tähelepanuväärsemaid kunsti- ja raamatukogusid. 
Pärast 1919. a maareformi järgset mõisa võõrandamist kasutati mõisa peahoonet jätkuvalt 
esindushoonena, kui seal tegutses Eesti rahva muuseum. II maailmasõjas põlesid nii peahoone kui ka 
suuremad kõrvalhooned ning neist säilisid vaid müürid. Sõjajärgsetel aastatel, kui kompleks oli 
Nõukogude sõjaväe käes, oli nii hoonestuse kui pargi hooldus väga halval tasemel. Eesti vabariigi 
taaskehtestamise ajaks oli enamik kunagisest suursugusest Raadi mõisast hävinud. 

Tänaseks päevaks on ajaloolisest materjalist kõige paremini säilinud park ning maastik. Käesoleva töö 
lisas 1 on esitatud eraldi maastikuanalüüs –æ vt ptk 5 lk 51. Mõisakompleksis olnud kesksest 
peahoonest on järgi halvas seisus müürid. Kasutusele võetud ajaloolised kõrvalhooned on tugevalt 
ümber ehitatud, kuid on siiski vähemalt osaliselt säilitanud oma algse põhimahu. Samuti on 
kõrvalhoonete esimese korruse mahus säilinud osaliselt ajaloolised müürid. Taastatud on väravahoone 
ja värav. Uushoonena ajalooliste hoonete elementidega ja samas ehituslikus stiilis on püstitatud Narva 
mnt 177 krundi kõige kagupoolsemad mahud. 

Lisas oleva maastikuanalüüsi järeldused, mida on arvestatud muinsuskaitse eritingimuste 
sõnastamisel, on esitatud lisas 1, ptk 5.3 lk 60. 

Võrreldes kehtiva detailplaneeringuga (vt Joonis 12) on käesoleva töö raames antud erinevad 
ehitusvõimalused. Nimetatud detailplaneeringu ala oli palju suurem käesolevas töös käsitletud 
kruntidest ning Raadi mõisasüdant nii detailselt ei analüüsitud. Seepärast on soovitav algatada Raadi 
mõisasüdamele uue detailplaneeringu koostamine, kuid õiguslikult võib huvitatud isik ehitustegevust 
teostada ka kehtiva detailplaneeringu alusel, kui selles antud tingimused rahuldavad huvitatud isiku 
vajadusi. 

Arvestades Raadi mõisa väärikat ajalugu ning peahoone tugevat positsiooni Eesti kultuuriloos 
ulatusliku kunstikogu ja Eesti rahva muuseumi asupaigana ning mõisakompleksi kui Tartu üht 
esindusehitist2, on vajalik allesjäänud ajalooliste elementide säilitamine. Uute hoonemahtude 
kavandamisel tuleb hoida maksimaalselt mõisasüdamele omast ruumistruktuuri. Seetõttu tuleb 
hoolikalt suhtuda peahoone müüride restaureerimisse või peahoone asukohta uue hoone 
püstitamisse. Kivist peahoone ehitamine toimus 18. sajandi lõpust pärast esialgse(te) hoone(te) 
püstitamist korduvate juurde- ja ümberehitustega. 

3.2. Konserveeritud varemete mahtu peahoone maketi püstitamisest  

Arvestades eelpool kirjeldatud keerulist ehitusajalugu ning tänast varemete seisu ei paista varemeid 
konserveerides peahoonet II maailmasõja eelsel viisil maketina uuesti üles ehitamine mõistlik 
(ehitisealune pind põhikaardil 1800 m2). Samuti räägib konserveeritud varemete mahtu maketi 
integreerimise vastu vähene säilinud ajalooline aines ehk kivimüürid – kogu sisustus, 
katusekonstruktsioonid ja avatäited on hävinud (üksikud aknaraamid ja mõned võlvvahelaed on 
vähemalt osaliselt säilinud). Lisaks ei saa maketthoone ehitamisel me tagasi vana hoonet isegi 
varemeid konserveerides, vaid pelgalt selle koopia, mis võib mõjuda pettusena, eriti juhul kui ei 
kasutata algupäraseid materjale ja/või töövõtteid.  

 
2 Sirvides enne II maailmasõda Tartu vaatamisväärsustest tehtud fotosid jääb mulje, et vaated Raadi mõisa 
peahoonele on koos kivisilla ja toomkiriku vaadetega enim kasutust leidnud. Kahtlemata oli Raadi mõisa 
peahoone koos pargi ja Raadi järvega üks maalilisemaid paiku Tartus. 
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Teisest küljest on Raadi mõisa peahoone Eesti ajaloos niivõrd esinduslik sümbolhoone, et selle 
taastamine algsel kujul võiks mõjuda rahvusliku uhkuse avaldusena. Taastamine tohterdaks ühtlasi II 
maailmasõja sõjahaava, mis praeguste varemetena on kurvaks meeldetuletuseks Eesti inimestele nii 
sõja ajal kui pärast sõda osaks langenud kannatustest. Samuti ei saa kõrvale vaadata asjaolust, et 
vaatamata oma pikale ja keerulisele ehitusloole oli Raadi mõisa peahoone põlemise ajaks kujunenud 
äärmiselt kauniks ja terviklikuks kompleksiks, mis pakuks kindlasti taastatud kujul ka täna elavatele 
inimestele esteetilist naudingut ja head enesetunnet.  

Seejuures on 2020. a jaanuaris valminud varemete ehitustehnilise seisundi uuringus (vt ptk 1.3, lk 7) 
välja toodud, et pärast restaureerimist on säilinud ajalooliste müüride kandevõime piisav, et seinu saab 
koormata vahelagede ja katusekonstruktsioonidega ajaloolise mahu taastamiseks. Uuring peab hoone 
taastamist võimalikuks. Konserveeritud varemete mahtu maketi integreerimise puhul jääb küsimus, 
kas taastada vaid välisilme või püüda taasluua ka interjöörid võimalikult algupärasel kujul. See viimane 
võib märgatavalt pärssida siiski hoone funktsionaalsust pärandihoidlana ning ei ole tõenäoliselt täies 
mahus elluviidav. 

Tuleb siiski nentida, et peahoone asukoht vajab esinduslikku hoonet ning seetõttu ei ole välistatud 
samale asukohale uue hoone püstitamine säilitades olemasolevad ajaloolised müürid. Uus hoone peab 
oma kõrguse ja laiuse poolest ning liigendatuselt järgima ajaloolist hoonet. Liigendamine ja pikkade 
üksluiste fassaadide vältimine on oluline just ajaloolises, tavapäraselt väikesemahulistest hoonetest 
koosnenud ajaloolises keskkonnas, kuhu paigutatav funktsioon, hoidla, võib soodustada 
standardiseeritud tööstuslikke lahendusi. Sobiv lahendus on mõistlik välja selgitada 
arhitektuurivõistlusega. 

Võimalike sobivate lahendusvariantide avatuks jätmise eesmärgil on lubatud nii peahoone varemete 
konserveerimine koos peahoone integreerimisena maketina kui ka uue, sarnase mahuga hoone 
püstitamine peahoone konserveeritud vareme müüride vahele (vt Joonis 13, lilla ala). Mõlemal puhul 
tuleb peahoone ajaloolised varemed säilitada ja konserveerida. Seejuures tuleb tagada, et peahoone 
edelapoolne pikifassaad järve suunas säilib algupärase jaotusega. 

3.3. Hoonestamise põhivariant peahoone asukohas ja selle ümbruses 

Kuna ajalooliselt on peahoonest kagu suunal asunud tänaseks hävinud kõrvalhooned, on lubatud ka 
sellel suunal uue hoone või hoonete ehitamine kuni käesoleval sajandil püstitatud hooneteni 
krundipiiri läheduses (vt Joonis 13, sinine ala, 7000 m2). 

Peahoone asukohta rajatav hoone ja teised rajatavad hooned on lubatud ühendada, kuid hooned tuleb 
liigendada vertikaalselt, et erinevad hooneosad tuleks selgelt esile. Samuti on lubatud peahoonega risti 
paikneva võimalike ajalooliste elementidega uushoone ümberehitamine ja laiendamine. 

Peahoone varemete ja kõrvalhoonete vahelisele alale on lubatud uue maa-aluse hoonemahu 
kavandamine (vt Joonis 13, kollane ala, 4000 m2), kui seda toetavad arheoloogiliste eeluuringute 
tulemused. Samuti on selles asukohas on lubatud väiksem maapealne hoonemaht, mis aitab säilitada 
iseloomulikku hooviala. Hoovialale ehitamine on lubatud vaid juhul, kui taastatakse järvepoolse 
kõrvalhoone hoonemaht ehk järve poolt kompleksi vaadeldes ei ole hooviala eksponeeritud. 

Nii peahoone ajaloolised müürid kui ka ajalooliste hoonete elemendid kõrvalhoonetes tuleb säilitada. 
Lubatud on funktsionaalsusest, tuleohutusest vms tulev avade tegemine. Ligikaudne ehitisealune pind 
on maapealsetes osades kuni 9000 m2 ja maa-aluses osas lisaks kuni 7000 m2. 

Selle põhivariandi eeliseks on eelkõige ajaloolise mõisasüdame taastamine aktiivse funktsionaalse 
keskusena. Kui ka mõisa peahoonet ei taasrajata maketina, viitaks uus hoone nii mahuliselt kui 
kujunduselt ajaloolisele eeskujule. Seeläbi taastuks ka kunagised uhked vaated üle järve ning 
peahoone taastaks oma keskse koha kogu mõisakompleksis. 
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See põhivariant nõuab väga tundlikku ja tasakaalustatud arhitektuurset lahendust, kus ajaloolised ja 
uued detailid on hästi kokku sobitatud ning täiendavad üksteist. Uus kompleks koosneks mitmest 
erinevast osast, mis on küll vaheldusrikas, kuid võib olla keerulisem otstarbepäraselt majandada. 
Juurdepääs autoga on mõnevõrra keerulisem, kui järgneva põhivariandi puhul. 

 

Joonis 13. Raadi mõisasüdame uushoonestamise tingimused. Beežiga on näidatud olemasolevad hooned ja 
peahoone varemed. Peahoone asukohas konserveeritud varemete mahtu maketi või uue hoone püstitamine on 
näidatud lillaga, kõrvalhoonete asukohas hoonete ehitamise alad sinisega, uute hoonete ehitamise alad 
helepunasega ja võimalik uute maa-aluste ning üksikute maapealsete hoonemahtude ala koos kõrvalhoonetele 
iseloomuliku struktuuri säilitamisega eeldusel,  et rajatakse järvepoolne hoonestus, kollasega. Kogu käsitletav ala 
on näidatud lisas: ptk 6 lk 61. Aluskaart: maa-ameti ruumiandmed ja ortofoto. 

3.4. Hoonestamise põhivariant kõrvalhoonetest kirdes 

Teine põhivariant on peahoone varemed põhjalikult konserveerida ning valikuliselt ehitada kõrgemaks 
(kuid mitte üle ajaloolise kõrguse) neile ruumilise efekti andmiseks. Ka varemed võivad toimida üle 
järve avanevate vaadete sihina, kui uue hoone püstitamist ei peeta mõistlikuks. Sel juhul saab uue 
hoone püstitada säilinud ajaloolistest hoonetest kirdesse (vt Joonis 13, punane ala, 18 000 m2). 
Asukoha valikul on seejuures määrav roll vaadete analüüsil. Kompleksi maastiku ja vaatelisuse kohta 
on maastikuarhitekt Sulev Nurme teostanud eraldi analüüsi – vt ptk 5 lk 51. Sellest järeldubki, et 
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uushoonestusele on sobivaimaks asukohaks olemasolevast pikast kõrvalhoonest kirdes ja endisest 
moonakamajast kagusse jääv ala. 

Selle põhivariandi puhul tuleb säilitada ajalooliste kõrvalhoonete rivi, mille kirdepoolsed seinad võivad 
jääda uue hoone mahtu ning ei pea olema väljastpoolt vaadeldavad. Samuti tuleb säilitada ajalooline 
veetorn ja endine moonakate maja. 

Järvepoolsetes säilib vaadetes suures plaanis tänane olukord, kuid peahoone varemed tuleksid pärast 
konserveerimist paremini esile. Tänase olukorras säilitamine toob paremini esile ajalooliselt kujunenud 
reaalsust – II maailmasõja ja sellele järgnenud okupatsiooni purustavat mõju. Samuti võimaldab 
kõrvalhoonetest kirdesse ehitamine suuremat vabadust arhitektuurse lahenduse valikul ning 
kavandatavad funktsioonid saab paigutada kompaktselt autodega kergesti ligipääsetavasse asukohta. 

Selle põhivariandi puudseks on ajaloolise mõisasüdame jäämine vaid puhkealaks ning uue hoone 
„peitmine“ ajaloolise kõrvalhoonete fassaadi taha olulisimatel vaatesuundadel üle järve ning Narva 
tänava poolt. Seetõttu ei pruugi uus pärandihoone saavutada sellist ruumilist mõju nagu esimese 
põhivariandi puhul. 

Lubatud on ka kombineeritud variandid, kus lisaks peahoone asukohas hoonestamisele rajatakse uued 
mahud ka kõrvalhoonetest kirdesse ning jäetakse rajamata maa-alune osa hoovis (nn kollane ala). 

3.5.  Muud ehitamise tingimused 

Uute hoonete suurima kõrguspiiri aluseks on võetud hävinud peahoone kõrgusmõõdud: kupli laterna 
kõrgus maapinnast 18,5 m (vt Joonis 9), kupli kõrgus 15,8 m, kahekorruselise osa harja kõrgus 12,6 m 
(teine 1988. a projektis olnud lõige), kahekorruselise osa räästa kõrgus 11,1 m. Uushoonestuse 
suurimaks kõrguseks on seetõttu lubatud kuni 12,6 m olemasolevast maapinnast ning võimaliku(e) 
arhitektooni(de) kõrguseks 18,5 m olemasolevast maapinnast.  

Uushoonetel on lubatud kasutada nii kaldkatuseid (viil- ja kelp- ning poolkelpkatus) kui lamekatust. 
Ajalooliste hoonete asukohas uushoonestamisel peavad ajaloolised hooneosad viitama nende 
minevikule ehk kasutada tuleb kaldkatuseid. 

Viimistlusmaterjalide valikul tuleb lähtuda uu(t)e hoone(te) paiknemisest ajaloolises keskkonnas, kus 
on vajalik kohaste looduslike materjalide kasutamine. Materjalid peavad sobituma ajaloolisesse 
miljöösse, mistõttu ei ole lubatud kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale jäljendavaid materjale – 
eelkõige plastmaterjalid nagu plastlaudis, plastist aknaraamid või katusekate jms, mis ei sobi kokku 
hoone(te) taotletava esinduslikkusega. Samuti tuleb vältida moodsate tehnoseadmete ja -võrkude 
paigutamist hoone(te) välisküljele ja katusele ilma neid varjamata, kus need häirivad vaadet. Samas ei 
ole keelatud päikesepaneelide kui keskkonnasäästlikkust tagava vahendi kasutamine katusel ja 
fassaadil. Tuleb arvestada, et drooniga pildistamise võimaluste juures on ka hoone varem avalikkuse 
eest varjatud küljed muutunud palju enam vaadeldavaks. Piirded tuleb kavandada ajaloolisse 
keskkonda sobivalt. 

Juurdepääs alale on kergliiklejatele nii lõunast, Muuseumi tee ja Eesti rahva muuseumi peahoone 
poolt, idast ja põhjast avalikelt pargialadelt kui ka läänest Narva maanteelt. Narva maantee ääres on 
krohvitud kivimüür, mistõttu saab sealt suunast ligineda mõisasüdamele ainult väravast ja ümber 
müüri kummastki otsast. Sõidukitega on ainuke juurdepääs alale Narva maanteelt olemasolevalt 
mahasõidult. Uusi sõidukitega juurdepääse ei ole mõistlik rajada, sest teistes suundades asuvad 
sõiduteed alast kaugel. Parkimine ja sõidukitega manööverdamine on vajalik lahendada käsitletava ala 
põhja- ja kirdeosas, Joonis 13 näidatud helepunasel hoonestusalal ja/või selle vahetus läheduses. 

II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua mälestusmärgi eemaldamine on poliitiline otsus.  
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4. Muinsuskaitse eritingimused 

4.1. Mälestised ja ajaloolised hooned 

1. Säilitada tuleb ehitismälestise Raadi mõisa park peahoone varemega, 19.-20. saj olulised osad 
– pargistruktuurid ja ajaloolised müürid. 

2. Säilitada tuleb peahoone vareme vaadeldavus ja dominantsus järve poolt avanevatest 
vaatesihtidest. 

3. Kõrvalhoonetes, sh veetorn ja endine moonakate maja, tuleb säilitada ajaloolised ehitusosad, 
lubatud on uute avade rajamine. 

4. Säilitada tuleb ehitismälestis Raadi mõisa väravahoone 19. saj. 

5. Ajaloomälestise II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud säilitamine otsustatakse 
eraldi otsustusmenetluse raames. 

4.2. Uushoonestuse asukoht 

1. Lubatud on nii (1) uue sarnase laiuse ja kõrgusega hoone rajamine peahoone varemeid 
konserverides ning tundlikult ja esiletoovalt ära kasutades või ajaloolise peahoone vormi 
varemete mahtu integreerimine maketina koos varemete konserveerimisega kui ka (2) ainult 
peahoone varemete konserveerimine ja vajadusel kõrgemaks ehitamine (ületamata ajaloolist 
kõrgust). 

2. Lubatud on ehitada uus maht peahoone varemest kagu suunas (vt Joonis 13 ja Lisa 2: 
Käsitletava ala ehitusvõimaluste joonis, lk 61, sinine ala) ning see peahoonega galeriiga 
ühendada. 

3. Lubatud on peahoone varemega risti asuva kõrvalhoone laiendamine loode suunas. 

4. Lubatud on peahoone ja kõrvalhoonete vahelisele hoovialale maa-aluse hoonemahu rajamine 
(vt Joonis 13 ja Lisa 2: Käsitletava ala ehitusvõimaluste joonis, lk 61, kollane ala), kui 
arheoloogilise eeluuringu ja geoloogilise uuringu tulemused seda toetavad. 

5. Kui püstitatakse peahoone varemest kagus asunud kõrvalhoone asukohas uus hoone, on 
peahoone ja kõrvalhoonete vahelisele hoovialale lubatud väiksema hoonemahu püstitamine, 
mis aitab säilitada iseloomuliku hooviala. 

6. Lubatud on uu(t)e hoone(te) püstitamine peahoonega samasuunalisest kõrvalhoonete reast 
kirdes ja endisest moonakamajast kagus (vt Joonis 13 ja Lisa 2: Käsitletava ala ehitusvõimaluste 
joonis, lk 61, punane ala), kui arheoloogilise eeluuringu ja geoloogilise uuringu tulemused seda 
toetavad. 

4.3. Uushoonestuse tingimused 

1. Uute hoonete suurim kõrgus peab olema madalam, kui peahoone kõrgema osa ajalooline 
harjakõrgus ehk 12,6 m olemasolevast maapinnast, arhitektooni(de), nt kupli ehitamise korral 
on selle suurimaks kõrguseks 18,5 m olemasolevast maapinnast. 

2. Suurim lubatud maapealse hoonestuse ehitisealune pind on kuni 10 000 m2, mille sisse 
kuuluvad ka olemasolevad hooned. Kruntide Narva mnt 177 ja 179 summaarne täisehituse 
osakaal jääb alla 10%. 

3. Pargialale, nii peahoonest edela ja lääne suunas kui ka peahoonest põhja ja kirde suunas on 
lubatud vaid pargikasutusega seotud (nt kohvik, pargiteeninduse hoone, paviljon vms) 
väikehoone(te), ehitisealuse pinnaga kuni 60 m2 püstitamine, mis peab(vad) olema kooskõlas 
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pargistruktuuriga, kasutama ajaloolisi ehitusmaterjale ning olema kooskõlas ajaloolise 
peahoone varemega ja/või püstitatava pärandihoidla hoone(te)ga. 

4. Hoonestamisel tuleb vältida pikkade üksluiste fassaadide tekkimist. 

5. Järve poolt, edelast ja lõunast vaadeldavatel hooneosadel tuleb kasutada kaldkatust, mujal 
lubatud ka lamekatus. 

6. Hoone(te) viimistlemisel tuleb kasutada ajaloolisele keskkonnale kohaseid looduslikke 
materjale – puit, tellis, maakivi, klaas, keraamiline kiviplaat, krohv, betoon ja betoonplaat, 
metall, katusekate valtsplekist või savi- või betoonkivist, lamekatus rullmaterjalist jms. 
Viimistlusmaterjalidest ei ole lubatud kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale jäljendavaid 
(plast)materjale. 

7. Hoone(te) arhitektuurne lahendus on soovitav valida arhitektuurivõistluse tulemusena. 

4.4. Arheoloogia, piirded, teed, tehnovõrgud 

1. Kuna käsitletav ala asub arheoloogiamälestise alal, tuleb teostada arheoloogilised eeluuringud 
ja ka geoloogilised uuringud hiljemalt projekteerimistööde faasis, et selgitada välja võimalikel 
uushoonestusaladel arheoloogilise kultuurkihi olemasolu, millest sõltub maa-aluste korruste 
rajamise võimalikkus. 

2. Piirded tuleb kavandada ajaloolisse keskkonda sobivalt. 

3. Kergliiklejate juurdepääs alale säilib igast suunast – taksitatud on vaid juurdepääs säilitatava 
Narva tänava äärse müüri kaudu, kus asub ainult üks sissepääs väravahoone kõrval. 

4. Autode juurdepääs alale kavandada kasutades olemasolevat mahasõitu Narva tänavalt, mis 
asub käsitletava ala põhjanurgas. Autode parkimisalad tuleb kõrghaljastusega liigendada kuni 
10-kohalisteks osadeks. 

5. Teekatendina vältida asfaltkatet. 

6. Tehnoseadmed ja peavad asuma hoone(te) mahus. Tehnovõrgud peavad olema maa-alused. 

7. Hoone(te) ja väliala projektid tuleb kooskõlastada muinsuskaitseametiga. 
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5. Lisa 1: Raadi mõisasüdame maastikuanalüüs 

5.1. Raadi mõisasüdame ruumistruktuur ja ajaloolised vaated 

Raadi mõisasüdame ruumiline struktuur on ajaloolistel plaanidel jälgitav 1688. aastast. Nagu 
ajaloolistest plaanidest nähtub, on mõisasüda ja sellega otseselt seotud maastik viimase kolme ja poole 
sajandi jooksul suuresti säilinud (Skeem 1…Skeem 4). Hästi on säilinud 19. sajandil rajatud pargialad ja 
nende vaatelised seosed Raadi järve ning peahoonega. Juba 17. sajandil hakkas kujunema välja Raadi 
mõisa ansamblituumik Raadi järve kõrgele kaldale, millele avanes kaugvaade Narva maanteelt nii Tartu 
kui Narva poolt tulles. Seejuures Tartu poolt tulles võimendas vaadet peahoone veepeegeldus Raadi 
järvel. Täna on vaade Narva maantee poolt avatud ainult pargisiseselt kergliiklusteelt, sest vaadet 
maanteelt varjab mõisaparki ümbritsev kivimüür. 

19. sajandil ehitatud pargialade puhul kujunesid tähtsamateks vaated pargiteede otstelt üle Raadi järve 
peahoonele (kolm paralleelset teed pargi regulaarosas, mille igalt järvepoolselt otsalt avanes pisut 
erineva rakursi alt vaade peahoone fassaadile). Samuti kujunesid pargimaastiku lahutamatuteks 
osadeks vaated  järve otstelt Narva maanteelt ja järve kagunurgast peahoonele ja pargimaastikule.  

 

Skeem 1. Raadi mõis 1688. a. Allikas: EAA.308.2.116 leht 1. 
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Skeem 2. Raadi mõis 1838. a. Allikas: EAA.2072.9.379 leht 1. 

 

Skeem 3. Raadi mõis 1921. a. Allikas: EAA.2100.6.363.107. 
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Skeem 4. Tänane Raadi mõisasüda maa-ameti kaldaerofotol. Allikas: maa-ameti kaardirakendus. 

 

Foto 1. Vaade üle Raadi järve peahoonele u 1870. a. Allikas: EAA.1423.1.195.185. 
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Foto 2. Vaade üle Raadi järve peahoonele u 1900. a. Allikas: rahvusraamatukogu. 

 

Foto 3. Vaade üle Raadi järve peahoonele u 1910. Allikas: AM N 5635:202. 
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Foto 4. Vaade üle Raadi järve peahoonele u 1920. Allikas: ERM Fk 439:252. 

 

Foto 5. Vaade üle Raadi järve peahoonele u 1930. Allikas: TM F 823:13. 

 

5.2. Tänased vaated 

Hoolimata sõjapurustustest, punaarmee ponnistustest peale II maailmasõda ning 21. sajandi alguse 
ehitustegevusest naabruskonnas, on 19. sajandil loodud pargimaastikud ühes võtmevaadetega (Foto 
1…Foto 5) tänini säilinud (Skeem 5).  

Tänase Raadi mõisasüdame peamised vaatealad on võrreldavad 20. sajandi alguse vaadetega. Neist 
tähtsamad on vaated üle Raadi järve Raadi mõisa peahoonele. Peamiste vaatefookustena on 
tähtsamad peahoone vare ja väravahoone, loomulikult ka Raadi järv ise, mis on Raadi mõisasüdame 
ajaloolise ja tänase stsenograafia aluseks. Siiski on Raadi mõisasüdame miljöö ja isikupära ning 
autentsetes vaadetes kõige tähtsamaks peahoone, selle laiuv maht, mille keskset korpust rõhutas 
tänaseks kadunud kuppel. 
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Tänases kontekstis on siiski tekkinud uus võimalus vaadata pargimaastikku, peahoonet ja Raadi järve 
Eesti rahva muuseumi kohvikust – see annab võimaluse pargimaastikku kogeda uudses võtmes ja on 
seetõttu samuti oluline suund. 

 

Skeem 5. Raadi mõisasüdame tähtsamad vaated. Alusplaan: maa-ameti kaardirakendus. 
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Foto 6. Vaade Raadi järve kaguotsast mõisasüdamele. Allikas: Sulev Nurme 2021. 

 

Foto 7. Vaade üle Raadi järve peahoonele. Allikas: Sulev Nurme 2021. 
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Foto 8. Vaade Narva maanteelt üle Raadi järve. Allikas: Sulev Nurme 2021. 

 

Foto 9. Vaade väravahoonele Mõisavärava kinnistult. Allikas: Sulev Nurme 2022. 

 

Põhja- ja lääneküljest on mõisasüda vaadeldav Narva maanteelt. Üks olulisemaid vaateid 
mõisasüdamele on olnud üle väravaesiste avatud põldude. Formaalselt on praegu säilinud platsike 
peavärava ees, kuid vaated maanteelt on pöördumatult risustatud piirkonnale ja miljööle mitteomaste 
korruselamutega (seda konkreetset vaatelist probleemi on käsitletud nt artiklis Nurme, S., Kotval, Z., 
Nutt, N., Hiob, M. and Salmistu, S. (2014), "Baroque manorial cores and the landscape", Journal of 
Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 4 No. 2, pp. 166-183). Vaated põhja 
poolt maanteelt on avanenud ja avanevad pargi ning majandushoonete kompleksi tagaküljele. 
Ajaloolise majandushoonete kompleksi juurde uue hoone rajamine vaateid maanteelt oluliselt ei 
muuda, kui hoonestus arvestab olemasolevate hoonete kõrgusega. Miljöö ja maastikupildi seisukohalt 
on vajalik säilitada maanteelt kaugvaates (ligikaudu alates praegusest Terminali tanklast) iseloomulik 
vaade mõisasüdame kompaktsele mahule maastikus. Oluline on, et säiliks maastiku praegune avatus 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sulev%20Nurme
https://www.emerald.com/insight/search?q=Zenia%20Kotval
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nele%20Nutt
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mart%20Hiob
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sirle%20Salmistu
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-1266
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-1266
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maantee ääres praeguses ulatuses, et vaade säiliks. Kui uued mahud hoitakse ajalooliste hoonete 
kõrguses, siis plaanitavad hooned vaadetes põhjast ja läänest mõisaaegse kõrvalhoonete kompleksi 
piires ja kõrval mõju ei avalda. Sama kehtib ka peahoone kohta: peahoone rekonstrueerimine olevas 
mahus ei avalda mõisasüdame kaugvaadetele olulist mõju. 

Pargi sisevaadetes (vaated väravaehitisest pargile, vaated pargi põhjapoolsest osast peahoonele) tuleb 
arvestada seda, et pargiala on rekonstrueeritud maastikuarhitekt Kersti Lootuse kavandite järgi küll 
tundlikult, kuid juba suhteliselt kaasaegses võtmes. Seetõttu on peahoone rekonstrueerimisel võimalik 
pargiala kohandada ka uue lahendusega. Uue hoonemahu kavandamine kõrvalhoonete kompleksist 
kirdesse (sisuliselt ajaloolise kõrvalhoone taha), pargiruumile ilmselt olulist mõju ei avalda. Soovitavalt 
tuleks jätta orienteeruvalt veetorni joonelt pargi ja uue hoone mahu vahele puhverala, mis võimaldaks 
pargi vana osa uuega siduda.  

 

Skeem 6. Skeemil punase joonega näidatud soovitava puhverala piir – puhverala on kavandatud piirist loodesse. 
Allikas: maa-ameti kaardirakendus. 

 

  



22039ET1 Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused  
 

60 AB Artes Terrae 
 

5.3. Järeldused 

1. Tänased tähtsamad vaatefookused Raadi mõisasüdames on peahoone ja väravahoone. 
Autentselt on säilinud vaated üle Raadi järve peahoonele. 

2. Tänane tähtsam ja autentseim maastikuruum on piiritletud peahoone ja selle ümbruse, Raadi 
järve ja selle lõunakaldale jääva pargiosaga, mis säilitab ligikaudu 20. sajandi alguse maastikupilti. 

3. Raadi järve ja peahoonega mõtestatud väärtuslikku maastikuosa-pargimaastikku tuleks püüda 
mahuliselt võimalikult säästa, mis tähendab Raadi järve, pargiala ja mõisasüdames peahoone 
silueti ja mahu hoidmist või markeerimist 1905. a valminud mahus. 

4. Vaateliselt on oluline Narva mnt ääres säilitada ka ajalooliselt välja kujunenud vaated 
väravahoonele-peahoonele. 

5. Kuigi kaugvaadetes väheoluline, on samas ansamblituumiku tajumisel oluline hoida 
väljakujunenud ruumilist struktuuri ka peahoone ja kõrvalhoonete vahele välja kujunenud 
pargialal, mis osaliselt on ajalooline, osaliselt (põhjaosas) välja kujunenud 20. sajandil. 

6. Mõisasüdamesse uute hoonete rajamisel pole olulist mõju vaadetes Skeem 7 punasega näidatud 
alal kõrvalhoonest kirdes (juhul, kui uute hoonete mahud ei ületa kõrguses praeguse 
kõrvalhoone mahtu). 

7. Kaaluda võib ka peahoonest kagusse jääval alal asunud hoonemahtude asemele uue hoone 
rajamist (Skeem 7 kollasega), kui selle kõrgus ja vormikõne harmoneeruvad ajaloolise peahoone 
mahuga. 

8. Arvestades peahoone vaatelist ja tähenduslikku olulisust, on soovitav selle ehituslik maht 
säilitada või markeerida 1905. a valminud mahus, sh mitte laiendada hoonet oluliselt üheski 
suunas, v.a Skeem 7 kollasega näidatud maht, mille võib tundliku lahenduse korral ühendada 
peahoonega. 

9. Säilitada tuleb looduskaitse alla olevad pargialad praeguses mahus. 

 

Skeem 7. Skeemil punasega näidatud alale uushoonestuse rajamine ei häiri autentseid vaateid Raadi järve poolt 
(reljeef varjab). Skeemil kollasega näidatud ala hoonestamine tuleb kõne alla juhul, kui hoonestus arvestab selles 
piirkonnas asunud ajalooliste hoonete mahtu ja piirkonna ajaloolist ehituslikku tava. Allikas: maa-ameti 
kaardirakendus. 
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6. Lisa 2: Käsitletava ala ehitusvõimaluste joonis



Raadi mõisa park peahoone varemega (7088)

võimalik uu(t)e hoone(te) ala (põhivariant 2)

   mah(t)u(de) ala (põhivariant 1)

võimalik maa-aluse ja väikes(t)e maapealse(te) 

võimalik uu(t)e hoone(te) ala (põhivariant 1)

   või uue hoone integreerimine

olemasolev hoone väljaspool uuringuala

   rahuldavas seisukorras hooneosad tuleb säilitada

olemasolev hoone või vare uuringualal, kus ajaloolised

katastripiir

käsitletav ala

TINGMÄRGID Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu 

ja ortofotot

M 1:3000 (A4)

väravahoone (7089)

Narva mnt 175

Narva mnt 177

Narva mnt 173

Narva maantee T177

Narva maantee T175

Muuseumi tee 2

Narva mnt 171a

Vahi tänav T5

Narva mnt 179



Hankija nimi Muinsuskaitseamet 

Hanke nimetus Raadi mõisakompleksi ja Raadi pargi muinsuskaitse eritingimuste ja 
maastikuanalüüsi koostamine 

 
Töö eesmärk on koostada endise Raadi mõisakompleksi muinsuskaitse eritingimused ja 
Raadi pargi maastikuanalüüs rajamaks Raadi mõisa kinnistule Eesti muuseumide 
pärandihoidlate Lõuna-Eesti hoone (Lõuna -Eesti pärandihoidla). 
Töö on sisendiks Lõuna-Eesti pärandihoidla arhitektuurivõistluse korraldamiseks ja 
kinnistu Narva mnt 177, Tartu detailplaneeringu koostamiseks.   
 
Raadi mõisa kinnistu asub Tartu linna põhjapiiril, aadressiga Narva mnt 177 (katastritunnus 
79512:033:0010). Kinnistu külgneb Eesti Rahva Muuseumi uue hoone kinnistuga (Muuseumi 
tee 2), moodustades funktsionaalselt ühtse terviku.  
Kinnistule on kehtestatud detailplaneering DP-06-021 „Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu valla 
lõunaosa (I etapi) detailplaneering“ (K&H AS, 2007). (Asi nr. DP-06-021 (tartu.ee)). 
Kinnistul asuvad arheoloogiamälestis nr 12980 – 12.-14. saj asulakoht, ehitismälestised nr 
7089 „Raadi mõisa väravahoone, 19.saj“ ja ehitismälestis nr 7088 „Raadi mõisa park 
peahoone varemega, 19.-20. saj“ (https://register.muinas.ee/)    
Kinnistu on osaliselt hõlmatud maastikukaitsealaga KL01200246 „Raadi mõisa park“ 
(kaitsealune park). (https://keskkonnaportaal.ee/register/protected-nature-object/7352454). 
Kaitsealune Raadi mõisa park hõlmab endist Raadi mõisa ala, Raadi järve ja järvest lõuna pool 
piki Narva maanteed asuvat ajaloolist pargiala.  Maastikuanalüüs keskendub peamiselt järve 
põhjakaldale jääva endise Raadi mõisa tuumikalale (kinnistu Narva mnt 177) ja peab lähtuma 
pargi kaitse-eesmärgist, milleks on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning 
pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja 
arendamise suunamisega (Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 „Kaitsealuste parkide, 
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“). 
 
Raadi mõisa kinnistule on kavas rajada Lõuna-Eesti pärandihoidla hoone, mis koosneb 
hoidlatest ja ennetava konserveerimise keskusest. Pärandihoidla kavandatav maht on ca 10000 
m2. Täna asuvad kinnistul lisaks veel selle sajandi alguses ehitatud ja kapitaalset remonti 
vajavad Eesti Rahva Muuseumi hoidlahooned (ca 11000 m2).  
 
Pärandihoidla on asutus, mis tagab Eesti muuseumide kogudesse kuuluvate museaalide 
pikaajalise säilimise ja konserveerimis- ning digiteerimisteenuse kättesaadavuse Tartu ja 
Lõuna-Eesti muuseumidele.  
Pärandihoidla hoone kannab esindusfunktsiooni ja on 2/3 ulatuses kavandatud nn 
„avahoidlana“. Avahoidla on hoidla ruum, mis on üldsusele avatud ja kus eksponeeritakse 
museaale suletud riiulites või vitriinides. Avahoidlas hoiustatavad esemed on pidevas 
liikumises sarnaselt tavahoidla toimimise loogikale.  
Pärandihoidla avatus külastajatele aitab kaasa Raadi mõisapargi laialdasemaks 
kasutuselevõtuks avaliku puhkealana. 
 
Parima lahenduse saamiseks on kavas läbi viia arhitektuurivõistlus. Võistluse eesmärk on leida 
lahendus funktsionaalsele, esinduslikule, efektiivse pinnakasutusega ja arhitektuurselt 
kõrgetasemelisele kaasaegsele hoidlahoonele, mille ehitus- ja ülalpidamiskulud on säästlikud 
ja mis on madala energiatarbega. Pärandihoidla rajamine kindlustab Eesti ainelise 
kultuuripärandi pikaajalise säilitamise optimaalsel ja kuluefektiivsel moel. Ideevõistluse 
eesmärk on leida hoone lahendus, mis oleks kaasaegne ning võimaldaks võtta kasutusele  Raadi 

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-06-021
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-06-021
https://register.muinas.ee/
https://register.muinas.ee/
https://keskkonnaportaal.ee/register/protected-nature-object/7352454
https://keskkonnaportaal.ee/register/protected-nature-object/7352454


mõisa varemed, kasutades näiteks “adaptive reuse”  kontseptsiooni. Juurdepääs hoonele peab 
võimaldama hoidlateenuseid kasutavate muuseumide ja külastajate kiiret ja mugavat 
teenindamist. Hoone peab olema säästliku ülesehitusega (võimaldaks säästvate tehnoloogiate 
kasutamist) ja lahendatud nullenergiahoonena. Pärandihoidla peab vastama lähima 30 aasta 
muuseumide kogumise ja säilitamise vajadustele. Uus rajatav hooneistu peab sobituma 
ümbritsevasse keskkonda.   
 
Töö peab andma tervikliku ülevaate ajalooliselt kujunenud arhitektuurse ja looduskeskkonna 
olukorrast ning seadma tingimused olemasolevate väärtuste säilitamiseks ja uute hoonete 
rajamiseks. Hetkel kehtib alal detailplaneering, mille kontekstis lubatakse ehitada vaid Raadi 
mõisa varemetele ning varemete perimeetri sisse. Lõuna-Eesti pärandihoidla ruumivajadus on 
aga oluliselt suurem. Seetõttu on kavas koostada uus detailplaneering. Uue detailplaneeringu 
koostamisel võetakse aluseks arhitektuurivõistluse võidutöö.  
Töö peab sisaldama analüüsi olemasolevate hoonete (s.h mõisa peahoone varemete) 
kasutuselevõtuks või lammutamiseks ning uue hooneistu rajamiseks sobiva ala määramiseks. 
 
Muinsuskaitse eritingimused 
 
Töö sisu on koostada Tartus,  kinnistul Narva mnt 177 muinsuskaitse eritingimused. 
Eritingimused peavad määrama  
1) mõisahoone varemete konserveerimise ja uute hoonete ehitamise nõuded, pidades silmas 

mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise kultuuriväärtusliku terviku, osade, tarindite ja 
detailide säilimist või seisundi parandamist või mälestise asukohas välja kujunenud 
keskkonda või selle seisundi parandamist, sealhulgas arhitektuurilised, ehituslikud ja 
kujunduslikud tingimused; 

2) uute ehitiste kõrgusepiirangud, mahud ja hoonestuslaadi, arhitektuurilised, ehituslikud ja 
kujunduslikud tingimused ning asendi krundil; 

3) ehitamise või muude tööde tegemise nõuded, pidades silmas mälestise või 
muinsuskaitsealal asuva ehitise säilimist sobivas keskkonnas või selle keskkonna seisundi 
parandamist; 

4) mälestisele avanevad olulised vaated;  
5) vajalike uuringute eesmärgid ja ulatuse, mis tuleb teha enne ehitusprojekti koostamist või 

tööde tegemise ajal. 

 
Maastikuanalüüs 
 
Töö sisu on hinnata Raadi mõisa pargi ala maastikuväärtusi ja kavandatavate hoonetega 
kaasnevaid mõjusid. Analüüs peab andma ülevaate Raadi mõisa pargi 
1) kultuurilis-ajaloolistest väärtustest (maakasutus ja selle kujunemine, hoonestus, olulised 

objektid); 
2) dendroloogilisest väärtustest, eraldi välja tuues olulised ning säilitamist vajavad põlispuud; 
3) looduslikest väärtusest (looduslik mitmekesisus ja seos rohevõrgustikuga, olulised 

elupaigad ja liigid (m.h Loodusvaatluste Andmebaasi ja eElurikkuse andmete põhjal), 
kaitstavatest objektidest ja liikidest (looduskaitseseaduse tähenduses, piirangud, nõuded); 

4) rekreatiivsetest väärtustest (pargi potentsiaal puhkealana, kasutusfunktsioonid, 
ligipääsetavus); 

5) esteetilisest väärtusest (vaated, avatud ja suletud alad, hooldatus); 
6) identiteediväärtusest (maastikutaju elemendid – ääred, rajad, sõlmpunktid ja orientiirid). 



 
Tööde mahtu kuulub  
1) Muinsuskaitse eritingimuste ja maastikuanalüüsi koostamine ning kooskõlastamine 

vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele. 
2) Tööde mahtu kuuluvad kõik tegevused, mida ei ole käesolevas dokumendis käsitletud, kuid 

mis on vajalikud Töö teostamiseks tulenevalt heast tavast ja Töö teostaja 
professionaalsusest. 

 
Töö tulemusena esitatakse: 

1. Muinsuskaitse eritingimused *.doc formaadis. 
2. Maastikuanalüüsi aruanne seletuskirja ja kaardimaterjalina *.doc formaadis. 

 
Töö teostamise tähtaeg: Hiljemalt 8 nädalat alates lepingu sõlmimisest.  Vähemalt neli 
nädalat enne Töö lõplikku vastuvõtmist tuleb esitada Töö Tellijale üle vaatamiseks ja aruteluks. 
 
 
Lisa 1. Väljavõte Muinsuskaitseameti ehitismälestiste ekspertnõukogu 25.jaanuari 2021.a 
protokollist, punkt 2 „Raadi mõisa peahoone varemetesse Lõuna-Eesti muuseumide 
pärandihoidla kavandamise arhitektuurivõistluse lähteülesanne“ 
 
Eksperdinõukogu seisukoht:  
2.1. toetame Lõuna-Eesti pärandihoidla rajamist Raadi peahoone varemete juurde;  
2.2. oluline on, et arhitektuurivõistluse tingimused oleks sõnastatud viisil, mis inspireeriks 
pakkuma erinevaid lahendusi, stsenaariumite paljusust, kuid annaks realiseeritava lahenduse;  
2.3. ala võiks saada terviklahenduse koos olemasoleva peahoone varemete ja vanade ERMi 
hoidlatega. Võistlustingimustes täpsustada, kas olemasolevad hoidlahooned tuleb lammutada või 
kompleksi integreerida;  
2.4. pärandihoidla kontseptsiooni selgesõnaline sidumine Raadi peahoone varemetega annaks 
võimaluse varemete konserveerimiseks ja eksponeerimiseks tänapäevase arhitektuurse lahenduse 
osana. 
 
Lisa 2. Väljavõte Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu 21.06.2021 koosoleku protokollist, 
punkt 1 „Lõuna-Eesti pärandihoidla kavandamine Raadi mõisa parki. kultuurimälestis reg-nr 
7088, looduskaitse objekt KLO1200246“ 
 
Pärast arutelu nõukogu otsustas:  
1. Enne arhitektuurivõistluse korraldamist koostada muinsuskaitse eritingimused 
detailplaneeringule.  
2. Võistlustingimustesse lisada nõue, et võistlusgrupis peab olema kaasatud Muinsuskaitseameti 
poolt väljastatud pädevustunnistusega maastikuarhitekt.  
3. Säilitada olemasolevast hoidlast edela (lõuna) pool asuv pargiala.  
4. Säilitada mõisa peahoone dominantsus ning ajalooliselt välja kujunenud säilinud vaadete 
iseloom üle Raadi järve.  
5. Endise peahoone mahu suurendamine vajab väga põhjalikku kaalumist ning on lubatav 
muinsuskaitse eritingimuste koostamise kaudu juhul, kui leitakse ajaloolisse pargiruumi väga 
hästi sulanduv lahendus, mis toetab dominantsele peahoonele üles ehitatud pargi klassikalist 
kompositsiooni. Hoidlahoone ei tohiks peahoone kõrgust ületada, maapealse hoonestuse maht 
liigendada ja soovitavalt pigem suurendada maa aluste hoidlate mahtu. Sisehoov säilitada.  
 



Lisa 3. Raadi mõisa peahoone ehitustehnilise seisundi hindamine ja ajalooliste müüride 
rekonstrueerimise tegevuskava. Eks Invest OÜ. 2020. Seletuskiri 
 
https://pilvek.rik.ee/muinsuskaitseamet/index.php/s/Cxr89JBAB4KFFim 
 
parool: Raadimois 

https://pilvek.rik.ee/muinsuskaitseamet/index.php/s/Cxr89JBAB4KFFim
https://pilvek.rik.ee/muinsuskaitseamet/index.php/s/Cxr89JBAB4KFFim
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mart@artes.ee

Saatja: Heiti.Kulmar@raad.tartu.ee
Saatmisaeg: reede, 3. juuni 2022 09:45
Adressaat: anita.staub@muinsuskaitseamet.ee
Koopia: mart@artes.ee; peeter.mauer@muinsuskaitseamet.ee
Teema: Fw: Muinsuskaitse komisjon nr 13

Lugupeetud Anita Staub, Mart Hiob ja Peeter Mauer! 
 
Edastan teile 1. juunil toimunud muinsuskaitse komisjoni protokolli väljavõtte seoses Raadi mõisakompleksi 
pärandihoidla projekti eritingimuste osas tehtud otsustega.  
 
Lugupidamisega  
Heiti Kulmar  
Kultuuriväärtuste teenistus  
 
 
 
 
 

Lingitud pilti ei saa kuvada.  
Võimalik, et fail o n teisaldatud,  
ümber nimetatud või  
kustu tatud. Veenduge, et link  
v iitaks õigele failile või  
asukohale.

 

Protokolli väljavõte: Fw: Muinsuskaitse komisjon nr 13
Reg. number:   

 
   Protokoll:  

Asutus:   Tartu Linnavalitsus\Arhitektuuri ja 
ehituse osakond  

Organi nimetus:   Muinsuskaitse komisjon
Teema:   Muinsuskaitse komisjon nr 13
Kuupäev:   01.06.2022  
Kellaaeg:   10:00 - 11:30   
Toimumise koht:  

 
AEO nõupidamisruum   

Juhataja:  
 

Egle Tamm  
Protokollija:   Heiti Kulmar  
Osalesid:   Inga Raudvassar, Brita Karin 

Arnover, Hanna-Riin Karu
Puudusid:   Ivo-Sven Riet, Tõnis Arjus, Romeo 

Metsallik, Indrek Ranniku
Kutsutud:   Mart Hiob 

 

 
Staatus: Allkirjastatud  
Reg. number: 13

 
Sari (sarjad):  2-4.1 Komisjonide protokollid ja 

otsused 
 

Väljavõtte 
koostaja:

Heiti Kulmar, Miljööväärtuste 
peaspetsialist  

Väljavõtte 
kuupäev:

03.06.2022 
 

Juurdepääs: A
 
   
Otsustati:  
1.        Narva mnt 177 (Raadi mõisa park peahoone varemetega, 19.‐20. saj, ehitismälestis reg‐nr 7088; 
Raadi mõisa väravahoone, 19. saj, ehitismälestis reg‐nr 7089; Asulakoht, arheoloogiamälestis reg‐nr 
12980; II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud, ajaloomälestis reg‐nr 4324). Raadi 
mõisakompleksi muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Mart Hiob, AB Artes Terrae OÜ. Tellija Peeter 
Mauer, Muinsuskaitseamet.  
Tutvustas: Brita Karin Arnover, selgitusi andis Mart Hiob.  
Otsus: 1. Dokumendi pealkiri ja eesmärk on ebaselge. Lisada, et tegemist on 
detailplaneeringu         eritingimustega.  
2.         Käsitletud ei ole eritingimuste lähteülesannet.  
3.         Muinsuskaitse eritingimuste p. 5 on ebaselge, nõuded peaksid olema eraldi punktidena.  
4.         Puudub kehtiva detailplaneeringu (2007) analüüs, hinnata võimalust ehitada pärandihoidla 
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vastavalt kehtivale detailplaneeringule.  
5.         Analüüsida pargi sisevaateid ka teiselt poolt peahoonet.  
6.         Komisjon ei poolda mõisa peahoone ja abihoonete vahelise ala hoonestamist (joonis 11 kollane ala). 
Arusaamatuks jääb nõuete p 7 nimetatud järveäärse hoonemahu asukoht ja otstarve.  
7.         Analüüsida transpordi ligipääsetavust ja sellest lähtuvalt mõistlikku hoonestusala.  
8.         Puudub termini adaptive reuse selgitus.  
9.         Käsitleda rohkem hoidla maa alla  rajamise võimalikkust. Eelduseks on geoloogilised uuringud.  
10.         Käsitleda u 3 aastat tagasi koostatud Raadi mõisa varemete insenertehnilist hinnangut. Kui 
hinnangust selgub, et varemed ei saa olla kandvateks konstruktsioonideks, siis tuleb seda eritingimustes 
välja tuua.  
11.         Täpsustada eritingimuste p. 2, mida on mõeldud ajalooliste ehitusosade all.  
12.         Säilitada mõisasüdametele iseloomulik hierarhiline ülesehitus hoonestuse kõrguses. Määrata 
hoonete kõrgus Raadi mõisa peahoone ja abihoonete piirkonnas (praegused ERM‐i hoidlad) korruste 
asemel meetrites, arvestades et kõrgus ei oleks suurem kui oli varasema kupli kõrgus kuni laternani ja 
hoone kõrgus oleks suurem endise peahoone asukohas ja väiksem abihoonete piirkonnas.  
13.        Läbivalt on kirjas uuringuala.  
14.        Seletuskirjas on viide Muinsuskaitse registrile ‐ peaks olema kultuurimälestiste register.  
15.        Eritingimustes on laused, mis viitavad mälestise lammutamise soovile: Samas vajab peahoone 
asukoht esinduslikku hoonet ning seetõttu ei ole välistatud müüride kasutamise võimatusekorral samale asukohale 
uue hoone püstitamine. /..../ Peahoone puhul on täieliku uusehituse asemel esimene valik vanade müüride 
taaskasutamine võimalikult suures ulatuses, kuid tehniliselt taastamist mittevõimaldavad müürid on lubatud 

lammutada. /.../ Müüride lammutamine ilma uut hoonet asemele ehitamata ei ole lubatud. Komisjon on 
seisukohal, et mälestise lammutamine ei ole aktsepteeritav ja abihooned mõisa varemete ümber peavad 
samuti olema säilitatavad (vajadusel ümber ehitatavad) kui olulised struktuurielemendid. Suunata 
Muinsuskaitseameti menetluskomisjoni seisukoha saamiseks. Komisjon soovib selgitust, miks on 
Muinsuskaitseamet lähteülesandena esitanud soovi Raadi mõisa varemete ‐ mälestise ‐ lammutamiseks.  
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nõunik Merle Kinks, muinsuskaitse eritingimuste peaspetsialist Reelika Niit, muinsuskaitse 
eritingimuste spetsialistid Reesi Sild ja Maarja Ruut, kaitsekorralduse peaspetsialist Kersti 
Siim, muuseumivaldkonna peaspetsialist Peeter Mauer, Tartumaa nõunik Inga Raudvassar, 
Hiiumaa nõunik Katrin Koit, Pärnumaa nõunikud Helle-Triin Hansumäe ja Terje Luure, 
Võrumaa nõunik Tiina Pettai, Põlvamaa nõunik Anu Lepp, Lääne-Virumaa nõunikud Mirjam 
Abel. Kadri Lepik. Valgamaa nõunik Margis Sein  

Protokollija: ehituspärandi nõunik Anita Staub 

Juurde kutsutud: Mere Ehitus OÜ esindaja Kristjan Mugra, Tartu Linnavalitsuse 
kultuuriväärtuste teenistuse muinsuskaitse spetsialistid Egle Tamm ja Brita Karin Arnover, OÜ 
Alfa Arhitektid arhitekt Toomas Unt 

/…/ 

1. Tartu linn. Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. 
Seisukoha kujundamine. Raadi mõisa park peahoone varemetega, 19.-20.saj, reg-
nr 7088; Raadi mõisa väravahoone 19. Saj, reg-nr 7089; asulakoht, reg-nr 12980; 
II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud, reg-nr 4324. Koostaja: AS 
Artes Terrae OÜ, Mart Hiob, Sulev Nurme. Tellija: Muinsuskaitseamet. 

Peeter Mauer tutvustas Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi, 
mille eesmärgiks on muinsuskaitseliste nõuete seadmine pärandihoidla rajamiseks. 
Pärandihoidla asukohaks on valitud Raadi mõisasüda, millel on Eesti kultuuriloos oluline 
sümboolne tähendus, kuna seal paiknes Eesti alade üks tähelepanuväärsemaid kunsti- ja 
raamatukogusid. Pärandihoidla kontseptsiooni peamiseks ideeks on taastada praeguseks 
varemestunud kunagise suursuguse mõisahoone positsioon Eesti kultuurmaastikul. Alal kehtib 
Eesti Rahva Muuseumi detailplaneering, mis ei vasta Lõuna-Eesti Pärandihoidla 
ruumivajadusele, mis on detailplaneeringus lubatust oluliselt suurem. Seetõttu on vajalik uue 
detailplaneeringu koostamine. 

Varasemad asjaolud 



Muinsuskaitseamet on varasemalt tutvunud Lõuna-Eesti pärandihoidla arhitektuurivõistluse 
lähteülesandega, millele küsiti seisukohta ka Muinsuskaitseameti ehitismälestiste ja 
maastikuarhitektuuri eksperdinõukogudelt. 

Ehitismälestiste ekperdinõukogu toetas pärandihoidla rajamist Raadi mõisa kompleksi ja pidas 
oluliseks, et arhitektuurivõistluse tingimused oleks sõnastatud viisil, mis inspireeriks pakkuma 
erinevaid lahendusi, stsenaariumite paljusust, kuid annaks realiseeritava lahenduse. Samuti 
toonitati, et ala võiks saada terviklahenduse koos olemasolevate peahoone varemete ja vanade 
ERM-i hoidlatega. Anti suunis võistlustingimustes täpsustada, kas olemasolevad hoidlahooned 
tuleb lammutada või kompleksi integreerida. Samuti leidis eksperdinõukogu, et pärandihoidla 
kontseptsiooni selgesõnaline sidumine Raadi peahoone varemetega annaks võimaluse varemete 
konserveerimiseks ja eksponeerimiseks tänapäevase arhitektuurse lahenduse osana.  

Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu ei olnud vastu pärandihoidla rajamisele Raadi mõisa 
kompleksi ja toonitas, et enne arhitektuurivõistluse korraldamist tuleb koostada 
detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Rõhutati, et endise peahoone mahu 
suurendamine vajab põhjalikku kaalumist ning on lubatav juhul, kui leitakse ajaloolisse 
pargiruumi hästi sulanduv lahendus, mis toetab dominantsele peahoonele üles ehitatud pargi 
klassikalist kompositsiooni. Rõhutati, et hoidlahoone ei tohi peahoone kõrgust ületada, 
maapealse hoonestuse maht tuleb liigendada ja soovitavalt pigem suurendada maa aluste 
hoidlate mahtu, säilitades mõisasüdamele iseloomulik sisehoov. 

Plaanile rajada Raadi mõisasüdamesse pärandihoidla on küsitud seisukohta ka 
Keskkonnaametilt, kuna Raadi park on looduskaitse alune objekt. Keskkonnaamet on 
seisukohal, et kavandatav hoidlahoone ei tohi lõhkuda säilinud pargistruktuuri ega hävitada 
kaitsealuste käsitiivaliste varjekohti, mis oleks vastuolus parkide, arboreetumite ja puistute 
kaitse-eeskirjaga ning liigikaitse põhimõtetega. Keskkonnaamet toetab Eesti kultuuripärandi 
pikaajalist säilitamist pärandihoidla kui kompetentsikeskusena ja selle ehitamist Eesti Rahva 
Muuseumi lähikonda, kuid rõhutab, et endise peahoone mahu mitmekordse suurendamise 
lubamine vajab põhjalikku kaalumist ning on lubatav üksnes juhul, kui leitakse ajaloolisse 
pargiruumi hästi sulanduv lahendus. 

Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused 

Valminud on Raadi mõisakompleksi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, millega on 
tutvunud ja millele esitanud vastavalt Muinsuskaitseameti ja Tartu Linnavalitsuse 
halduslepingule oma kommentaarid Tartu Linnavalitsuse muinsuskaitse komisjon. Brita Karin 
Arnover ja Egle Tamm selgitasid, et muinsuskaitse eritingimused on laialivalguvad ning 
sisaldavad kaheti mõistetavat infot, mis praeguses sõnastuses viitavad Raadi mõisa peahoone 
varemete uue hoonega asendamise võimalusele. See on aga vastuolus muinsuskaitseseadusest 
tulenevate põhimõtetega, mille eesmärk on tagada riiklikult oluliste kultuuripärandi objektide 
säilimine, samuti Lõuna-Eesti pärandihoidla arhitektuurivõistluse lähteülesandega, mille üheks 
eesmärgiks oli Eesti kultuuriloos olulist positsiooni hoidva mõisahoone varemete esiletoomine. 
Kais Matteus selgitas, et Raadi mõisa peahoone varemete lammutamine ei ole kindlasti 
pärandihoidla rajamise eesmärk, kuid varemete taastamisel peab arvestama, et need on kohati 
avariilises seisukorras. 



B. K. Arnover ja E. Tamm tõid välja, et ei pea muinsuskaitseliselt põhjendatud lahenduseks 
detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste joonisel nr 11 välja toodud kollasega 
markeeritud hoonestusala, kuna asukohta hoonestuse rajamine moonutab oluliselt 
mõisasüdame algupärast ruumiplaneeringut. Antud asukohas ei välistatud võimalust maa-aluse 
hoonemahu kavandamiseks, kuna see ei tooks kaasa olulist ruumilist muutust olemasolevas 
situatsioonis. Sisehoovi täisehitamist pidas problemaatiliseks ka Ilme Mäesalu, kes toonitas, et 
lahendus on vastuolus Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu seisukohaga. 

Anita Staub tõi välja, et detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes on toodud välja 
erinevad võimalused pärandihoidla rajamiseks, samas on need kohati kahemõtteliselt 
sõnastatud ja visuaalselt illustreeritud, mistõttu vajab dokument täpsustamist. Nt on joonisel nr 
11 märgitud sinise alana uute, kuni 2-korruseliste hoonete ehitamise alad, mis on mh tõmmatud 
ka mõisahoone varemete kohale, mis justkui viitab, et varemete asemele on lubatud uue hoone 
kavandamine. Kuna pärandihoidla rajamiseks on ruumiliselt erinevaid võimalusi, tuleb 
erinevaid hoonestusalasid selgemalt käsitleda, tuues välja kõikide lahenduste 
muinsuskaitselised poolt- ja vastuargumendid. 

Menetluskomisjon oli ühesel seisukohal, et detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste 
lähtepunkt peab olema olemasolevate Raadi mõisa peahoone varemete säilitamine, sellele uue 
kasutuse andmine, integreerides seda uushoonestusse, kuid säilitades vareme vaadeldavust ja 
dominantsust tiigi poolt avanevatest vaatesihtidest. Seega ei ole soositud lahendused, mis 
näevad ette peahoone esifassaadi haaramist uue hoone mahtu. Komisjon nõustub, et uute 
hoonemahtude kavandamisel tuleb maksimaalselt hoida mõisasüdamele omast ruumistruktuuri, 
kuid ei välista peahoone varemete ja kunagiste abihoonete vahelisele alale uue hoonemahu 
kavandamist, kuna lahendus toetab vareme taastamist ja uue hoone lahendusse integreerimist. 
Siiski on selles asukohas eelistatud väiksem hoonemaht, mis ei eelda hooviala täielikku 
täisehitamist. Kaaluda selles asukohas maa-aluse hoonemahu rajamise võimalusi, kui seda 
toetavad arheoloogiliste eeluuringute tulemused. 

Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele, otsustas edastada Raadi mõisakompleksi 
detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste täiendamiseks järgnevad kommentaarid: 

1.1 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste lähtepunkt peab olema olemasolevate 
Raadi mõisa peahoone varemete säilitamine, sellele uue kasutuse andmine, 
integreerides seda uushoonestusse, kuid säilitades vareme vaadeldavust ja dominantsust 
tiigi poolt avanevatest vaatesihtidest; 

1.2 uute hoonemahtude kavandamisel tuleb hoida maksimaalselt mõisasüdamele omast 
ruumistruktuuri. Komisjon ei välista peahoone varemete ja kunagiste abihoonete 
vahelisele alale uue hoonemahu (joonis nr 11, Lisa nr 2 kollane hoonestusala) 
kavandamist, kuna lahendus toetab vareme taastamist ja uue hoone lahendusse 
integreerimist, kuid selles asukohas on eelistatud väiksem hoonemaht, mis aitab 
säilitada iseloomuliku hooviala. Kaaluda selles asukohas maa-aluse hoonemahu 
rajamise võimalusi, kui seda toetavad arheoloogiliste eeluuringute tulemused. Lisada 
muinsuskaitse eritingimustesse vastavasisuline nõue täpsustades hoonestusala 
ehituslikke parameetreid; 



1.3 eemaldada muinsuskaitse eritingimustest laused, mis viitavad Raadi mõisa peahoone 
lammutamise võimalusele, nt lk 44: „Samas vajab peahoone asukoht esinduslikku 
hoonet ning seetõttu ei ole välistatud müüride kasutamise võimatuse korral samale 
asukohale uue hoone püstitamine“ või  „/…/ peahoone puhul on täieliku uusehituse 
asemel esimene valik vanade müüride taaskasutamine võimalikult suures ulatuses /…/“ 
või muinsuskaitse eritingimuste p 1: „Säilitada tuleb ehitismälestise Raadi mõisa park 
peahoone varemega, 19.-20. saj olulised osad, kui see on tehniliselt võimalik – 
pargistruktuurid ja ajaloolised müürid“ jne; 

1.4 analüüsida erinevate uushoonestusalade ja hoonestustingimuste muinsuskaitselisi poolt- 
ja vastuargumente; 

1.5 lisada muinsuskaitse eritingimustesse nõuded, milles tuuakse välja hoonemahtude 
ehituslikud parameetrid (krundi täisehituseprotsent, lubatud suurimad ehitusmahud 
koos ehitusaluse pinnaga); 

1.6 lisada muinsuskaitselised argumendid, miks pole Raadi mõisa peahoone koopiana 
taastamine muinsuskaitseliselt põhjendatud ja soositud lahendus; 

1.7 korrigeerida joonist nr 11 ja esitada erinevad hoonestuslahendused üheselt mõistetavalt, 
hetkel võib jooniselt välja lugeda, et teatud lahenduste puhul on lubatud müüride 
lammutamine; 

1.8 korrigeerida muinsuskaitse eritingimuste p 5 ja 6 sõnastust (5. peahoone vareme 
asemele on soovitav olemasolevaid müüre võimalikult suures ulatuses ära kasutades 
püstitada uus sarnase laiuse ja kõrgusega, kuni 2-korruseline (suhteline kõrgus kuni 10 
m) hoone, mida on lubatud pikendada kagu suunas. Samuti on lubatud uute kandeseinte 
püstitamine ajaloolistest müüridest väljapoole, kui see on müüride säilitamise 
tingimuseks. Peahoone kopeerimine ei ole mõistlik. 6.  Lubatud on ka peahoone vareme 
säilitamine, konserveerimine ja osaline taastamine üle järve põhjasuunas avanevatele 
vaadetele avanemiseks. Müüride lammutamine ilma uut hoonet asemele ehitamata ei 
ole lubatud) lähtuvalt kommentaaris 5.1 toodud põhimõttest; 

1.9  lisada muinsuskaitse eritingimuste nõuded lk 44 kirjeldatud taastamislahendusele, mis 
annab võimaluse peahoone varemed konserveerida ja valikuliselt ehitada kõrgemaks, 
tuua välja kui suures osas ja kui kõrgena võib peahoone asukohas uue mahu kõrgemaks 
ehitada; täpsustada, et lahenduse muinsuskaitseliseks argumendiks on peahoone 
tänaseks hävinud kuppel, mis olu hoone vertikaalseks dominandiks; 

1.10 täpsustada, mida on mõeldud p 8 pargiga seotud väikehoonete all, lisada 
muinsuskaitselised nõuded väikehoonete rajamiseks; 

1.11 täpsustada p 10 ja lisada, et kaevetöödel on vajalikud arheoloogilised 
eeluuringud hiljemalt projekteerimistööde faasis, et selgitada välja võimalikel 
uushoonestusaladel arheoloogilise kultuurkihi olemasolu, millest sõltub maa-aluste 
korruste rajamise võimalikkus;  

1.12 lisada ptk 3 muinsuskaitseline argumentatsioon, miks on joonis nr 11 ja Lisa nr 
2 märgitud punasele hoonestusalale võimalik kavandada ka kolmekorruseliseid 
hoonemahtusid; 

1.13 siduda hoonestusalade ehituslikke parameetreid käsitlevad muinsuskaitselised 
punktid joonisel nr 11 ja Lisa 2 tähistatud erinevate hoonestusaladega; 



1.14 lisada joonisele nr 11 ja Lisa 2 erinevate hoonestusalade korruselisusele ka 
nende lubatud maksimaalsed suhtelised kõrgused; 

1.15 korrigeerida p 5. 3 järeldused, mitte kasutada tingivat kõneviisi. 
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Saatja: Heiti.Kulmar@raad.tartu.ee
Saatmisaeg: reede, 22. juuli 2022 14:28
Adressaat: mart@artes.ee
Koopia: peeter.mauer@muinsuskaitseamet.ee
Teema: Fw: Muinsuskaitse komisjon nr 16

Lugupeetud Mart Hiob ja Peeter Mauer! 
 
Edastan Teile Tartu linn, Narva maantee 177 osas tehtud otsused väljavõttega muinsuskaitse komisjoni protokollist, 
komisjon toimus 21. juulil 2022.  
 
Lugupidamisega  
Heiti Kulmar  
Kultuuriväärtuste teenistus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingitud pilti ei saa kuvada.  
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v iitaks õigele failile või  
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Protokolli väljavõte: Fw: Muinsuskaitse komisjon nr 16
Reg. number:   

 
   Protokoll:  
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Organi nimetus:   Muinsuskaitse komisjon 
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Muinsuskaitse komisjon nr 16 

Kuupäev:  
 

21.07.2022  
Kellaaeg:   10:00 - 12:00  
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Juhataja:   Egle Tamm  
Protokollija:   Heiti Kulmar  
Osalesid:   Inga Raudvassar, Ivo-Sven Riet, 

Brita Karin Arnover, Hanna-Riin 
Karu (praktikant)  

Puudusid:   Indrek Ranniku  
Kutsutud:  

 

 
Staatus: Allkirjastatud  
Reg. number: 16

 
Sari (sarjad):  2-4.1 Komisjonide protokollid ja 

otsused 
 

Väljavõtte 
koostaja:

Heiti Kulmar, Miljööväärtuste 
peaspetsialist  

Väljavõtte 
kuupäev:

22.07.2022 
 

Juurdepääs: A
 
   
Otsustati:  
 
13.        Narva mnt 177 (reg‐nr 7088, 7089, 12980) DP muinsuskaitse eritingimused.  
Tutvustas: Brita Karin Arnover.  
Otsus: 1. Tiitellehele lisada planeeringuala puudutavate kinnistute aadressid.  
2. Peatüki 4. 2 alapunktides viidatakse joonisele nr 11, aga peaks olema nr 13.  
3. Maa‐aluse mahu rajamiseks on vajalikud nii arheoloogilised eeluuringud  kui ka geoloogilised uuringud. 
4. Puudub termini adaptive reuse selgitus.  
5. Lisa 3 ei ole avatav ja ei saa olla lingina eritingimuste faili osa (ei ole arhiveeritav).  
6. Terminid „makett / uus hoone“ asendada nt „konserveeritav vare" või "uude ehitusmahtu integreeritud 
konserveeritav vare“.  
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7. Joonisel nr 13 asendada korrused samuti meetritega.  
8. Joonisel nr 13 ja Lisa 2 joonisel asendada lilla leppemärgi tähenduseks „konserveeritud vare 
integreeritud uude mahtu“.  
9. Lisada eritingimustesse maa‐aluse ehitusala lubamine tagumisel punasel alal kui mõlemad uuringud 
seda soosivad. Punasel alal määrata kõrguseks samuti 12 m (mahtu saab juurde maa‐all).  
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