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EESSÕNA

OMA JÄLJE JÄTMINE
Siim Raie

sest, et füüsilised ehitised lähtuks vaimsetest ehitistest“.1
See on väga lähedal muinsuskaitse igapäeva olukordadele: mõtlemine on defitsiitsem kui tegutsemine. Kahjuks
hakatakse mälestise füüsilist olukorda tihti parandama
enne, kui on pikemalt mõeldud selle tähendusele.
   Veel oleme kohanud suhtumist, et teeme tööd ära
enne, kui muinsuskaitse oma inspekteerimisega kohale
jõuab. Küllap ongi vananenud arusaam järelevalvest ja
inspektorite tööst visa kaduma ning keskendub liialt
sõnade järele ja valvama määratlusele eraldivõetuna.
Nüüdisaegse käsitluse järgi tähendab järelevalve ohu ärahoidmist. Oht on siinsel juhul kultuuriväärtuse hävimine,
mitte otsene füüsiline oht, kuigi sedagi tuleb lagunevate
hoonete puhul ette.
   Ennetus on mälestistega tegelemisel ühtlasi sisuliselt ainuvõimalik käitumisviis, sest tagajärgedele keskendudes oleme osa sellest niigi õhukesest kihist juba kaotanud. Kultuuripärand on taastumatu ressurss ja autentsust
ei ole võimalik taastada, seda saab ainult säilitada. Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika – see sobib iga mälestise omaniku vapilauseks.
   Sama on kogu muinsuskaitse bürokraatia eesmärk:
tegutseda läbimõeldult ja ettevaatavalt. Milleks kõik need
projektid, tegevuskavad, kooskõlastused, tööde load ja
aruanded? Ikka selleks, et juba ette veenduda valitud
tegevuse otstarbekuses ja soodsas mõjus pärandi säilimisele. Eriti ehituspärandi väärtust on võimalik kasvatada
ja säilitada ainult siis, kui tegutseda järjekorras projekt →
kooskõlastus → teostus. Tehtud-mõeldud-suhtumine
on tavaliselt traagiliste tagajärgedega.
   Ajalukku oma jälje jätmine nõuab nii restauraatorilt
kui ka mälestise omanikult delikaatsust, ettevaatust ja
vastutustunnet. See aastaraamat on täis häid näiteid –
siin on tutvumiseks viimaste aastate restaureerimis- ja
konserveerimistööde koorekiht.

Pühendame selle raamatu 2016. aastal meie seast
lahkunud kolleegile Mari Loidile. Tema jalajälg
Eesti muinsuskaitse radadel on suur ja sügav ning
ootab väärikaid järeltulijaid.
Kultuuripärandit võib piltlikult kujutada kui inimtegevuse tulemuse koorekihti – olulisuse ja tähenduslikkuse
poolest selle rammusamat osa. Kogu kultuuripärandist
veel omakorda murdosa on riiklikult kaitstav mälestistena. Eestis on see kiht õite õhuke. Ehitistest on kaitse all
vähem kui 1% ja kogu kunstiloomingust tõenäoliselt
veel vähem.
   Kõike ei olegi võimalik ja mõistlik seadusega kaitsta.
Kultuuripärand on seda väärtuslikum ja väärtustatum,
mida rohkem ta meid igapäevases kasutuses ümbritseb.
See on loomulik osa elust, mis vajab hoolt ja hoidmist.
   Restaureerimine ei ole lõpuni ohutu tegevus isegi
siis, kui seda teostavad asjatundlikud inimesed ja kui kõik
käib kokkulepitud plaani kohaselt. Selle käigus kipub ikka
üht-teist kaduma minema – kui mitte füüsilises plaanis,
siis tajutavatel tasanditel. Uueks ja ilusaks restaureerimine pole aga kindlasti meie soovitud eesmärkide hulgas,
nagu ka mitte koledaks restaureerimine.
   Muinsuskaitse on valdkond, mis ühest küljest tegeleb praktiliste küsimustega. See on säilitusteadus sellest,
mida ja kuidas säilitada. Teisest küljest tegeleb muinsuskaitse filosoofiaga, küsides, mida säilitatavad väärtused
meile tähendavad ja kuidas nad on osa meie identiteedist.
Üks ei saa läbi teiseta ja pigem ongi teine külg esimese
eelduseks.
   Marju Lepajõe leiab oma 2017. a artiklis
„Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki“ ajakirjas Akadeemia,
et „Praegusel akadeemilisel olukorral, kus pool ühiskonnast ja inimestest jäetakse uurimata ja õpetamata […], on
omad metodoloogilised tagajärjed: siit järgmine samm
on mitte eeldada, et inimtegevus lähtuks mõttetegevu-
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ÕHTU VANAS MAJAS
Mehis Heinsaar

nägemus sisaldas salapäraseid koridore, tube, pööninguid, sahvreid, kaminaid ja keldreid: koridore just kui
mingi vahepealse üleminekuna ühest meeleolutoast teise
meeleollu. Koridor, sarnane hämar koridor, milles istusin, tundus inimmajas olevat nagu mingi vahepealne,
kergelt kummituslik seisund erinevate meeleolude vahel.
Toad, numbritega uste taha varjuvad toad, kehastasid mu
nägemuses aga inimmaja erinevaid tujusid ja meeleseisundeid. Seejärel kangastusid mu vaimusilma ees sahvrid, umbes samasugused sahvrid, kuhu ma just äsja olin
eksikombel sisse astunud: moosipurkide, mahlade, koduveinide, suitsusinkide ja taliõuntega sahvrid. Inimmaja
puhul tekkis mul nende hoidistega kohene seos inimese
mäluga, kuhu on ju samuti talletatud vajalikke teadmisi,
kujundeid ning elutarkusi. Elutarkusi ja praktilisi kogemusi, mida energiavaesel ajal hea riiulilt moosina võtta ja
tarvitada vaimutoiduks.
   Järgmisena nägin vaimusilmas pööningut. Pööningut kui tolmust, laiska ja igavlevat igavikku kuskil inimese
tagaajus. Seal vedelevad vanad asjad, pildiraamid, tühi linnupuur, lääpatallatud saapad, tolmune nukupea, puusuusad, vurr ning mõrane portselanist teekann. Asjad, millelt

Vanu maju saadab mingi salapärane hõng. Mäletan, kord
eksisin Tartus ühte Kalevi tänaval muinsuskaitse all olevasse vanasse puumajja ära. Olin sinna sünnipäevale kutsutud. Läksin tänava poolt uksest sisse, kitsas keerdtrepp
viis üles teisele korrusele, kus oligi kohe uks. Koputasin
sellele, aga keegi ei avanud. Avasin ettevaatlikult ukse
ning mu ees avanes pikk ja hämar koridor. Liikusin seda
mööda edasi, külgedel asusid nummerdatud korteriuksed,
aga seda numbrit, mida mul vaja, ei olnud. Kuskilt kaugelt
kostis nagu hõikeid ja naeru. Siis hargnes koridor kahes
suunas laiali, vasakule ja paremale. Läksin alguses paremale, see lõppes peagi ühisköögiga, kus laua taga istus
väikest kasvu kuivetu vanamees. Ta istus avatud akna all
ja tegi suitsu. Teretasin teda, ta pööras aeglaselt pea ja
vaatas mulle otsa. Silmad olid tal selged ja sinised. Mees
noogutas kergelt ja keskendus jälle aknast välja vaatamisele. Liikusin tuldud teed tagasi ja siis mööda koridori
vasakut haru edasi. Seinu kattis võidunudkollase lillemustriga tapeet, millele omakorda olid kleebitud mingid
veidrad lindudega fotod, vist kuskilt ajalehest välja lõigatud. Koridori keskel oli mõlemal pool korteriuks, aga seda
numbrit, mis mulle oli öeldud, neil jällegi polnud. Koridori
lõpus oli veel üks, ilma numbrita pisem uks. Kuskilt selle
tagant kostis endiselt häältekõma. Koputasin igaks juhuks
uksele ning kui vastust ei saanud, söandasin avada.
Sedapuhku sattusin aga hoopis madalasse sahvrisse, kus
riiulitel seisid rivis mahla-, hapukurgi- ja moosipurgid.
Vaatasin hetkeks hämmeldunult neid riiuleid, isegi imestasin vist, et nad siin sedasi ilma suurema valveta on, ja
taandusin uuesti välja.
   Seda uksenumbrit, mis mulle oli öeldud, sealt koridorist ma ei leidnudki. Aga hääled, mis võisid kuuluda
sünnipäevalistele, kostsid endiselt kauge kumana mu
kõrvu. Mingi muu sissepääs pidi nende juurde viima.
Aga kus see võis küll asuda?
   Ühesõnaga, olin maja peal ära eksinud. Kuid ärevuse
asemel, mis mind oleks võinud tabada (kuna olin ju sünnipäevale hilinenud ja lasknud veel ka vanal majal end ära
eksitada), valdas mind ootamatu meelerahu. Istusin sinnasamasse seina ääres olevale toolile ja tundsin korraga
mingit salapärast ja õnnelikku seisundit.
   Koridori keskel põles laes kollakas pirn, paar kärbest
kõndis selle ümber rahulikult ringi. Sulgesin silmad, hingasin sisse vana koridori kopitanud hõngu ning seedisin
kergelt masohhistliku mõnuga seda kummalist olukorda.
Ja korraga valdas mind nägemus – nägemus inimesest
kui majast – inimmajast, just niisamasugusest, mille
sügavuses ma rõõmsa eksinuna parasjagu viibisin. Mu

(1)

(1) Foto Tõnu Runnel
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ka inimkujulise, õhtuse külalisena, kes on selles inimmajas ära eksinud, ning siis koridoris mõttesse vajunult
istuma jäänud ...
   Mu nägemuse katkestas köögi poolt tulev vanamees.
Ta avas oma korteri ukse, aga enne tuppa sisenemist
vaatas ta mind pika pilguga. Ei ütelnud midagi, vist ka
ei kahtlustanud milleski, lihtsalt vaatas oma elunäinud
silmadega. Naeratas siis põgusalt, ja kadus toasügavusse.
Ärkasin letargiast ja kiirustasin majast välja. Peale mõningast otsimist ilmnes, et hoonel oli tagumises, õuepoolses
küljes veel üks uks. Peale sisenemist ning trepist üles
minemist läbisin taas pika ja hämara koridori ning jõudsin
lõpuks õige numbriga ukse taha. Koputasin ja astusin
sisse. Sünnipäev oli täies hoos. Mitte keegi ei pannud
pahaks mu hilinemist. Mitte keegi isegi ei märganud
mind.

keegi ei pühi enam kunagi tolmu. Pööningu tagaseinas
avaneb vaade läbi tillukese tolmuse akna kaugele maastikule, lapsepõlve, tagasi minevikku. See pööning võrdsustus mu nägemuses inimese melanhooliaga, unelusega,
kergelt nukra ja magusvalusa letargiaga, igavikutajuga
inimese südames.
  Nägin oma inimmajas veel ka keldreid – võlvlagedega keldreid kui inimese alateadvuse, deemonite, allasurutud mõtete panipaika, kohta, kuhu inimene naljalt ei
tüki, aga ilma milleta oleks inimmaja olemasolu paraku
ka võimatu. Nägin kitsaid puust keerdtreppe suundumas
üles erinevate korruste vahel – inimese eri hingetasandite
vahel –, nägin suuri kaminaid, milles põlev Armastuse
tuli suundus lõõride kaudu korstnasse, ja siis veel ühte
salatuba keset maja, mille asukohta võis vaid aimata. See
salatuba võis olla ilma uste ja akendeta ruum teiste tubade
vahel, täis kuhjatud varandust, aga see võis ringi liikuda
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Rotermanni 4, Tallinn
Arhitektid: KOKO arhitektid OÜ, Raivo Kotov, Olga Batuhtina,
Raili Palling, Jaanus Männik
Projekteerijad: Projektipea OÜ, Riho Joala, Inseneribüroo Pike OÜ,
Ivar Muuk, OÜ VIP Projekt, Toomas Koov, Toomas Viiand, Peeter
Kink, Mart Tammiste, K-Projekt AS, Priit Annusver, Malle Ütt,
Akukon Oy Eesti filiaal, Marko Ründva
Sisearhitektid: Swiss Property AS, Kätlin Ölluk, Katy Seppel,
Angela Orgussaar, Kristin Boginski, Front Design OÜ, Hugo Mitt
Eksperdid: Tiit Masso, Linda Madalik, Ivar Talvik, Toomas Randmaa,
Merike Kallas
Muinsuskaitse eritingimused ja järelevalve: OÜ Eensalu & Pihel,
Monika Eensalu
Omanikujärelevalve: Ehituskorralduse OÜ, Tarmo Sikk,
AS Telora-E, Pille Kaasan, Indrek Harjo
Ehitaja: AS Oma Ehitaja, Aivo Pedak, Ants Sahtel, Martin Piispea,
Rainis Randma, Karol Kisant, Peeter Muruste, Ivar Aus,
Kaido Fridolin
Fassaadide restaureerimine: LinFas OÜ, Hans Lindeberg
Tellija: Gastorfa OÜ, Martin Ühtegi, Tõnis Sõõrumaa, Raili Saska,
Deivy Paavo

ROTERMANNI ELEVAATORIHOONE KUI
EESTI TÖÖSTUSE KROONIMATA KUNINGAS
Artur Ümar

sümboliks kujunenud kõrge elevaator Hobujaama tänava
ääres ja Rotermanni soolaladu (1908, nüüdne Eesti Arhitektuurimuuseum), aga ka kruubi- ja proovijahuveski ning
külmhoone. Ta laiendas raua- ja puidutööstust, ehitas
1879. a aurusae hoone ja asutas 1887. a makaronivabriku.
Aasta hiljem rajas ta Mere puiestee äärde uue kaubahoone ja seejärel viljaveski, mis kasvas suurimaks Tallinnas. Jahuks vajalik vili oli seejuures pärit peamiselt Volga
äärest ja Lääne-Siberist.
   Rotermanni tehase alale tõmmati 1880. aastail
esimesed eratelefonikaablid Tallinnas. Kaabel ühendas
tehasekompleksi sadamaga, et pidada tihedat sidet.
Rotermann noorem oli ühtlasi esimesi inimesi sajandi
alguse Tallinnas, kes ostis endale auto – Saksa tootjalt
Argus Motoren. Tema poja Christian Ernst Augusti auto
firmalt REO Motor Car Company oli esimene Ameerika
auto Tallinnas.
   Christian Bartholdi ajal oli Rotermannide ettevõte
Venemaal ja Lääne-Euroopas laialt tuntud. Mees ise
oli ka Tallinna linnavolinik ja Belgia aukonsul.

19. saj teise poole tsaaririigis osutus eksporditurgudel
edukaimaks kombinatsiooniks kolm toodet: puit, piiritus
ja teravili. Kõik kolm seostuvad ainult ühe tööstuskvartaliga Tallinnas – Rotermanni tehaste territooriumiga
Vanasadamas. Kvartali tekke- ja arengulugu on peaaegu
sama kirju kui Rotermannide suguvõsa, millel võikski
mõne sõnaga peatuda.
ARGUS JA REO
Suguvõsa esiisa Christian Rotermann oli Paides edukas
kullassepp, kes tuli vanas eas elama poja juurde Tallinna.
Tema poeg Christian Abraham Rotermann (1801–1870),
käsitöölisest mütsimeister, oli asunud Tallinna elama
1828. a ja asutanud siia kaubahoovi nimega Chr. Rotermann. Ettevõte hakkas tegutsema peamiselt ehitustarvete
valmistamise ning nende sisse- ja väljaveo alal. Rotermann osutus ärimehena väga andekaks ning tagasihoidlikust käsitöömeistrist kujunes Tallinna nimekaimaid
kaupmehi ja suurtööstureid.
   1849. a ehitas Christian Abraham Rotermann
Viru väljaku äärde kaubamaja – ühe esimese suure kivihoone väljapoole vanalinna. Hiljem tegutses selles majas
Aleksandri gümnaasium. See on kvartali vanim säilinud
hoone, praegu aadressiga Viru väljak 2.
   Tema poeg Christian Barthold Rotermann ehk
Rotermann noorem (1840–1912) jätkas ja laiendas oma
isa äritegevust. Tema ajal on ehitatud enamik praeguseni
säilinud Rotermanni kvartali hoonetest, sh kvartali üheks

KVARTALI PÄRLI SÜND JA KORDUVAD
ÜMBEREHITUSED
Rotermanni elevaatorihoonet peetakse Eesti tööstusmaastiku kroonimata sümboliks. Tsaaririigi ühe kõige
olulisema ekspordisadama põhiartikkel oli vili. Enne
välismaale laevatamist jahvatati vili jahuveskis,
nende seast oli kõige võimekam just Rotermanni
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(1)

(2)

(3)

(1) Kahtlemata üks erilisemaid tööstushooneid on arhitektuurifotograafidele tänuväärne modell. Vaade kirdest. Fotod Tõnu Tunnel
(2) U 140 m pikk hoone koosneb sõjaeelse Eesti Vabariigi aegsest seadmetornist, eri aegadel ehitatud rukki- ja nisuveskist, viljaelevaatorist
ning kontrollkäiguhoonest. Vaade kirdest (3) Hoone fassaadid on täis pikitud metallist tõmbide ankruid, mis pidid vilja paisumisest hoolimata
hoonet koos hoidma. Vaade kirdest
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2007, 2014) selgeid suuniseid, mis olid heaks eelduseks
projekteerimisele ja realiseerunud tulemusele.
   Kui eritingimused ja projekt olid kooskõlastatud,
algas lammutamine. Mitte et lammutamises oleks olnud
midagi eriskummalist, kuid see venis kolm korda pikemale
ajale, kui kavandatud. Põhjus oli väga lihtne: elevaatori
betoonpunkrid olid sõjaeelses Eesti Vabariigis valatud ja
armeeritud äärmiselt korralikult. Kuna vili õhuniiskuse
tõttu teatavasti paisub, püüti hoida hoonet koos metallist
tõmbidega, mille ankruid on hoone fassaadid täis.
   Mälestise restaureerimise üldine idee oli säilitada
müürid algkujul, eksponeerides maksimaalselt paefassaade. Välisilmes pidi jääma domineerima hoone robustne
vorm koos seda ilmestava ajaloolise inventariga, originaalsete avade, redelite ja käiguteedega ning ümmarguste
malmankrutega.
   Interjööris pöörati erilist tähelepanu salvede betoonpunkrite säilitamisele koos paepostidega nende vahel ning
isegi salvede kõik metallsulused sooviti koos kolude peale
värvitud numbritega säilitada. Seadmetornis elevaatori põhjaotsas säilitati terve hulk tehnoseadmeid, näiteks transmissioonivõllid. Hoones otsustati eksponeerida ehedaid
kivipindu ning betoonkonstruktsioonide omapära ja ilu.
   Suuremate muutustena avati esimese korruse sisetänava poolsed aknad ja uksed, mis olid eri aegadel kinni
müüritud. Ainuke lisandus hoone perimeetris oli see, et
hoone keskmesse rajati läbipääs, mis lubas Rotermanni
kvartali ühendada Hobujaama tänavaga. Viimasel korrusel
ehitati välja nn pööning ehk kunagine tehnovõllide ruum
betoonist valatud viilude all.
   Sisetänava poole lisati kompromissina uued vintskapid. Osa katuseaknaid on algupärased, ent neile lisandus
rohkesti koopiaid. Viljaelevaatori keskmesse kujundas
KOKO uue torni, mis markeerib nõukogude ajal rajatud
eterniitplaatidest seadmeruumi. Uues klaastornis asub
kahtlemata üks Tallinna kõige eksklusiivsemaid büroosid,
kust avaneb üle Rotermanni vaade vanalinnale.

nn suurveski ehk elevaatorihoone küljes asuv rukki- ja
nisuveski.
   Samuti varustas tehas kohalikku turgu pagaritoodetega, mille osa oli „küllaltki väike“, nagu kirjutab majandusajaloolane Maie Pihlamägi – kõigest 10 tonni tooteid
päevas. Vajalikud küpsetamis-, ladustamis- ja jahvatamishooned (nende hulgas suur viljaelevaator) asusid koos
samas tehasekompleksis.
   Järjest suurenevas vilja töötlevas ja säilitavas tehases
tekkis vajadus viljatagavara säilitamise hoone järele, sest
senised aidad olid funktsionaalselt aegunud. Kiviaidad
lammutatigi enne aastat 1900, mil hakati rajama
uut, toona moodsat viljaelevaatorit. Projekti allkirjastas
30. märtsil 1900 arhitekt Konstantin Wilken.
   Elevaatoris oli viis viljasalve, nende vahele mahtus
trepikoda ja seadmeruum. Hoonel oli 35kraadine viilkatus.
Fassaadid olid lahendatud historitsistlikus stiilis: trepikoda-masinaruum oli rõhutatud liseenidega ning viilu
kaunistasid sakmelised mustrid ja haritorn. Teise ja kolmanda korruse fassaad oli krohvimata tellistest, esimene
korrus paekivist. Vundament rajati tõenäoliselt puidust
parvedele nagu Rotermanni kvartali ülejäänud hoonetelgi.
1904. a koostas insener Kristof juba järgmise, hoopis
mahukama ümberehitusprojekti. Suurima muutusena
liideti põhjaotsa kolm uut salve, mis olid sama kõrged kui
olemasolev hoonestus. Sel aastal valmis samal inseneril
veel üks projekt, seekord lõunakülje laienduseks ja suuremate viljapunkritega.
   Nii seisis elevaator Hobujaama tänava ääres kuni
1930. aastani, mil teostati hoonet ühtlustav ja laiendav
ümberehitusprojekt (Ernst Boustedt). Selle tulemusel
sai hoone põhiplaanis tänapäevase kuju. Nõukogude ajal
lisati ainult hoone keskele eterniidist seadmetorn ehk
praegune klaasiga asendatud maht.
EESTI TÖÖSTUSE SÜMBOLI TAASSÜND
1990. aastatel jäi tehasekompleks tühjaks. Hooneid rüüstati ja osa neist põles, teiste hulgas elevaatori lõunaotsas
paiknev nn kontrollkäiguhoone (põles 2001). Seejärel seisis hoone kuni renoveerimiseni katuseta ja kvartali endise
dominandi tehniline seisukord üha halvenes.
   Atraktiivne kesklinlik keskkond hakkas Rotermanni
tekkima alles uuel aastatuhandel, kui järjest tehti korda
mälestisi ning ehitati uusi moodsaid korter- ja ärihooneid.
Elevaator oli pidevalt päevakorral, kuid kompromissi ei
kujunenud kuidagi.
   Peamine probleem hoone kasutuselevõtul oli akende
puudumine, mistõttu ei saanud sinna projekteerida ei
elu- ega büroopindu. Toonase Tallinna Kultuuriväärtuste
Ameti muinsuskaitse osakonnast käis läbi lõputu hulk
projekte, milles pakuti viljasalvele erinevaid uusi funktsioone: turg, kino, kunstigalerii, kasiino, kaubanduskeskus jne. Need funktsioonid ei vajanud loomulikku valgust.
   Kooskõlastuseni jõuti alles aastaid hiljem – KOKO
arhitektide lahenduse alusel. Kindlasti ei tohi ära unustada muinsuskaitse eritingimuste (OÜ Eensalu & Pihel,

„STALKERI“ MONUMENT
Kvartali kummaline miljöö tõmbas juba 1970. aastail kultuuriinimeste tähelepanu, muu hulgas on see paik saanud
kuulsaks Andrei Tarkovski maailmakuulsa filmi „Stalker“
ühe võttekohana. 2010. a lõpus tellis MTÜ Valgusfestival
KAOS Arhitektidelt selle filmi monumendile projekti,
mille üks autor on Raoul Kurvitz.
   Projekt esitles üht filmikaadrit selle autentses võttepaigas Rotermanni elevaatorihoones ja selle kitsal
sisetänaval. See oli nüüdiskunsti kategooriates toimiv
monument, mille keskmes on Tarkovski linateose aluseks
olevast raamatust „Väljasõit rohelisse“ inspireeritud eriskummaline objekt: teise maailmasõja aegne Jeep.
   On tõeliselt kahju, et projekt on siiani realiseerimata.
Kindlasti kujuneks sellest kultuskoht, mis omakorda propageeriks ajaloolist tööstusarhitektuuri.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(4) Sisetänava poole lisati kompromissina katusekorrusele uued vintskapid. Vaade edelast (5) Efektselt valgustatud hoovipoolne fassaad koos
säilitatud ajaloolise inventari, originaalsete avade, redelite ja käiguteedega ning ümmarguste malmankrutega. Vaade edelast (6) Nõukogude
ajal lisatud eterniidist seadmetorni asendab nüüd klaasist maht. Vaade kagust (7) Hoone mastaabist saab hästi aimu trepikodades, mis
kõrguvad läbi kuue korruse. Moodsad trepikojad rajati vanadesse viljasalvedesse
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ZEN-LÕPPSÕNA
Ilmselt peaks mainima, et kui poleks sellist omanikku, kes
teatavasti on väga zen, poleks ka restaureeritud hoonet.
Omaniku budismisuund on jätnud hoone uude kuvandisse
meeldiva, heas mõttes kiiksuga jälje.
   Mööda koridore eri korrustel jalutades on epovaikudega viimistletud põrandatel näha suured numbrid.
Kord peale järjekordset objektikoosolekut uurisin omanikujärelevalvet teostanud Deivy Paavolt, kes on osalenud
Rotermanni kvartali ehitamisel 2006. a alates: „Miks
tuleb koridoris peale bürood number 12 kohe 14?“ Nimelt
pole hoones ühtegi nr 13 ruumi! Deivy vastas ühe sõnaga:
„Zen“.
   Näiteid on veel, kuid kõigest ei tohi rääkida. Loodetavasti jätkab omanik budismi põhiidee – kõhklematu
edasiminek ja enesetäiustamine – rakendamist just
muinsuskaitse valdkonnas.
   Rotermanni elevaatorihoone pälvis Muinsuskaitseametilt 2016. a parima restaureeritud hoone preemia ja
ei pääse ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet peapreemia
andmisest samale objektile. Zen.

(8)

(9)

(10)

EHITUSJUHT DEIVY PAAVO KOMMENTAAR
Elevaatori ja kontrollkäiguhoone projekteerimine algas
aastal 2013, ehitustööd algasid veebruaris 2015 ja kestsid
aprillini 2016.
   Ülesanne oli ehitusmeeskonnale igas mõttes keeruline: ülilühike tähtaeg, tööde teostamine osaliselt kasutuses olevas hoones, ettenägematud tööd, raske ligipääsetavus, kraanade kasutamise alade piiratus (mistõttu tuli
väga suures mahus raskeid materjale teisaldada käsitsi),
teiste hoonete lähedus ja tiheda bussiliiklusega Hobujaama tänav. Sellele tänavale kõnnitee ehitamine kuulus
samuti ehitustööde hulka. Samal ajal rajati naaberkinnistule maa-aluseid parklaid ning algasid Rukkiveski ja
Jõujaama maapealse osa ehitustööd. Vähestel juurdepääsuteedel rajati maa-aluseid sideühendusi ja katendeid.
   Kõige selle tõttu tuli kolme objekti peatöövõtumeeskondadel omavahel iga päev detailselt koordineerida tööde
ajakava ja jälgida ohutust. Tunnustan ehitajate ja järelevalve teadmisi, oskusi ja kogemusi ning loovat mõtlemist.
Minu sügav kummardus kõigile, kes alates kavandamisest
kuni valmimiseni osalesid elevaatori ja kontrollkäiguhoone
rekonstrueerimises.

(11)

(12)

(8) Esimese korruse peegliefektiga näiliselt taastatud lõpmatus
ruumis domineerivad paekivipostid ja viljasalvede betoonpunkrid

(9) Interjööris säilitati viljasalvede betoonpunkrite algupärased
luugid ja kolude peale värvitud numbrid (10) Pööningukorrus ehk
endine tehnovõllide ruum. Siingi on säilitatud viljasalvede numbrid
(11) Elevaatorihoone kõrval üles võetud kaader Andrei Tarkovski filmist „Stalker“ (1979) (12) Monument filmile „Stalker“. Ideekavand
KAOS Arhitektid OÜ
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Väänamõisa tee 1, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa
Viimistlusuuringud: OÜ Mõisaprojekt
Restaureerimise põhiprojekt: OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel,
Jaan Jõgi
Sisekujunduse põhiprojekt: OÜ Mõisaprojekt, Nele Rohtla
ja Karmen Riigov
Autori- ja muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Mõisaprojekt,
Nele Rohtla ja OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel, Jaan Jõgi
Peatöövõtja: Scandec Ehitus OÜ
Maalingute restaureerimine: OÜ Vana Tallinn ja Tartu Kõrgema
Kunstikooli lõpetanud restauraatorid prof Heli Tuksami juhendamisel
Tellija: Harku Vallavalitsus

KULTUURITEMPLI ILU TAAS PÄEVAVALGEL.
ULATUSLIKUD TÖÖD VÄÄNA MÕISA PEAHOONES
Silja Konsa

aja-, materjali- ja oskusmahukamateks. Selliseid olukordi
tuli ette ka Väänas.
   Restaureerimine algas 2014. a kevadel ja vältas
järgmise hilissügiseni. Kavandatud tööd olid mahukad ja
pingelise eelarvega: kogu tehnilise taristu uuendamine,
ahiküttelt keskküttele üleminek, katusekatte vahetus koos
kandekonstruktsioonide remondiga, fassaadide ja siseruumide täismahus restaureerimine. Lisandusid samal ajal
tehtavad väliuuringud. Tööde maht ja keerukus eeldasid
professionaalset töökorraldust.

Vääna mõisa peahoone on tähelepanuväärsemaid varaklassitsismi mõisahooneid Eestis. Selle ehitamist alustati
1784. a ja lõpetati 1797. a. Tol ajal valitses ehitusbuum
ning mõisaomanikud püstitasid aina stiilsemaid ehitisi.
Vääna valduse omanikud Stackelbergid tõid ehitusmeistri
Itaaliast, sellest ka arhitektuuri väljapaistev erinevus kaasaegsetest.
   Hoone on madal, pika korpusega, tiibadel on rotundikujulised paviljonid. Kogu hoone kompositsioon on
tasakaalustatud ja struktuurikindla üldlahendusega: pikka
vertikaalmahtu liigendavad ja raamistavad risaliidid ning
akendevahelised pilastrid. Hoone jätab elegantse, viimistletud ja piduliku üldmulje.
   Vääna mõis kuulus kuni 1919. a maareformini
Stackelbergidele ja alates 1920. a kuni praeguseni tegutseb seal kool.

TÖÖMAHT KASVAS EHITUSE KÄIGUS
MÄRGATAVALT
Fassaadide restaureerimist alustati 2014. a kevadel
plaaniga eemaldada tsementkrohvi parandused ja hilisem
lahtine krohv. Lisaks plaaniti teha seinapindade ja arhitektuursete elementide parandused ning järgmisel suvel
jätkata krohvimis- ja viimistlustöödega.
   Esimene tõrge tekkis pärast seinte ja karniiside survepesuga puhastamist, sest ilmnes, et peaaegu kogu soklikorrus ja liivakivist vahekarniis on kaetud 1980. aastate
lõpust pärineva betoonitugevusega tsementkrohviga.
   Ehitaja ettepanek oli tsementkrohvi mitte eemaldada,
põhjenduseks ehitushankes selle töö vajalikust väiksem
näidatud maht, samuti arvamus, et tsementkihi tagapõhjad
on kuivad ja tekib risk rikkuda töö käigus kivipinnad. Autorist muinsuskaitselise järelevalve teostaja arhitekt Jaan Jõgi
argument oli aga põhiprojektis selgelt kirjas olnud tingimus
eemaldada fassaadidelt tsementkrohv; see argument tugines ehitusfüüsikalistele kaalutlustele ning ajaloolise hoone
üldtunnustatud restaureerimispõhimõtetele. Vahemärkusena lisagem, et Vääna mõisa peahoone arhitektuur on
ülinõudlik ning selle restaureerimine eeldab hoone väärtusele kohast tehnoloogiat ja meisterlikku teostust.
   Järelevalve jäi endale kindlaks ja nii tuli liivakivist
vahekarniisilt eemaldada kogu tsemendikiht. Sobiva
metoodika väljatöötamiseks korraldati koostöös Hiiumaa

PÕHJALIK EELTÖÖ TAGAB HEA TULEMUSE
Mõisas valitsenud kultuuri- ja kunstilembus ning hoonete
väljapaistev arhitektuur andsid juba 1990. aastatel alust
arvata, et paljud tagasihoidlikud siseruumid on olnud
varem sootuks kunstiküllasemad.
   Kogu hoone siseruumide viimistluskihtide uuringud
2012.–2013. a viisidki oodatud tulemuseni. Selle töö tegi
OÜ Mõisaprojekt viisil ja tasemel, mis tõid päevavalgele
seni leidmata ajaloolised tapeedid, maalingud ja fragmendid algupärastest põrandatest.
   Uuringutele järgnes 2013. a projekteerimine. On
oluline toonitada, et tipptasemel arhitektuuriteose restaureerimise ehitusprojekti peab koostama ajaloolise
arhitektuurikeele hea asjatundja, kes mõistab tuua esile
kultuuripärandi väärtuse ja vajaduse korral lisab konteksti
arvestava konstruktsiooni või detaili. Kõnealused põhiprojektid vastasid neile kriteeriumidele.
   Restaureerimiseks kuulutati välja riigihange. Riigihanke sõnal ei ole hea maine ning eriti kehtib see ajalooliste hoonete puhul, kus tööd võivad osutuda kavandatust
12
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Peahoone esifassaad 2013. a. Fotod Silja Konsa (2) Peahoone esifassaad pärast restaureerimist 2015. a (3) Tagafassaad pärast
survepesuga puhastamist 2014. a. Soklikorrus ja karniisid on kaetud tugeva tsementkrohviga (4) Õppepäev 2014. a. Tugev tsementkrohvi kiht
eemaldatakse mehaaniliselt
13
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korrusel võeti kasutusse – garderoobide, köögi, söökla,
klasside ja abiruumidena. Seni tühjalt seisnud keldritesse
ehitati katlamaja ja sinna kohandati ka mõisa muuseumi
ruumid.
   Sisearhitektuurses lahenduses domineerib varaklassitsistlik kujundus, millele liituvad hilisemad historitsismiperioodi kihistused, kajastades nii meie mõisate arengulugu kui ka järgides autentsuspõhimõtet.
   Siinkirjutajale pakkusidki enim üllatusi hoone interjöörid. Kui välisruumi üldlahendus ja detailid olid nähtaval, siis siseruumide pinnad, mis seni olid hilisemate
kihistustega kaetud, avanesid restaureerimise käigus justkui varalaekad. Need esitlesid mitme ajastu maalinguid,
tapeetide esinduskogu ja parkettpõrandate meistriteoseid.
Et tegu on õpikeskkonnaga, võib vaid aimata selle inspireerivat mõju õpilastele.
   Kokkuvõttes võib restaureerimistöödega rahule jääda,
sest kogu väärtuslik originaalsubstants säilitati, konserveeriti või restaureeriti. Lisatu on selgelt uus, ühtaegu
nähtav, kuid mitte domineeriv. Restaureerimise lõpetamist
ja viimase lihvi andmist jäävad ootama mõne esindusruumi, sh läänepaviljoni kuppelsaali seinamaalingud ning
tapeedikollektsiooni eksponeerimine.
   Üks tavatult kaunis ja eriline kultuuritempel on oma
endises arhitektuuri- ja kunstikeeles taas loetav. Vääna
mõisa peahoone on saanud tagasi väärilise koha meie
mõisaarhitektuuris, olles ühtlasi nii suurepärane õpi- ja
kasvukeskkond haridusmaastikul kui ka kohaliku kogukonna identiteedimajakas.

Ametikooli erialarühmaga kahepäevane õppepäev. Spetsialist Hans Lindebergi juhendamisel eemaldati tugev
tsemendikord mehaaniliselt meisli ja haamri abil viisil, mis
säilitas kivipinnad ning kohati isegi algse viimistluskrohvi.
Fassaadide survepesu ja käsitsi puhastamise järel krohviti
soklipinnad hüdraulilise lubikrohviga. Põhikorruse seinad
krohviti järgmise aasta kevadel-suvel lubikrohviga ja fassaadid kaeti lubivärviga.
   Siledate seinapindade krohvitöödega võis jääda
rahule, ent dekoratiivsete profileeritud elementide restauraatorioskusi eeldav krohvimine ja viimistlemine käis ehitajale kohati üle jõu. Ebaõnnestunud tööd tuli korduvalt
ümber teha. Kui vahekarniisi krohvimine väärib lõpuks
tunnustust, siis liivakivist elementide – räästakarniisi,
poolsammaste ja pilastrite baaside ning kapiteelide –
krohvimises ei saavutanud töö teostaja hoone nõudliku
arhitektuuri väärilist taset.
KATUSEST RÕDUNI
Juba projekteerimisjärgus nähti ette tehniliselt rahuldavas
seisukorras katusekatte väljavahetamine. Sellise otsuse
tingisid räästapleki ebapiisav ülekate, ühekordsete valtside nõrgad kinnituskohad ja ajastule mitteomased suured
plekitahvlid.
   Katusekatte lahtivõtmisel selgus, et visuaalsel
vaatlusel silma hakanud puudustele lisandusid eelmiste
ehitajate-restauraatorite parandamata jäetud kandekonstruktsioonid. Ka varjatud tarindid tuleb restaureerida –
ajalooliste konstruktsioonidega samaväärsetena.
   Seda põhimõtet aluseks võttes proteesiti või asendati
kahjustunud sarikaotsad kvaliteetse puiduga, peaaegu
täies mahus müürlatid ja osaliselt roovitus ning paiguti
laetaladki. Peaaegu kõik nimetatu oli lisatöö, kuid vajalik
lähtuvalt heast ehitustavast ning kõrgetasemelise restaureerimise põhimõtetest.
   Hoone eksterjööri restaureerimise juurde kuulus aja
jooksul lagunenud ja hävinud tagarõdude taastamine.
Alles olid küll tagafassaadi väikeste külgrõdude käilakujulaadsed liivakivist konsoolid ja neile toetuv põrand,
puudusid aga funktsionaalselt ja arhitektuurselt olulised
võrepiirded.
   Rõdud restaureeriti ajalooliste eeskujude alusel.
Arhitektooniliselt saab teostatud töö hea hinnangu, seejuures toon eraldi esile rõdu sammaste toskaana orderi
vormikaanoneid üksikasjalikult järgivad teostusjoonised ja
nende järgi treitud Orgita dolomiidist sambad. Tagarõdu
taastamine oli väliruumi terviklikkuse ennistamise ja koolirahvale funktsionaalse lisavõimaluse loomise aspektist
igati põhjendatud.

NELE ROHTLA KOMMENTAAR MAALINGUTE
RESTAUREERIMISE KOHTA
Suure töö tulemusena ja kahjustunud pindadest hoolimata õnnestus Vääna mõisas restaureerida mitu varaklassitsistlikku maalingut.
   Hoone tervikliku siselahenduse seisukohalt oli väga
oluline keskse saali Pompei stiilis maalingute taastamine.
Maaling rõhutab kogu hoonele iseloomulikku suursugusust, õhulisust ja kergust: akende vastas olevast ruumiliselt
maalitud sammastega portaalist ning otsaseinte maalitud
akendest paistavad maastikud koos helesinise taevaga.
   Eriline pärl on kuppelsaali laemaaling, mille autor on
Paridon Jakob Neus (1797). Siinse laemaalingu osaliselt
kahjustunud krohv ja värv kinnitati ning väike maalinguosa retušeeriti. Erinevalt laemaalingust olid seinamaalingud üle värvitud, mistõttu vajasid need ettevaatlikku ja
aeganõudvat avamist. Nii kuppelsaali kui ka keskse saali
restaureerimine õnnestus tänu teostajate missioonitundele, sest tellijapoolset mõistmist ja raha jäi just nende
maalingute puhul eriti napiks.
   Restaureeriti ka historitsistlikke laemaalinguid. Huvitava leiuna tuli välja neogooti stiilis lagi saali kõrvalruumis.
   Maalingute restaureerimine küll õnnestus, kuid
lõpukiirustamise tõttu ei saanud osa neist viimast lihvi –
ehk antakse restauraatoritele võimalus töö lõpule viia.

AVANESID INTERJÖÖRI VARALAEKAD
Siseruumide restaureerimisel lähtuti ühest küljest ajaloolise substantsi maksimaalsest säilitamisest ja teisalt
kooliks kohandamisest.
   Säilitati ajastule stiiliomane anfilaadsus ja taastati
hoone keskne pidulik saal, mis oli varem kasutuses klassiruumina. Kõik mõisaaegsed majapidamisruumid sokli14
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(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

(5) Profiilide vormitäpsus jäi saavutamata (6) Esindusruumid enne restaureerimist (7) Esindusruumid pärast restaureerimist
(8) Läänepaviljoni kuppelsaali maalingud enne restaureerimist 2013. a (9) Läänepaviljoni kuppelsaal 2016. a
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Lossi 1, Suuremõisa küla, Pühalepa vald, Hiiumaa
Projekteerija: DAGOpen OÜ, Jaanus Rohusaar, Toomas Rank,
Eva Laarmann
Ehitusinsener: Taavi Stomma
Ehitaja: AS EBC Ehitus
Maalingute restaureerimine: Maalingumeister OÜ Vaike Vahteri
juhtimisel
Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Keskkonnaprojekt,
Marek Mitri
Autorijärelevalve: DAGOpen OÜ, Taavi Stomma ja
OÜ Mõisaprojekt, Nele Rohtla
Tellija: Hiiumaa Ametikool

SUUREMÕISA MÕISA
PEAHOONE RESTAUREERIMINE
Nele Rohtla

ära teinud. Vaja oleks olnud pikemat ajavahemikku enne
ehituse algust, kui kool oli välja kolinud ja kõikidele pindadele pääses ligi.
   Ehituse algus kujunes veelgi raskemaks siis, kui kõik
projekteerimises osalenud arhitektid loobusid autorijärelevalvest. Objektil, kus tuli järjest uusi leide, ei pakkunud
seetõttu keegi arhitektuurseid ega sisekujunduslikke
lahendusi. Tekkis ummikseis ja osa töid pandi seisma. See
näitas ilmekalt, kui vajalik on autorijärelevalve just restaureerimisobjektil.
   Kui tööd olid juba mitu kuud käinud, liitus protsessiga uus autorijärelevalvet tegev arhitekt. Probleeme oli
kuhjunud palju ja pidevalt tuli uusi üllatusi: huvitavaid
leide või hoopis halvas seisus konstruktsioone. Lõpptähtaeg oli sel hetkel kõigest poole aasta kaugusel.
   Olukorda raskendas projekti insener-tehniliste osade
(elekter ja nõrkvool, ventilatsioon) sobimatus hoonele,
mistõttu tuli töö käigus teha muudatusi. Arhitektuurne
projekt oli alles põhiprojekti järgus, vaja oleks aga olnud
tööjooniseid. Uude objekti ja selle probleemidesse kiire
sisseelamine ning järjest uutele küsimustele lahenduste
andmine, samal ajal küllusliku ajaloolise materjali maksimaalne kaitsmine kujunes autorijärelevalvele alguses
parajaks katsumuseks.
   Siinkohal tahaksin tänada nii tellija esindajat Kati
Kukke, kel õnnestus siiski taotleda tähtaja pikendust, kui
ka noori objektijuhte Martti Aulikut ja Raido Saart, kes
aitasid objekti õnnestumisele igati kaasa. Tähtis osa oli ka
Maalingumeister OÜ-l Vaike Vahteri juhtimisel.

Suuremõisa mõisa peahoone Hiiumaal on kõige suurejoonelisem barokkstiilis härrastemaja Eestis. Kõrge
murdkelpkatusega kahekordne hoone ehitati aastail
1756–1760 ja ühekordsed tiibhooned lisati 1772. a. Härrastemaja peasissepääsu ees asuvat suurt paraadtreppi
ääristasid varem paekivist balustraadid, postamendid ja
vaasid. Eriliselt mõjub kaunite puitnikerdustega peauks.
   Suursugusus jätkub siseruumides, kus mõlemal
korrusel on suured kesksed saalid. Teisele korrusele viib
võimas barokne trepp ja sisekoridoridki on tavatult laiad.
   Hoonet iseloomustab terviklik säilimine, ruumides
leidub kujundust läbi mitme sajandi. Alles on enamik mõisaaegseid siseuksi ja puittahveldisi. Erinevate stukkdekooridega kaunid laed on peaaegu kõik alles, nagu ka kõik
talalaed tiibhoonetes. Eriti ulatuslikult on säilinud parkettpõrandaid, leida võib ka vanu laudpõrandaid. Kohati
paljandub barokseid maalingufragmente, kuid rohkem
leidub siiski hilisemaid kihistusi. Eraldi väärtusena on
säilinud esimese korruse keskse saali ja selle kõrval oleva
endise söögisaali 19. saj pärit laemaalingud.
KIIRUSTADES TEHTUD EELTÖÖD
Mõisahoones tegutsevad Suuremõisa Põhikool ja
Hiiumaa Ametikool. Hoonet on väikeses mahus ja
katkendlikult restaureeritud mitmekümne aasta vältel.
2014.–2016. a võeti siseruumides ette suuremad restaureerimistööd tänu Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna
finantsmehhanismide toetusele.
   Restaureerimisprotsess kujunes küllaltki komplitseerituks, nagu oligi karta. Projekteerimine ja uuringud
tehti kiirustades ning eriti vähe aega ja raha jäi ehituseks.
Takistuseks oli, nagu juba reegliks saanud, riigihankeprotsess, mis paneb oma paindumatute nõuetega eriti
keerulisse seisu just restaureerimistööd. Olukorda raskendas siseruumide uuringute puudulikkus, kuigi Eesti
Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilased ning nende juhendajad olid praktika raames tubli töö

TEGUTSEDA TULI KEERULISTES
OLUDES
Olulised ehitusaegsed leiud olid tapeedifragmendid ja
maalingukatked. Kahjuks toob iga leid objektile tavaliselt
pingeid, sest see tekitab ajapuudust ja ka lisaressursse on
raske leida. Lisatööde rahastamine oli selle hoone puhul
peaaegu võimatu, sest reserv oli olematu. Iga maalingu16
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(1) Mõisa peahoone. Fotod Nele Rohtla (2) Avariiohus laekrohvi toestamine endises söögisaalis (3) Restaureeritud laemaaling endises
söögisaalis (4) Eksponeeritud tapeedifragment, mille alt paistab maalitud tahveldise katke. Fotod Viljar Vissel (5) Esimese korruse trükitud
kuldornamendiga samettapeet
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rikkuv küttesüsteem nõuab korrektset ja läbimõeldumat
teostust. Ka esimese korruse paeplaatidest põranda puhul
tuli piirduda korrastamisega.
   Niisiis jääb suurest tööst hoolimata interjööridest
praegu poolik mulje. Tööde lõpetamiseks ja tervikmulje
loomiseks püütakse jooksvalt raha otsida. Selle artikli
kirjutamise ajal 2017. a veebruaris on juba leitud võimalus
restaureerida siseuksed ja tööd algavad peatselt.
   Hiiumaa Ametikooli restaureerimise eriala õpilased
aitasid praktika raames kaasa maalingute ja tapeetide
restaureerimisele ning neid kaasatakse ka algavasse uste
restaureerimisse. Kindlasti kujundab mõisahoone edaspidigi õpilaste suhtumist kultuuriväärtustesse.

katke eksponeerimine või klaasi alla panek kujunes seepärast vaidlusteemaks.
   Peatuda tuleb ka parkettpõrandate suuremahulisel
restaureerimisel. Kuigi alguses puigeldi sellele tööle
kõvasti vastu, laabus see siiski tänu Muinsuskaitseameti
vaneminspektori Dan Lukase nõudlikkusele ja juhendamisele ning ASi EBC Ehitus meistri Tiit Varjase visale tööle.
Hästi õnnestusid veel stukk-karniiside parandamine ja
osaline taastamine, mille taga olid noored meistrid Janno
Liit ja Jarmo Liit.
   Maalingute restaureerijatel tuli tegutseda väga pingelise ajakava alusel ja nappide materiaalsete vahenditega.
Lisaks tegi Vaike Vahteri juhendatav rühm tapeeditöid,
aitas kaasa mitme lae vanade pindade eksponeerimisele,
andis nõu ja abi värvide segamisel ning peenemate paranduste tegemisel.
   Avariilises seisus olnud laemaalingute restaureerimine esimese korruse endises söögisaalis ja keskses saalis
on õnnestunud, samuti vanade pindade eksponeerimine
nelja ruumi laes hoone tagaküljel. Nende nelja ruumi lae
projektist erineva käsitluse vajadus kerkis päevakorda
alles tööde käigus ja Maalingumeister OÜ restauraatorite
abiga oli võimalik see plaan ellu viia. Suur abi oli nendest
restauraatoritest ka tapeedisondaažide puhastamisel ja
kaitsmisel.
   Väga ilusti mõjub saali kõrval oleva salongi tervet
seina kattev tapeediosa. Raamatukogu seinal oleva samettapeedi restaureerimisele oleks tulnud ette näha palju
rohkem vahendeid ja aega. Kahjuks osutus töö eeldatust
mahukamaks ja kokkusobitatud tapeedifragmendid omavahel liiga erinevateks.

VILJAR VISSELI KOMMENTAAR TAPEETIDE
KONSERVEERIMISE KOHTA
Restaureerimistööde kitsas eelarve õigustab mõnikord
ajalooliselt tuntud lauset „Vaesus konserveerib“. Mõis
võib oma siseviimistluskihtide rohkusega olla pitsitavale
eelarvele tänulik – nii jääb palju materjali uurida ka tulevikus.
   Enne viimatist restaureerimist tehti hoones ulatuslikud siseviimistlusuuringud. Neisse olid spetsialistide
kõrval kaasatud ka üliõpilased, kes tegid ära ulatusliku
eeltöö, valides muu hulgas välja kõnekate mustritega
tapeedifragmendid, mida eksponeerida.
   Säilinud tapeetide hulgas oli neli eriti suurel alal tehtud avastust. Kaht neist otsustati põhjalikumalt restaureerida, sest nende seisund oli halb. Tööde lõppedes pöördus
Muinsuskaitseamet Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut paberikonservaatorite
poole palvega teha visuaalne analüüs.
   Head on kahe tapeedi restaureerimise kohta öelda
vähe. Suurim saavutus on ehk sinise tapeedi restaureerimisjärgne üldpilt, mis oma erksuses avaldab muljet igale
vaatlejale. Ulatuslikud ülemaalingud ei võimalda aga eristada tapeedi originaalpinda ülemaalingutega koormatud
kadude aladest.
   Tehniliselt ei ole järgitud tapeedi kui paberalusel
materjali restaureerimise tõdesid. Tapeet ei ole maaling –
see vajab delikaatset kohtlemist nii seinast eemaldamise
kui ka kahjustustega tegelemise ajal. Paberi jaoks on vaja
leida parim konserveerimisviis, et mitte kahjustada selle
pinda ja värvipigmente.
   Esimese korruse samettapeedi restaureerimise idee
oli uljas, kuid tehtud tööde tulemus on kahjuks pigem
katastroofiline. Üle ruumi fragmentidena säilinud tapeedi
ühes seinas eksponeerimine on juba teoorias võimatu.
Uuringute käigus ruumist leitud fragmentidel olid erinevad valguskahjustused ja fragmendid olid elutegevusest
tingitult kulunud ebaühtlaselt. Ideaalis tulnuks valida eksponeerimiseks välja paremini säilinud paanid. Praegune
tulemus ei võimalda tajuda tapeedi trükitehnilisi võlusid,
mis kunagi mõjusid nii luksusliku ja hedonistlikuna.

LÕPPTULEMUS JÄI POOLIK
Pidevast ehitusaegsest pingest hoolimata on Suuremõisa
siseruumide restaureerimine valdavalt õnnestunud ning
aeg näitab, kas kiirustades tehti ka vigu. Ehkki olud olid
keerukad, oskasid kõik osalised hoida rahulikku meeleolu
ja koostöö toimis.
   Kõik raskused jäävadki otseselt objektiga seotud
inimeste kanda – et ametkondadest on mõistmist ja
koostööd leida järjest keerukam, tuli ilmekalt välja ka selle
mõisa puhul. Väga raske oli ametnikele selgitada restaureerimisprotsessis ettetulevaid hädavajalikke muudatusi
ning tegelikku aja- ja rahakulu. Siinkirjutaja hinnangul oli
põhjendamatu, et ametkonnad hoidsid pärast tööde igakuist akteerimist raha veel vähemalt poolteist kuud kinni.
See ei mõju raha- ja ajanappuses vaevlevale restaureerimisprotsessile kindlasti hästi.
   Kahjuks ei jõutud rahanappuse tõttu tegeleda kogu
siseruumiga ning osa väärtuslikke detaile jäi ootama oma
võimalust. Restaureerimata jäid peatrepp, siseuksed ja
kaks laemaalingut (millest ühel paljandusid mitmes kihis
dekoorifragmendid) ning osa ruume vasakpoolses tiibhoones ja keldrites. Sondaažid vajavad veel lõplikku vormistust ja esimese korruse saalid uut signalisatsioonisüsteemi. Mõni aasta tagasi paigaldatud, ent ruumide ilmet
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(6) Restaureeritud tapeet teise korruse salongis. Foto Viljar Vissel (7) Salong esimese korruse keskse saali kõrval. Fotod Nele Rohtla
(8) Restaureeritud laemaaling esimese korruse keskses saalis (9) Ehitusaegne leid: fragment friisimaalingust
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POLNUKS ARSENALI, POLEKS EESTI VABARIIKI.
JÕUJOONTE NIHKUMINE KESKLINNAST VÄLJA
Artur Ümar

teiste Peeter Suure merekindluse jaoks projekteeritud
suurte kivikasarmute projektidega. Enne uue võimu tulekut hoonet valmis ei jõutudki.
   Verinoor Eesti Vabariik võttis hoonestuse kasutusele
sõjatehasena, mida tunti erinevate nimede all (nt Sõjaministeeriumi Varustuse Valitsuse Ühendatud Töökojad).
Täielikult riiklik ettevõte sai uue nime Arsenaal 1924. a,
mille all tuntakse seda ka praegu. Samuti on sõjaeelse
Eesti Vabariigi aegne tehas andnud tinglikult nimetuse
kogu piirkonnale.
   Aastail 1937–1939 sai Arsenal valitsuselt 4 miljonit
krooni tehase moderniseerimiseks. Aastal 1938 projekteeriti tehase õuele uus tööstushoone, mis valmis vahetult
enne Eesti okupeerimist. Eriti kurb on asjaolu, et uus
moodne kompleks läks Nõukogude vägedele üle koos äsja
ostetud kõige moodsamate tehnoloogiliste seadmetega,
millega valmistati relvi, laskemoona, sõjavarustust jne.
   Pärast teist maailmasõda läks Arsenal Nõukogude
sõjaväe kätte ja sai nime Riiklik AS Mehhaanikatehas
Arsenal. Lammutatud puitelamute asemele ehitati
1961. a vabale hoovialale moodne silikaattellistest tööstushoone, 1971. a taaraladu, 1972. a väravahoone ja
1981. a kaarhall. Aastal 1970 eraldati tehase territooriumist kaks krunti, kuhu rajati suured kortermajad. VäikeErika tänav kadus kaardilt samuti 1970. aastail.
   1994. a andis Eesti Vabariigile territooriumi üle sõjaväeosa nr 78277, kes võttis lahkudes kaasa kõik hooneid
puudutavad dokumendid. Seepärast on raske kindlas
kõneviisis rääkida hoonestuse algfunktsioonidest. Üsna
segane lugu on ka Arsenali veetorni hoonega (ka suurtükikoda, valukoda), mis on aga omaette pikem teema.

On ilmselge, et Tallinnas hakkavad väljaspool kesklinna
tekkima linnaosakeskused. Põhja-Tallinn on olnud selles
vallas vaeslapse seisuses. Alles sel sajandil on hakatud liikuma nõukogude ajal suletud olnud mere poole, väärtustades seejuures rohkem ajaloolist hoonestust. Seda tõendab linnahalli ja Patarei detailplaneerimine, vesilennukite
angaaride kujundamine muuseumiks, endise elektrijaama
kohandamine Kultuurikatlaks ja energiakeskuseks,
uusarendused Noblessneri endises allveelaevatehases,
Telliskivi loomelinnakus ja Voltas, tegevus kaugemal
Bekkeri ajaloolises sadamas ja Kopli liinide planeerimine.
   Põnev on mainida, et sellest kooslusest eristub nii
mitmeski mõttes selgelt Arsenali relvatehas. Kõige olulisem on ilmselt selle juriidiline staatus: kompleksi ühtegi
hoonet pole tunnistatud kultuurimälestiseks. Samuti eristub kompleks teistest laiemas plaanis oma uue funktsiooniga – see on kaubanduskeskus. Nii uskumatu kui see
ka pole, enne selle avamist Põhja-Tallinnas suurem ostukeskus peaaegu et puudus. Nüüd võib linnaosa uhkustada
arhitektuurselt Eesti ilusaima ja ajalooliselt väärikaima
ostukeskusega.
SEGASED FUNKTSIOONID
Enne ärihooneks kujundamist oli Arsenal ajaloolises
plaanis väga põnev kompleks. Enamik tunneb Arsenali
territooriumi selle militaarse tausta poolest, kuid algne
täpne funktsioon on meile teadmata. Välja on õnnestunud
uurida, et tehasekompleksi vanim osa paikneb hoopis
Tööstuse tänava ääres (nn Arsenali teine peahoone), pärinedes 1915. aastast.
   Ilmselgelt on alghoonestus planeeritud koos Miinisadamaga (Minnaja Gavan, hilisem Eesti Vabariigi aegne
Uussadam, Sõjasadam). Väikeste puitmajadega hõredalt
asustatud Karjamaa asumisse Koplis planeeriti alates
1913. aastast uut suurt sõjalaevastiku sadamat ja selle
tarbeks kavandati Erika tänava äärde terve kasarmute
kvartal. Enne revolutsiooni puhkemist jõuti Kopli tänava
nurgale püstitada kolm alamastme üleajateenijate korterelamut (nn punased kasarmud aadressidel Erika 2,
Kopli 78 ja 78a; projekt 1913, ehitatud 1914). 1913. a
pärit algprojekt nägi ette aga tervelt kümne ühesuguse
elamu püstitamist.
   1917. a ehitati Arsenali peahoonena tuntud esinduslik klassitsistlik hoone Erika tänava äärde (Erika 4).
Tõenäoliselt oli selle esmane, kuid elluviimata funktsioon
kasarm, sest hoone on arhitektuurselt väga lähedane

SÕJAEELSE EESTI VABARIIGI PRIORITEET
Arsenali sõjatehase puhul oleks patt mitte rääkida toodangust. Toe Nõmm on kunagi kirjutanud, et oma sõjatööstuse rajamine oli vabadussõja ajast peale põlevkivitööstuse
kõrval üks Eesti riigikaitse eelisvaldkondi. Kiiresti rajati nii
mitmekülgne ja tegus riiklike sõjaliste käitiste süsteem, et
Eesti üldiselt väikese tööstuspotentsiaali kõrval nägi see
välja isegi ebaproportsionaalselt vägev.
   Väidetavalt oli Eestil teise maailmasõja alguseks nii
võimas sõjatööstus, et näiteks püstolkuulipildujate tootmises kuuluti esimese kuue riigi hulka maailmas. Teise
maailmasõja alguseks küündis kaitsetööstusettevõtete
tsiviiltööliste koguarv 1500ni, neile lisandus hulk sõjaväelasi, ametnikke ja spetsialiste. Sõjaliste käitiste
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(1) Vasakul olev Arsenali peahoone, mille fassaad avaneb Erika tänavale, ehitati 1917. a. Ajaloolisi hooneid ühendab madalam nüüdisaegne
maht. Vaade lõunast. Fotod Tõnu Tunnel (2) Tehasekompleksi Tööstuse tn ääres paiknev vanim osa ehitati 1915. a. Selle tagant paistab endise sisehoovi aset täitev uus hoone. Vaade idast (3) Avar katusemaastik sisehoovi täitva hoonemahu kohal. Vaade idast (4) Nüüdisaegsed
väikevormid hoonekompleksi lõunaküljel. Vaade lõunast
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kogutoodang aastas ulatus 3,5 miljoni kroonini, mis võrdus 800 sõiduauto hinnaga või 50 000 keskmise kuupalgaga.
   Mis see siis oli? Raharaiskamine, edevus või hoopis
hädavajadus? Kindlasti eeskätt viimane. Mis käib, see
kulub, ja mis seisab, see roostetab. Kui üldmobilisatsiooniks hoitud suurt hulka püsse, suurtükke, laskemoona
jm poleks regulaarselt hooldatud-parandatud, jäänuks
sõjavägi lõpuks relvituks. Eks praegu seisame piltlikult
samade dilemmade ees.
   Kohe 1920. aastate algul määras riik tehase väljaarendamiseks 200 miljonit marka ja Saksamaalt osteti
moodsad töömasinad. Igal aastal valmistas Arsenal
tuhandete kaupa kõige erinevamaid relvaosi. Nii sisseseade moodsuselt ja töötajate kvalifikatsioonilt kui ka
tootmismahult kujunes Arsenal peagi üheks juhtivaks
tehaseks Eestis. Tipptaseme saavutas see teise ilmasõja
eel. Riik investeeris tehasesse moodsaimate töömasinate
ja strateegilise toorme ostmiseks sõja eelõhtul 4 miljonit
krooni, mis praegu võrduks u paarikümne miljoni euroga.
1939. a sügisel oli Arsenalil üle 500 tsiviiltöölise ja aastakäive küündis 2 miljoni kroonini. Tehase tipptasemel
spordipüssidel oli oma osa selles, et Eesti sportlased saavutasid aastail 1937–1939 kolmedel laskmise maailmameistrivõistlustel kokku 48 medalikohta, neist 21 kuldset.

mure. Pigem tekkis ootusärev olukord: kas tõesti ei ürita
arendaja järgmises staadiumis maksimumi välja pigistada,
vaid teeb äärmiselt mõistliku ja proportsioonis lahenduse?
   Eelprojektiga läks olukord veelgi paremaks interjööri
puhul, sest eriline rõhk pandi sisetänava dominantsusele,
sealhulgas ajalooliste fassaadide võimalikult heale eksponeerimisele. Kuna tegu polnud mälestisega, puudus
interjööri väärtuslike detailide nimistu. Koostasin selle
ja ennäe imet – peaaegu kõik vanad valgustid, delfrid,
vintsid, siinid, juba retrovaldkonda kuuluvad nõukogudeaegsed elektrikapid jm leidsid sisekujunduses kasutust.
See kindlasti väärtustab ja mitmekesistab ruumi.
   Nordeconil kui ehitajal juba igav ei hakanud. Küll
jalutas Oleg Kaas mulle vastu elavhõbedapurgiga, järgmine kord aga koos Päästeameti demineerijatega, et ekskursioonirühm kiiresti hoonest eemale viia.
   Ehitajat tuleb kiita mitmest aspektist. Tema suurim
saavutus oli vanade telliste puhastamine ja taaskasutamine nii suures mahus. Paljudel objektidel on arvatud,
et see pole võimalik, vaid on ebaratsionaalne ja äärmiselt
aeganõudev. Erika tänava ääres tõestati, et see on võimalik ja tulemus on imeline. Müüre säilitati ja restaureeriti
isegi rohkem, kui neid oli projektis. Parim üllatus ootas
mind aga hoone vastuvõtu ajal, kui Tööstuse tänava poolses büroos ilmnes, et vana korsten oli jäetud lammutamata ja asub nüüd hoones.
   Tallinna peal on liikvel legend, nagu arendaja saatnuks osa üürnikukandidaate mujalt ruume otsima, sest
need oleksid oma kaubaga liialt varjanud ajaloolisi müüre.
Olen veendunud, et lugu vastab tõele, sest praegu tekib
keskuses väga mõjus tänavaruum, mille peamiselt moodustab just ajalooline tellisfassaad.
   Arsenali keskuse rekonstrueerimine näitab elavalt,
et muinsuskaitse töö hakkab vilja kandma: see on esimene
arendusprojekt ajaloolisel tööstusmaastikul, kus kaitset
polegi olnud vaja. Kas me oleme andnud nii head eeskuju
või pole enam muinsuskaitset eeslinnades vaja? Ilmselt on
tegu äärmiselt õnnestunud sümbioosiga arendaja suhtumisest, arhitektist ja arendaja võimalustest.
   Jätsin põhiküsimuse meelega viimaseks, et te ikka
artikli lõpuni loeksite. Miks siis poleks olnud Eesti Vabariiki, kui poleks olnud Arsenali hooneid? Sest vabadussõja
ajal saadi just nendes Erika tänava hoonetes taas töökorda
enamik relvi, et suunata need tagasi rindele.

ME TEEME NII, NAGU TEIE TAHATE,
KUID ÄRGE KAITSE ALLA VÕTKE
Olin Arsenali sattunud juba varem, siis, kui hoone oli
veel Kaitseministeeriumi bilansis. Territooriumil tegutses
E-Arsenal. Selle riigile kuuluva äriühingu esmane ülesanne oli täita kaitsejõudude relvade moderniseerimise
ja remondi vajadusi. Riigikontroll kirjutas pidevalt oma
aruannetes, et äriühingu strateegilised eesmärgid on
ebareaalsed. Seepärast otsustati kompleks maha müüa ja
õigesti tehti.
   See, mille riik uuele omanikule üle andis, oli haletsusväärne: täiesti rüüstatud ruumid, nagu Nõukogude
sõjavägi oleks äsja lahkunud. Mõnes neist vedeles kindlasti üsna surmavaid kemikaale, lõhkeaineid jne. Nii hirmsat pilti olin viimati näinud ainult fotodel, mis kirjeldasid
1990. aastate alguse tööstusmaastike rüüstamist, või
filmis „Stalker“. Hoonestuse seisukohalt oli olukord üllatavalt hea, eriti konstruktsioonide ja katuse seisund.
Toonane Tallinna Kultuuriväärtuste Amet tellis kompleksile ekspertiisi, et selgitada välja, kas kompleks vastab
mälestise tunnustele, sest plaan oli võtta see riikliku
kaitse alla. Ekspertiisi koostas Moonika Eensalu
(OÜ Eensalu & Pihel) ja selle kokkuvõte oli lühike:
kompleks tuleb kaitse alla võtta.
   Mõni nädal hiljem tulid meie ametisse Arsenali uued
omanikud Aadu Ojaga eesotsas. Nende sõnum oli lihtne:
me teeme nii, nagu teie tahate, kuid ärge kaitse alla võtke!
Võtsime selle üsna ootamatu ettepaneku alguses vastu
jahedalt, aga kui olime Pin Arhitektid OÜ eskiisprojekti
läbi vaadanud ja teinud mõne mahulise soovituse, kadus

(5) Vaade hoonetele kagust (6) Sisehoovi täisehitamise tulemusena
on välisseintest saanud siseseinad. Ajalooliste tellisseinte eksponeerimisele on pandud suurt rõhku (7) Kaubanduskeskuse rentnikke
valides jälgiti, et nende pakutav ajaloolises interjööris liialt ei domineeriks (8) Sisetänaval tervitab külastajaid punane soomusauto, mis
tuletab meelde hoone rolli Eesti ajaloos
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KAS TÖÖSTUSPÄRANDIT TULEKS RESTAUREERIDA
VÕI REKONSTRUEERIDA?
Henry Kuningas

hoidlik laudsepatöökoda sai ka rahvusvahelist tähelepanu.
   Vähem on märgatud aasta varem Vahur Sova projekti
alusel põlengu järel restaureeritud kruubiveskit ja selle
kõrval asuvat tillukest külmhoonet. Peale hoone varisemisohtlike müüride õnnestus säilitada ka algne kolu veski
küljel. Kruubiveski välisilme säilis sellisena, nagu ta oli
olnud kaitse alla võtmise ajal. Selle lihtsakoelise utilitaarse ehitise lisaväärtus tuleneb ümbritsevast tööstuskompleksi kontekstist.
   2001. a koostas Alver Trummali arhitektuuribüroo
Rotermanni kvartali tsoneerimiskava ja hoonestustingimused, mis olid aluseks esmalt 2004. a ASi EA Reng ja
siis 2009. a K-Projekt ASi mõnevõrra muudetud kujul
kehtestatud detailplaneeringule, mille alusel omakorda
valmisid järgnevad ehitusprojektid.
   Detailplaneeringu kehtestamise seletuskirjas seisab:
„Krundil asub 2–4korruseline jahu-, nisu- ja rukkiveski
hoone, mis on ette nähtud rekonstrueerida. […] Hoone
suurimaks lubatud korruselisuseks on määratud kuni
7 maapealset korrust.“3 Nõnda projekteeris Andri Kirsima
2014. a kahekorruselisele jahuveskile viiekorruselise
pealeehituse, mis detailplaneeringu kohaselt „vastab
Rotermanni kvartali ajaloolise hoonestusstruktuuri omapärale“4.
   2016. a valminud massiivne plokk kahe-, kolme- ja
neljakorruseliste jahu-, nisu- ja rukkiveski hoonete turjal,
mis katab raske vaibana kolme hoonet, on paraku sündinud fakt. Üksiti on see nüüdisaegne hoone, mille aksessuaariks on mõne korruse jagu ajalooliste tööstushoonete
fassaade. Selguse huvides olgu lisatud, et see pealeehitis
on kvartali nii teostatud kui ka veel projekteeritavate
mälestiste pealeehitiste seas üks mastaapsemaid.
   Rotermanni kvartal on suurepärane näide
1990. aastate lõpul prevaleerinud tööstuspärandi rekonstrueerimise põhimõtteist. Need tuginesid peamiselt kahele
aksioomile: esiteks on tööstuspärandi kasutuselevõtuks
vaja seda ulatuslikult rekonstrueerida ning vajaduse korral
täiendada peale- ja juurdeehitistega, teiseks vaikiv tõdemus, et see pärand on võrreldes teiste ajaloolise pärandi
liikidega vähem tundlik ja kannab oma suure mastaabi
tõttu igasuguse rekonstrueerimise edukalt välja. Neid
põhimõtteid võib liigitada pärandipoliitika uitmõteteks.
Küsitavaks osutuvad need siis, kui neid kohandatakse
mehaaniliselt ka teiste tööstuskomplekside suuremahuliseks rekonstrueerimiseks.

Järgnev arutlus vaatleb kriitiliselt teemat, kas tööstuspärandit peaks restaureerima või hoopiski rekonstrueerima.
Seejuures tuginetakse eeskätt Tallinna näidetele, kus
pinge nende kahe tegevuse vahel säriseb vahest kõige
tugevamalt ning kus on juba üksjagu teostatud projekte.
   Eesti nüüdisarhitektuuri puhul kiidetakse tihtipeale
selle uuenduslikkust ja värskust. 2016. a arhitektuuripreemiate üleandmisele pühendatud saates sõnas Soome
arhitekt Kari Järvinen, Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemia laureaat1: „Siin on mingis mõttes
1990. aastatel alustatud puhtalt lehelt. [...] Eesti arhitektuuris imetlen seda värsket ja julget lähenemist.“2
   Kui uudistada Soome tööstuspärandit, siis paistab
välja, et sealses ühiskonnas suhtutakse sellesse alalhoidlikult. Seda peetakse teiste pärandiliikidega võrdväärseks
mitte ainult põhjusel, et Soomes on tööstuspärand väga
mitmekülgne, vaid ka seepärast, et tööstus on siiani üks
Soome heaoluühiskonna alussambaid. Kindlasti mängib
oma osa see, et mitu rahvusvahelise haardega Soome
arhitekti – kui mainida tuntumatest ainult Alvar Aaltot ja
Viljo Revelli – on projekteerinud nii üksikuid tehaseid kui
ka terveid tööstuslinnu.
   Kas meie ei näita oma niisama rikkaliku tööstuspärandi suhtes samavõrra respekti üles? Mälestiste registris
on tööstuspärandi objekte arvukalt. Näiteks Tallinnas on
kaitse all kümmekond suurt ajaloolist tehasekompleksi
alates Lutheri vineeritehasest kuni Rauaniidi vabriku ehk
Eesti Kunstiakadeemia peatse uue hooneni. Mujal Eestis
on kaitse all Kreenholmi hiigelkompleks, Sindi kalevivabrik … Peale suuremate komplekside on muinsuskaitse all
veel väiksemaid ja üksikuid tööstushooneid ja -rajatisi.
Aastal 2016 võeti kaitse alla nii Tudulinna hüdroelektrijaam (HEJ) kui ka loodus- ja muinsuskaitsjate vahel naginat tekitav Linnamäe HEJ pais.
   Paraku ei taga riiklik kaitse tööstuspärandi vastu
automaatselt pieteeditunnet. Kas muinsuskaitse suudab
aidata kaasa väärtuslikumaks tunnistatud ehk kaitse alla
võetud tööstuspärandi terviklikule ja säästvale säilimisele?
ROTERMANNI KVARTAL
Tallinna südalinna Rotermanni kvartalit on peetud meie
tänapäevase ja ajaloolise tööstusarhitektuuri silmapaistvaks sümbioosiks. Tõepoolest, seal on oma projekte realiseerinud mitu praegusaja tuntud bürood, näiteks Alver
Arhitektid, Arhitektuuribüroo Emil Urbel, Arhitektuuribüroo Kosmos ja KOKO arhitektid. Viimase poolt
2008. a kolme silmatorkava klaastorniga ehitud tagasi24
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(1) Krulli masinatehase nn peatänav, mille keskel jooksis kõigest kümme aastat tagasi raudtee. 19.–20. saj vahetusest pärinev ajalooline
hoonestus ei ole arendaja kätt veel tunda saanud. Loodetavasti säilib peale väärtuslike hoonete ja detailide ka hoonestuse mastaap. Foto
aastast 2014. Fotod Henry Kuningas (2) Rotermanni jahu-, nisu- ja rukkiveskid enne rekonstrueerimist 2013. a (3) Rotermanni jahu-, nisuja rukkiveskid pärast rekonstrueerimist 2017. a (4) Maakri kvartalis ajaloolises Grünwaldti naha- ja jalatsivabrikus käib hoogne ehitustöö.
2008. a kehtestatud detailplaneering võimaldab muu hulgas püstitada mälestiste külge ja osaliselt sisse kuni 30korruselise hoone.
Rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti koostas 2012. a Ars Projekt
25
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organiseerunud asumi elanike kärarikast pahameelt võib
ette kujutada, ometi ei ole hoone riikliku kaitse all. Lihtsustatult öeldes on kogukond jõudnud kokkuleppele oma
võimalustes ja neile seatavates piirides.
   Järgmisena võiks tuua näite teoorias tugevama kaitse
metoodikast ehk riikliku kaitse all olevatest mälestistest,
olgu selleks mõni mõisa ait, ajalooline kultuurimaja või
hoopis muinsuskaitsealal asuv kortermaja. Nende puhul
soovitakse lisaks hoone eksterjöörile ja mahule tihtipeale
säilitada ka interjööris asuvaid väärtuslikke tarindeid ja
detaile. Üldiselt on aktsepteeritud, et neile hoonetele ei
rajata majast kaks korda kõrgemat pealeehitist.
   Tõsi on, et utilitaarse ilmega tööstusehitisel puudub
tihtipeale vaimustav sära, mis naelutaks pilgu ulatuslikult
ümber ehitatud ja silmatorkava moodsa arhitektuurilisandiga hoonele. Kuid kas me hindame oma pärandit selle
järgi, kui efektne ja moodne ta on? Mõistlik oleks siiski ka
tööstuspärandi taaskasutuse puhul eeldada, et eesmärk
on pieteeditundeliselt kohandada olemasolev ehitis uueks
funktsiooniks, säilitades ideaalis peale hoone kehandi
võimaluse korral kasvõi osa vabrikule kunagi otstarbe
andnud sisseseadest.
   Suure tööstuskompleksi arenduse õnnestumiseks on
nüüdisarhitektuuri lisandumine kindlasti teretulnud, nii
nagu on teinekord vaja mõni osa eemaldada, kuid eelistatavalt mitte ajaloolise arhitektuuri arvelt. Uus arhitektuurne lahendus võiks tänapäevaste lahenduste abil tõsta
esiplaanile ajaloolise tööstushoone karakteri ja väärtusliku
substantsi säilitamise.
   Aeg-ajalt on paslik meelde tuletada Mies van der
Rohe motot „Less is more“5 – tööstuspärandi restaureerimine on parem kui rekonstrueerimine. Ehk oleks
nüüd aeg sõlmida uus ühiskondlik kokkulepe, väärtustada
tööstuspärandit ja ka selle mitmekihilist robustsust, liikudes säästvamate ja terviklikumate lahenduste poole?
Põhjamaade hulka kuulumine ei tähenda ju ainult kiiret
mobiilset internetiühendust, vaid ka sarnaseid pärandipoliitika põhimõtteid.
   Lõpetuseks midagi head: on väga sümpaatne tendents, et viimastel aastatel on üle Eesti suuremal või
vähemal määral restaureeritud või lihtsalt kasutusele
võetud mitu tööstusehitist, mis ei ole kaitse all. Sellised
on näiteks 2015. a avatud Kohtla kaevanduspargi rikastusvabrik, 2016. a valminud kaubanduskeskus Arsenali
sõjatehases Tallinnas, aga ka Tallinna Telliskivi linnaku
ja Tartu Aparaaditehase järkjärguline ja säästev kasutus.
Seda võiks võtta märgina ühise tööstuspärandi väärtuse
ja potentsiaali laiemalt levivast mõistmisest.

(5)

(5) Aparaaditehase hoov Tartus. Foto Johan Hallimäe

ÜHISKONDLIK KOKKULEPE?
Märkimisväärne osa meie võluva pealinna ajaloolisest
tööstuspärandist asub arendajatele meelepärastes ja huvipakkuvates piirkondades, mõni lausa kesklinnas. Kinnisvaraettevõtjaid motiveerib tühjalt seisvaid tööstusehitisi
regenereerima peaasjalikult arendusprojektist loodetav
kasum, seejuures toimetavad nad harilikult ühiskonnas
heaks kiidetud tõekspidamiste raames.
   Lugupeetavad ühiskonnaliikmed enamasti ei sülita
tänaval, pakuvad vanainimesele istet ning austavad oma
ja ka meie ühist pärandit. Kuidas siis ikkagi juhtub nii, et
muidu viisakad inimesed suhtuvad ajuti tööstuspärandisse
kui vanasse kasukasse, mille taaskasutamiseks tuleb seda
peaaegu tundmatuseni ümber ehitada?
   Üht tuntud lendlauset ümber sõnastades näib meie
pärandipoliitika kohta nimelt kehtivat ütlus, et kõik on
võrdsed, aga osa meist on veidi vähem võrdsed.
   Üritan seda ilmestada paari võrdlusega. Kuigi Eestis
ei ole õiguslikult sisse seatud kahetasandilist muinsuskaitsesüsteemi, toimib selline nähtus riikliku kaitse all
olevate mälestiste ja muinsuskaitsealade ning kohalike
omavalitsuste kehtestatud miljööväärtuslike alade näol
siiski. Nagu praktika näitab, sõltub kohapealse kaitse edu
loomulikult kohaliku võimu pädevusest ja koostööst kogukonnaga, kuid laias laastus see toimib. Miljööväärtuslike
alade kohta kehtestatud reegleid järgivad üldjoontes nii
linnavõim, elanikud kui ka arendajad. Üksnes vähestel
turgataks pähe idee ehitada näiteks Tallinnas Kalamajas
miljööväärtuslikuks või koguni väga väärtuslikuks tunnistatud kahekordsele eluhoonele peale neli korrust. Hästi

1

2
3

4
5
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Tartu Pauluse kiriku restaureerimisprojekti üks autor (kaasautorid:
Merja Nieminen ja Markku Norsi).
„Aasta arhitektuuripreemiad 2016“, ETV, 9. detsember 2016.
Tallinna Linnavalitsuse 18.02.2009 korraldus nr 234-k „Rotermanni 14
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“.
Samas.
Vähem on rohkem (inglise k).

ARHITEKTUUR
Kiriku 2 ja 4, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Aleksandr Pantelejev
Arhitektuuriajaloolised ja viimistlusuuringud: OÜ Vana Tallinn
Peaprojekteerija: AS Amhold
Sisekujundus: Tiiu Lõhmus
Ehitaja: OÜ Nordlin Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: Urve Rukki
Arheoloogilised uuringud: OÜ Agu EMS, OÜ Muinasprojekt
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

RIIGIKONTROLL KOLIS TOOMPEALE.
KIRIKU 2 JA 4 RESTAUREERIMINE TALLINNAS
Henry Kuningas, Kerli Pütsepp, Viljar Vissel

enamik ahje, vahetati uksi ja põrandakatteid ning likvideeriti hulk muid ehitusaegseid kihistusi ja detaile.
   Sellest hoolimata õnnestus viimatise restaureerimise käigus päevavalgele tuua ehitusaegseid ja 19. saj
teise poole viimistluskihte ning lausa üks ruum. Viimane
on küll liialdus: tegu on pisikese kemmerguga Kiriku 2
esimesel korrusel majaperemehe toa kõrval, mis ilmselt
1960. aastail ebavajalikuna suleti. Tänu sellele oli tahveldustega kaetud käimla ja selle uks peaaegu ainsa ruumina
säilitanud 19. saj viimistluse.
   Restaureerimise n-ö teisel ringil säilitati ka
1970. aastate lõpus paigaldatud esinduslikumad uksed.
Vägevad võlvkeldrid võeti kasutusele puhke- ja arhiiviruumidena ning esindusruumid, sh riigikontrolöri kabinet
asuvad nüüd Kiriku 2 peahoones. Nõukogude ajal hüljatud
Kiriku 4 pööning kohandati samuti kabinettideks ja Kiriku 2
suurel pööningul leidis koha ventilatsiooni põrguköök.

Toompea Tallinnas on läbi aastasadade olnud Eestimaa
haldus- ja kirikuvõimu kese. Selle südames Toomkiriku
põhjaküljel asub Kiriku 2 ja 4 kinnistutest koosnev arhitektuuriansambel, mis on kuulunud mitmele aadliperekonnale ja majutanud üksjagu ametiasutusi. Alates
2016. a asub seal Riigikontroll. Alljärgnevalt on väga lühidalt kirjutatud kompleksi arhitektuuriloost ning restaureerimise kohati konarlikust ja üllatustega käigust.
   Nagu enamik Toompea hooneid hävisid 1684. a tulekahjus ka Kiriku 2 ja 4 kinnistute hooned. Pärast toomkirikut ümbritsenud kõrge kivimüüri lammutamist 1778. a
kujunes siin esinduslik väljak koos seda raamivate varaklassitsistlike hoonetega. Nii ehitas riiginõunik Ferdinand
von Stahl 18. saj lõpul Kiriku 2 kinnistule aadlielamu koos
sisehoovi ümbritsevate hoonetega.
   1825. a Tallinna insenerikomando koostatud tänavavaadetel on Kiriku 2 peahoone astmikfrontooniga
kroonitud sümmeetrilist elegantset peafassaadi kujutatud valdavalt siiani säilinud kujul. Ainsa märkimisväärse
muudatuse on teinud arhitekt Konstantin Wilcken, kelle
algatusel nihutati 1889. a ümberehituse käigus hoone
peasissepääs keskteljelt läänepoolsesse otsa. Sellega koos
ehitati suurejooneline peatrepikoda külluslikult nikerdatud
paraadtrepiga.
   Praeguse peasissepääsu juures väärib eraldi tähelepanu sama aasta ümberehituse käigus rajatud ja nüüdseks restaureeritud, Tallinnas ainulaadne malmtrepp,
mida ümbritsenud puittahveldustega tuulekoda lammutati
1960. aastail. Ilmselt 1889. a ümberehitusest pärinevat
neogooti stiilis välisust peeti aga hoone klassitsistliku
üldilmega sobimatuks, mistõttu see asendati 1970. aastate kapitaalremondi ajal. Tõenäoliselt 18. saj lõpus ehitati
U-kujuline Kiriku 4 hoonekompleks, mida on järgneva
kahe sajandi jooksul tugevasti ümber ehitatud.
   1977. a koostatud projektist ja arhitektuuriajaloolistest
eritingimustest selgub, et nii Kiriku 2 kui ka 4 kompleksis oli tollal arvukalt säilinud ehitusaegseid detaile (uksi,
aknaid, ahje jm). Kahjuks lammutati seejärel ette võetud
kapitaalremondi ja keskküttesüsteemi paigaldamise käigus

MAALINGUTE KONSERVEERIMINE
Hoonetest leitud ehitusaegsed varaklassitsistlikud maalingud konserveeriti. Seinamaalinguid näeb viies ruumis,
kahes neist on vanim viimistluskiht täies mahus välja
puhastatud.
   Kiriku 2 hoones on kõige paremini säilinud seinaviimistlus roosa taustatooniga buduaaris. Selle toa põhilised
kujundusdetailid on maalitud tahvlid, mille sisemust kaunistavad naiselikkust rõhutavad lehvid, pärlivööd jms. Ühe
tahvli keskel on maalitud ovaal, millel võib aimata tantsivat naisfiguuri. Ühele seinale, kus dekoorileiud puudusid,
rekonstrueeriti ülejäänud toa viimistlusele omane tahvlijaotus. Ajaloolisel maalingul retušeeriti tausta ja tahvlite
raame, peenemad detailid jäeti puutumata.
   Kiriku 4 ehteks võib pidada sinise üldtooniga ruumi,
kus on peale osaliselt säilinud tahvlijaotusega seinamaalingu alles ka kipsornamentidega lagi. Selles ruumis
osutus kõige raskemaks seintel ja laes krohviparanduste
tegemine – seinamaalinguga krohvitükke tuli mõneski
kohas tagasi laduda. Sama oli vaja teha mõne laeornamendi jupiga. Nagu roosas buduaaris rekonstrueeriti ka
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(1) Kiriku 2 hoonekompleksi fassaadidest on silmapaistvaim elegantse dekooriga peafassaad. Hoovi- ja külgfassaadid on märksa lakoonilisema
kujundusega. Fotod Martin Siplane (2) Kiriku 2 aastal 1889 rajatud uut peasissepääsu ehib Tallinnas ainulaadne malmtrepp, mida varjas kuni
1960. aastateni puitkilpidest tuulekoda (3) Kiriku 2 teise korruse kabinetis on alles rikkalikult historitsistliku sisekujunduse elemente: maja
ainus säilinud ahi, seinamaalingute fragmendid ja luksuslik tapeet. Foto Egert Kamenik (4) Kiriku 4 uuringute käigus päevavalgele tulnud
ohtra dekooriga seinamaalingutega saalil praegu veel puudub ruumile vääriline esindusfunktsioon. Foto Martin Siplane

selles ruumis maalingukadudega seinaosadele tahvlisüsteem. Retušeerimist vajasid tahvlite raamid ja taust.
   Restaureerijad kasutasid kohapeal toonitud kaseiinliimvärvi ja kõik maalingupinnad krunditi lahja kaseiinliimilahusega.

   Säilinud materjal oli väga halvas seisus. Tapeedi konserveerimise siht oli muuta materjal eksponeerimiskõlblikuks ja taastada otsaseina üldskeem esialgsel kujul.
   Kuigi restaureerimisprotsessi ja tulemuse kohta saab
üldjuhul häid sõnu öelda, ei saa maha vaikida mõningaid
tõrvatilku. Peaprobleemiks osutus hoonete nüüdisaja
nõuetega vastavusse viimine. Visa on kaduma arusaam,
et väärtuslikku ajaloolist hoonekompleksi ei saa projekteerida ja rekonstrueerida uushoonetele kehtivaid nõudeid
järgides. Seejuures viitas nii projekteerija kui ka ehitaja
mitme ebasobiva lahenduse puhul Riigi Kinnisvara ASi
(RKAS) rangetele sisenormidele. Et RKASi hallata on
hulk mälestisi, viitab see laiemale probleemile. Sellise
tähtsa küsimuse kõrval mõjuvad teised puudused, näiteks
paari ruumi pritskrohvitekstuuriga akustiline laekrohv,
suisa kergekaaluliselt.
   Pärandipoliitika vaatenurgast on äärmiselt meeldiv,
et Riigikontroll hindab riigile kuuluva pärandi jätkuva
kasutamise vajadust ega nõudnud näiteks lisatorni ehitamist ühisministeeriumide staadionile. Riigikontrolli kolimine Kiriku 2 ja 4 hoonekompleksi kinnitas Toompea rolli
Eesti haldusvõimu südamena ning, mis veelgi olulisem,
aitas restaureerida ja uuesti toimeka eluga täita silmapaistva klassitsistliku arhitektuuriansambli.

PÕNEVAD TAPEEDILEIUD
Tööde käigus leiti üksikuid tapeedifragmente, millest
põnevaim asub Kiriku 2 teise korruse salongis. Lisaseina
tagant avastatud valtstrüki tehnikas tapeet pärineb 19. saj
lõpust. Poollangeva mustrikordusega kahes suuruses
lillekimbud on hallile tapeedipinnale trükitud lehtkullaga.
Kahest eri tapeedist kombineeritud seinaskeem on väga
ainulaadne. Kogu seina ulatuses jaguneb pind horisontaalselt kaheks. Lambriiosa ja halli keskset pinda raamistav bordüür on ühtlane ja hea kvaliteediga punane sametpaber. Selle ja tapeedi vahedes leiduvate naelaaukude rida
lubas arvata, et liitekohad olid kaetud peenikese puidust
profiilliistuga.
   Salongi pidulikku seinaskeemi toetav element on
punakaspruun historitsistlik kahhelahi. Tehnilised võtted
tapeedi paigaldamisel ja materjalikasutus viitab professionaalse tapetseerija tööle ja on suure tõenäosusega tellitud
terviklahendusena. Suurejooneline siselahendus valmis
ilmselt käsikäes 1889. a ümberehitustöödega.
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Narva mnt 92, Tallinn
Restaureerimisprojekt ja muinsuskaitseline järelevalve:
OÜ T-Linnaprojekt, arhitekt Tiina Linna
Sisekujundus: Saha In OÜ, arhitektid Külli Salum ja Riina Harik
Ehitaja: 1Partner Ehitus OÜ
Tellija: OÜ Villa MR

VILLA MON REPOS’ INTERJÖÖRID
Timo Aava

Tallinna villa Mon Repos’ kõige kuulsam ja dokumenteeritum aeg jääb teise maailmasõja eelsetesse kümnenditesse, mil seal tegutses mitu restorani, näiteks Esplanade
ja Park. Mon Repos’ nimega restoran avati villas, mille
toonane aadress oli Narva mnt 68, aastal 1922. Sellest sai
kohe tippklassi toidukoht, mille kööki peeti üheks parimaks linnas, kuigi selle tase käis kiiresti alla. Külalisteks
oli Tallinna koorekiht ja paljud välismaalased.
   Restorani teisel korrusel tegutses kasiino, mille tornist sai peremees eri suundadest tulijaid jälgida. Hasartmängudega tegelemise tõttu korraldati toidukohale haarang ja see suleti mõneks ajaks Siseministeeriumi otsusel.
   Ajakirjanduses kirjutati, et Mon Repos on rahvusvahelise spionaaži ehk Nõukogude Venemaa luure keskus
Tallinnas. Rahva seas oli villal hoopis Vene valgekaartlaste
koha maine. Restorani menukust näitab asjaolu, et
1923. a juhtis just Mon Repos’ restoran (tollase nimega
Park) linnale makstavate trahterimaksude nimekirja
1 100 000 margaga.1
   Nõukogude ajal hoone riigistati ja kujundati korterelamuks. Aastatel 1966–1971 ehitati villa ja Narva
maantee vahele Voldemar Herkeli projekteeritud kohvik
Kadriorg.
   2010. a sügisel alustatud restaureerimistööde käigus
tugevdati hoone konstruktsioone, taastati katus, restaureeriti fassaadid ja avatäited. Sisuliselt päästeti villa nende

töödega hävimisest, kuna korduvalt põlenud ja kasutuseta
hoone seisukord oli muutunud väga halvaks. Villa sisemus
jäi mitmeks aastaks oma järge ootama.
   Uuesti alustati restaureerimist 2016. a alguses ja
tööd lõpetati sama aasta sügiseks. Pikalt kasutuseta seisnud villast sai nüüd taas restoran.
   Interjööris ei olnud väärtuslikke detaile eriti palju
säilinud, seepärast tuli peaaegu kogu siseviimistlus teha
uus. Vähesena olid alles mõned siseuksed, Kadrioru pargi
poolse veranda laelaudis koos karniisidega, kaks puidust sisetreppi, tornipõranda laudis ja veidi parketti esimese korruse saalis. Keldrikorrusel olid võlvitud ruumid
paeplaatidest põrandaga.
   Sisekujundusprojekt nägi ette suurema osa seinte
viimistlemise neutraalselt helebeežiks. See ei ole algne
värvilahendus, kuid loob restoranimiljööle fooni. Esimese
korruse kesksesse saali tehti dekoratiivne laudislagi.
Ehkki andmed sellise lae kohta villas puuduvad, ei saa
välistada, et seal oli kunagi sarnane lagi. Enne eelmisi
restaureerimistöid olid säilinud lihtsad peegelvõlvid ja
lihtne stukkrosett laes. Ajalooliselt on sellist tüüpi laudislaed olnud iseloomulikud just suvilatele ja kuursaalidele,
lähikonna sarnase näitena võib tuua Liberty kompleksi
Egon Kochi suvila saali lae.
   Interjöörides olnud ajaloolised detailid restaureeriti.
Esimese korruse saali keskel olnud ovaalse kujuga par-

(1) Villa Mon Repos Kadrioru pargi poolt. Foto Timo Aava (2) Esimese korruse saal. Foto Uku Peterson
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ketist õnnestus halva seisukorra tõttu säilitada ja komplekteerida ainult väike osa. Ülejäänud saalide põrandad
kaeti tammepuidust laudisparketiga. Veranda seinakonstruktsioonidest avastatud puidust sammaste eeskujul valmistati saali neli täis- ja neli poolsammast, mis eraldavad
saali ja verandasid. Teise korruse saalis on eksponeeritud
ehitise puitkonstruktsioonide fragment. Keldrikorrust
ilmestavad mõned võlvitud ruumid.
   2010.–2011. a tööde käigus restaureeriti hoone
väline kehand, kuid mitte täielikult. Seekordsete tööde
käigus taastati ajalooliste fotode põhjal katuse dekoratiivne plekist ehisrinnatis, vitraažklaasid torni ja
verandaakende ülaosas ning rõdude malmvalus piirded
sepispiiretena. Lähiajal taastatakse katust kaunistanud
ehisvaasid. Fassaadide restaureerimise käigus taastati
küll kõik aknad, kuid mõni neist algsest veidi lihtsama
jaotusega. Keerulisema jaotusega ajalooliste akende taastamine eeldanuks peaaegu kõikide raamide ulatuslikku
ümberehitust, mistõttu jääb õige jaotuse taastamine oma
aega ootama. Et fassaadide korrastamisest on möödunud
omajagu aega, tuleks need peagi üle värvida.
   Mälestiste kohandamine nüüdisaja kasutusotstarbele
tähendab peaaegu alati keerulisi vaidlusi ametkondade,
tellija, ehitaja ja muinsuskaitsjate vahel ning tihtipeale
mitte just ideaalseid kompromisse. Erandiks ei ole ka
villa Mon Repos. Restorani moodne köögiosa võtab enda
alla ühe tiiva kaks korrust ja koos lisaruumidega peaaegu
kogu keldri ning nende ühendamine eeldas uute treppide
rajamist. Vahest kõige suurem muudatus on Päästeameti
nõudel lisatud evakuatsioonitrepp välisseinal, mis endise
Musta Luige poolsesse nurka paigutatuna siiski eriti
silma ei riiva.
   Kõige elavamalt hakkab villa kihama ja pargis promeneerijaid meelitama ilmselt suviti, mil saab kasutada
rõdusid ja pargipoolset terrassi. Pargist villasse pääsemist
lihtsustab varsti valmiv sild üle kanali.

(3)

(4)

(5)

1

Restorani ajaloo kohta vt Hovi, K. „Kuld Lõwi“ ja „Kultase“ ajal: Tallinna
restoranikultuuri ajalugu 1918–1940, Tallinn, 2003, lk 36, 54–59 jj;
„Mon Repos“ ja rahwuswaheline spionaash. – Waba Maa, 1922,
7. detsember, lk 4.

(3) Esimest ja teist korrust ühendav trepp. Fotod Uku Peterson
(4) Teise korruse saal eksponeeritud konstruktsioonidega
(5) Villa torn
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ÜHE AJALOOLISE HOONE
STIILIPÕHINE RESTAUREERIMINE
Timo Aava, Eero Kangor, Claudia Valge

tis ette mittekandvate siseseinte lammutamise ning peatrepi asemele uue, kolme korrust ühendava trepi rajamise.
Avalikud ruumid kavandati põhikorpusse ja ametiruumid
endisse teenijatetiiba. Valminud projekt jäi mõneks aastaks seisma, sest puudus raha ehituseks.
   1977. a oli Sirje Uusbek asunud tööle Teatrite Liidu
projekteerimisbüroosse, kus järgmisel aastal alustati Eesti
Draamateatri projekteerimist. Samal aastal jätkas Kunstikombinaadi ARS sisearhitekt Leena Zaporožets pulmamaja kavandamist, kaasates sellesse ka Sirje Uusbeki.
Suurema osa pulmamajast kujundaski Uusbek, ainult
kolmanda korruse Zaporožets.
   Mööbli kujundamisel ja teostamisel tuli olla leidlik,
sest materjalivalik ja tehnilised võimalused olid piiratud.
Seetõttu saavutati juugendile omane voolujoonelisus ja
kergus üksnes üksikutes detailides (näiteks peasissepääsu tamburi kukeharjakujulises viilus, mis sarnaneb
maja fassaadiviiluga), kuid mööbli vormid jäid raskepäraseks. Metallvalgustite ja trepikäsipuude puhul sai Maire
Morgen-Hääl parema tulemuse, sest tal oli kasutada
Tallinna Polütehnilise Instituudi vilunud meistrite abi
ning võimalus teostamises kaasa rääkida. Kunstikombinaadist kaasati Dolores Hoffmann (vitraažid), Eeva-Aet
Jänes (seina- ja laemaalid) ning Mare Soovik-Lobjakas
(klaasvalgusti keldris).
   Kuna kultuurimälestiste registris puudusid mälestise kohta täpsemad andmed, kohtusime 2016. a Sirje
Uusbeki ja Maire Morgen-Häälega.2 Viimasel olid alles
disainitud valgustite ja metallesemete joonised ning paar
maketti. Mälestise koosseisu täpsustamiseks tellis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond

Lutheri vabriku direktori 1910. a valminud villa Tallinnas Pärnu maantee 67 kuulub 1870. aastatel Alexander
Martin Lutheri asutatud vineeri- ja mööblivabriku hoonekompleksi. Lutheri vabrikust kujunes toonasele tööstusele
omane linnak, kus peale mainitud direktori elamu asusid
veel rahvamaja, tuletõrjehoone, veetorn, töötajate elamud
ja mõistagi tootmishooned.
   Peterburi arhitektid Nikolai Vassiljev ja Aleksei Bubõr
hakkasid Lutheri villat kavandama 1909. a pärast Tallinna
saksa teatri uue hoone (praegune Eesti Draamateater)
valmimist. Elamu esimene projekt järgis ameerikalikku
raskepärast villastiili, mis edasitöötamisel ja teostamisel
taandus n-ö peterburilikuma ja saksa teatri stiiliga sarnaneva põhjamaise juugendi ees.1
   Elamu oli Lutherite käsutuses paarkümmend aastat,
kuid 1930. aastail üürisid nad seda Itaalia saatkonnale.
1940. a hoone riigistati ja kohandati lastepolikliinikuks.
1944. a märtsipommitamise käigus hävis hoone interjöör
peaaegu täielikult. Pärast sõda kohandati hoone elamispindade puuduse tõttu korteriteks, sellele ehitati uus
katus ja paigaldati uued avatäited. 1956. a anti maja lastepolikliiniku ja kiirabijaama kasutusse.
   Hoolimata Pärnu maantee laiendamisest ja paljudest
uusehitistest säilis Lutheri villa ühena vähestest selle
piirkonna sõjaeelsetest hoonetest. 1972. a valminud ajakirjandusmaja üheksakorruseline hooneplokk lahutas selle
aga ülejäänud Lutheri kompleksist.
   1970. a otsustati endine Lutheri villa kohandada
Tallinna perekonnaseisuaktide osakonna tarbeks. Projekteerimisinstituudi Kommunaalprojekt sisearhitektid Ants
Raid ja Sirje Uusbek nägid 1971. a nn pulmamaja projek(1)

(2)

(1) Vaade juugendvillale Pärnu maanteelt. Fotod Uku Peterson (2) Fuajee ja tambur ning Eeva-Aet Jänese seinamaalingud
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(5)

(3) Maire Morgen-Hääle kujundatud trepp ja valgustid. Fotod Uku Peterson (4) Abielude registreerimise saali on kujundanud Sirje Uusbek
(5) Maire Morgen-Hääle kujundatud valgusti abielude registreerimise saalis

ja erastamise kartuses võeti Lutheri villa interjöörid kaitse
alla juba 1995. a, kuigi hoone ise sai mälestiseks alles
kaks aastat hiljem.
   Pulmamaja interjööride sedavõrd varane kaitse alla
võtmine oli erandlik ja mõneti konfliktne, sest esialgu oli
kaitse all suhteliselt hiline nõukogude ajal teostatud interjöörilahendus, kuid palju vanem hoone veel mitte. Näiteks
samast ajastust pärinevat, kõrgemal tasemel teostatud
endist Sakala keskust ja selle interjööre kaitse alla ei võetud, mistõttu on need nüüdseks sisuliselt hävinud.
   1990. aastatel nimekirjade kaupa enamasti ainult
aadressi või nime alusel kaitse alla võetud mälestiste
koosseisu tuleb edaspidigi täpsemalt fikseerida, kirjeldada
ja süstematiseerida.

väärtuslike detailide inventuuri Claudia Valgelt, kes kirjeldas ja mõõdistas kõik originaalsed sisekujunduselemendid.
   Põhjamaade juugendist ja art deco’st inspireeritud
pulmamaja postmodernistlik interjöör pidi harmoneeruma
arhitektide Vassiljevi ja Bubõri projekteeritud majaga.
Kuna sisekujunduse loomisel ei saanud lähtuda esialgsetest elluviidud projektidest, on tegu autorite kujutlusel
põhineva rekonstruktsiooniga. Pulmamaja sisekujundus
sarnaneb Eesti Draamateatri omaga, sest need valmisid
samal ajal ja sama sisekujundaja tööna Vassiljevi-Bubõri
arhitektuurilt sarnastesse hoonetesse.
   Pulmamaja interjööride lahenduse filosoofilised ja
metodoloogilised alused lähtuvad Nõukogude Eestis ja
mujal Ida-Euroopas sel ajal levinud restaureerimispõhimõtetest. 1964. a Veneetsia harta printsiipe, et restaureerimine lõpeb uue lisamisega, kõik lisatav peab aga olema
algsest eristatav ning kandma nüüdisaja pitserit, paljudel
juhtudel ei järgitud. Lutheri villa interjöör on stiililise
restaureerimise ehk rekonstrueerimise näide 1970. ja
1980. aastatel taastatud mõisate (Palmse, Sagadi) kõrval.
Eramu ümberkohandamine ühiskondlikuks kasutuseks on
jällegi iseloomulik toonasele pärandipoliitikale.3
   Pulmamaja postmodernistliku interjööri kõrval võib
sama ajastu uusehitiste näidetena esile tuua 2016. a
sügisel kaitse alla võetud Paide kultuurimaja ja arvatavasti
peagi kultuurimälestiseks tunnistatava rahvusraamatukogu. Iseseisvuse taastamisele järgnenud omandireformi

1

2

3
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Kahe täiskorruse ning mansard- ja keldrikorrusega villa keskel oli
trepihall, esimesel korrusel kabinet, salong, talveaed ja söögituba, viimane
oli ühendatud köögiplokiga. Teisel korrusel asusid magamis- ja lastetoad.
Maja ümber kaarduvalt terrassilt pääses hoonega orgaaniliselt seotud
aeda. Aia maanteepoolne osa kavandati Inglise stiilis, maja taga asus
juurviljaaed ning seda ümbritsesid majaga samas stiilis väravad ja
piirdetara.
Sirje Uusbekki küsitlesid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist Eero Kangor ja Claudia Valge ning
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektor Kadri Tael.
Vt nt Krista Kodres. Arhitektuuripärandi restaureerimine: ideoloogia,
poliitika ja tegevuspraktika. – Eesti kunsti ajalugu 1940–1991, II osa.
Tallinn, 2016.

ARHITEKTUUR
Vabaduse väljak, Tallinn
Kunstnik: Jaagup Roomet
Sisearhitekt: Maarja Varkki
Arhitekt: Helle-Triin Hansumäe
Muinsuskaitseline järelevalve: Helle-Triin Hansumäe
Ehitaja: AS Irbistero, Ferestaur OÜ
Tellija: Tallinna Kultuuriamet

TALLINNA LINNAMUUSEUMI RAIDKIVIMUUSEUM
INGERI BASTIONI KÄIKUDES
Risto Paju

   Kui üldehitustööd olid valmis, algas töö ekspositsiooniga. Selleks et tuua tunnelisse museaalid, tuli sealset
kliimat veelgi parandada. Kogu tunneli ulatuses paigaldati
muuseumi õhukuivatid, mis saadavad õhust eraldatava
vee otse linna kanalisatsiooni. Need osutusid pärast kontrollperioodi igati tõhusateks ja sügisel 2015 võis alustada
ekspositsiooni paigaldamist.1
   Vana, iseloomuga ruumi kasutusele võttes on ilmselt kõige mõttekam vaadata, milliseid võimalusi ja ideid
pakub ruum ise. Taotlus oli, et ekspositsioon on bastionikäigu orgaaniline osa ja ka paetunnel on eksponaat.
Viimast soosib asjaolu, et ilmselt on vähe muuseume,
kus eksponaadid ja muuseumiruum on ühest ja samast
materjalist.
   Algne mõte oli kujundada ekspositsioon omamoodi
varemete linnana ja selle mõttega läksingi filmikunstnik
Jaagup Roometi jutule. Tema poole pöördusin seetõttu, et
teatri- või filmikunstniku lähenemine keskkonna loojana
ja valgusega mängijana tundus kohale sobilik. Oli ju kavas
luua pisut teatraalne maailm, kus ruum ja eksponaadid
moodustavad mängulise terviku, mille üks komponent
on valgus. Tehnikaseadmed (arvutid jms) välistasin põhjusel, et saaksime luua just esemele keskendunud eheda
väljapaneku, kus ei oleks segavaid helisid ega vilkuvaid
ekraane, mida on igal pool niigi palju.
   Kuna Tallinna Linnamuuseumil on suur ja valdavas
osas eksponeerimata raidkivikogu, oli uurijatele ja raidkivikunstist tõsisemalt huvitatud inimestele mõeldes tulevase muuseumi üks eesmärk luua omamoodi avahoidla.
Soovisime teha avaliku ekspositsiooni, kus on välja pandud võimalikult suur osa kivikogust e lapidaariumist. Nii
leiab huviline praegu käikudest üle 200 raidkivifragmendi.
   Ekspositsiooni juures oli tehniliselt oluline see, et
kive saaks näiteks mõne uurija soovil või muul põhjusel
seinast eemaldada ja sinna tagasi panna. Enamasti kasutatakse raidkivide kinnitamiseks sepiskobasid, ent sel
viisil seina kinnitatud kivide kättesaamiseks tuleb koba
seinast lahti kangutada või läbi saagida. Muuseumi töö
muudaks see keeruliseks. Nii töötati ekspositsiooni jaoks
välja kronsteinid, mis on lahtivõetavad ja mille juures on

Tallinna 17. saj pärinevate bastionide all on paest tunnel,
mis on nüüd osaliselt avatud ka külastajatele. 2016. a
kevadel lõpetati viimase, raidkivimuuseumiks kavandatud
tunnelilõigu renoveerimine Harju mäe ehk Ingeri bastioni
all. Muuseumi kasutuses olev käik on Ingeri ja Rootsi
bastioni läbiva tunneli ehedaim ja vanima ilmega osa.
   Tunneli remondieelset seisu iseloomustab hästi tõik,
et sealses vaikuses võis kuulda talvitumiskohta otsiva
konna vettehüppest tekkinud sulpsatust – heli, mis oleks
ehk loomaaias täiesti omal kohal, kuid tulevases muuseumis tegi see natuke murelikuks. Tunnelis oli 2012. a, mil
algas käikudesse muuseumi kavandamine, tegelikult juba
vähem vett kui kümmekond aastat tagasi, mil see tunneliosa peale pikaaegset kinnimüüritud olekus seismist avati.
Esimesed „külastajad“ olnud tunneli Mayeri treppide
poolses otsas tookord tuukrid!
   Selleni jõudmine, et tunnelis saaks liikuda päris
puhta ja kuiva jalanõuga, nõudis siiski veel suurt tööd.
Ka muuseumi tulevane sissepääs ei ahvatlenud külastajaid ligi astuma. Muuseumidirektori pealt kuuldud kahe
vanaproua vestlus Vabadussamba alla tunnelisse viiva
välisukse juures olnud järgmine: „Kuhu see uks viib?“ –
„Ilmselt põrgusse“.
   Ehitus algas 2015. a alguses, tööde esimene teostaja oli AS Irbistero. Kõige nähtavam osa valminud tööde
tulemusest on uued põrandad, sest need puudusid tunnelis täielikult. Põrandakatte moodustas vee-, muda- ja
prahikiht, mis ei ole muuseumipõrandate kattematerjalide valikus tavaliselt esimeste hulgas. Sellise „põranda“
eemaldamise järel said uueks katteks loodusliku krobelise
pinna ja servadega paeplaadid, nii et külastaja ei pruugigi
märgata nende hiljutist päritolu.
   Seintega oli pisut lihtsam, sest vana paetunnel oli
17. saj ehitatud kestma sajandeid. L-kujulise tunneli üks
haru on jagatud väikeste vaheseintega kasemattideks, ent
vaheseinad olid osaliselt varisenud ja vajasid plommimist.
Osaliselt oli varisenud ka sein. Seinavaringud jäeti siiski
plommimata, et säilitada müüri vanunud ilmet. Samuti
jäeti puutumata seintele kogunenud settekihid ja muu
paatina.
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silmas peetud sedagi, et need hoiaksid museaalid seinast
eemal. See aitab vältida niiskusesilla tekke ohtu.
   Kvaliteedi ja täpsuse suhtes nõudlike ja keeruliste
ekspositsioonitööde käigus vahetati töövõtjat ning suurema osa ekspositsioonist paigaldas Ferestaur OÜ. Selle
ettevõtte töö ladususe, oma ala tundmise ja kvaliteedi
kohta võib öelda kiidusõnu.
   Käigud Ingeri ja Rootsi bastionis koos Kiek in de
Köki ja Neitsitorniga moodustavad väärika arhitektuurikompleksi. Kordagi tänavale astumata saab Vabaduse
väljaku juurest tunnelisse minnes jalutada giidi saatel läbi
Tallinna mitme sajandi kindlustusarhitektuuri, olles kord
maa all ning kord linnamüüri kõrgel ja kitsal kaitsekäigul,
jõudes lõpuks Neitsitorni. Raidkivimuuseumi tunneliosa
korrastamisega sai see kompleks tervikuna valmis.

(5)

1

Muuseumi rajamise kohta vt ka Tallinna Linnamuuseumi ajakirja Laegas
2016. a numbrit.

(1) Enne muuseumi rajamist 2012. a. Sisearhitekt Maarja Varkki ja
kuraator Risto Paju museaalidele pimedas tunnelis paremini valgustatud kohta otsimas. Fotod Siim Porila (2) Enne muuseumi rajamist
2012. a (3) Etikukivide ruum eskiisprojektil. Autor Jaagup Roomet
(4) Hetk avamiselt 13. mail 2016. a. Tallinna Linnamuuseumi direktor Kalmar Ulm näitab linnapea ülesandeid täitvale abilinnapea Taavi
Aasale, kui kõrgele ulatus käikudes algne veejoon. Foto Jaan Künnap
(5) Etikukivide ruum valmiskujul. Foto Paco Ulman
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IMELISE ASUKOHAGA LOSSI 32
MAJADE RESTAUREERIMINE TARTUS
Egle Tamm

lahendust. Ta esitas 2007. a ehitus-tehnilise ekspertiisi,
mille alusel soovis telliselamu lammutada ja ehitada uue
samasuguse hoone. Tugevdustööde kõrge hinna kõrval
tegi muret ka maja esteetiline välimus pärast pragude
parandamist: arvati, et see võib võimalikke huvilisi hirmutada ja jätta kallid korterid sootuks ostjata.
   Lammutamisest muinsuskaitse komisjon keeldus
ning majad jäid jälle ligikaudu kümneks aastaks seisma.
   2015. a ostsid kinnistu vanade majade ehitamise
ja restaureerimise kogemusega inimesed. Ostu algatas
Muinsuskaitseameti tegevusloaga ehitusinsener Aavo
Ossip, kelle pani tegutsema ajalehes Tartu Postimees
ilmunud Tartu mahajäetud majade reportaaž. Varasema
projekti injektsioonivaiasid ja kõigi korruste raudbetoonvahelagesid pidasid uued omanikud liiga kõrgelennuliseks
lahenduseks. Stabiilsuse tagamiseks ehitati hoopis maja
keldrile raudbetoonist põrand ja vahelagi.
   2007. a OÜ Ehitusekspert koostatud ekspertiisi
kohaselt oli hoone ebaühtlane vajumine tingitud koheva
möllika peenliiva esinemisest hoone all ja hoone nihkumisest 20–23 m sügavusel oleva Devoni liivakivi peal
oru suunas. See kõik võis olla õige, kuid toonane ekspertiis ei pööranud üldse tähelepanu selles paigas varem
olnule. Nimelt oli 1820. a paiku ehitatud tänavaäärsel

Tartu vanalinna muinsuskaitsealal asuva Lossi 32 kinnistu
majade asukoht on nii imeline, et seda võiks nimetada
unelmate kinnisvaraks: need hooned asuvad ühel ajal
raekoja taga, veekogu ääres ja metsa sees. Majade tänavaäärne ühekorruseline maht pärineb u aastast 1820 ja
hoovipoolne kolmekorruseline maht aastast 1907. Emajõgi on siit ligikaudu 400 m kaugusel ja metsa aset täidab
Toomemäe park.
   Tartu linna mõistes suurepärasest asukohast hoolimata seisid majad 1990. aastatest alates tühjana pärast
seda, kui need oli endale ostnud Tartu Teoloogia Akadeemia (alates 01.07.2013 EELK Usuteaduse Instituudi
Tartu teoloogia akadeemia). Majadesse plaaniti ehitada
õppehoone, kuid sisemistest lammutustöödest ja kõrgema
hoone uuest katusest enamat ei tehtud.
   Uute omanike käe all koostati aastail 2005–2006
muinsuskaitse eritingimused ning projekt hoone ümberehitamiseks ja restaureerimiseks korterelamuks. Kuna
1907. a ehitatud punastest tellistest hoonel olid välistes
kandeseintes läbivad praod, nägi konstruktiivne projekt
ette vundamendi injektsioonivaiadega tugevdamise ja
raudbetoonvahelagede ehitamise. Injektsioonivaiadega
vundamendi tugevdamine on teadagi kulukas, nii et ehituskalkulatsiooni järel hakkas omanik otsima odavamat
(1)

(2)

(1–2) Maja mõlemal pikemal küljel olid vundamendist katuseni läbivad praod. Fotod Aavo Ossip (2015)
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majal olnud ka hoovitiib, mis ulatus just selle kohani, kus
asusid peamised läbivad praod. 1907. a hoovitiib osaliselt
lammutati, osaliselt jäi aga uue hoone sisse. Seega on
võimalik, et majapoolte ebaühtlase vajumise peapõhjus
polnud mitte maapinna nihkumine oru suunas, vaid vundamentide erinev ehitusviis ja nende ühendamise kindlus.
Välistada ei saa veelgi vanemate ehitiste alusmüüride
olemasolu, sest kaevamise käigus tuli keldris ilmsiks ahjusuue, mis võib olla kunagise hüpokaustahju osa. Ahjusuue
restaureeriti ja eksponeeriti.
   2007. a ei olnud energiatõhususe ja hoone soojustamise teema veel väga terav, küll aga oli see päevakorrale
tulnud aastaks 2015. See liitus pragude varjamise sooviga, sest isegi olukorras, kus vajumist enam ei toimu,
tekitavad kunagised praod kahtlusi. Kiviladu lähemalt
uurides võis täheldada, et vuukimine ei olnud puhasvuuklaos tellishoonele iseloomulik, vaid oligi tõenäoliselt
tehtud krohvimist silmas pidades (osa silluseid oli siiski
puhtalt vuugitud).
   Seetõttu nõustus muinsuskaitse komisjon omaniku
kompromissettepanekuga kolm fassaadi 10 cm paksuselt
soojustada ja krohvida, taastades penoplastist krohvdetailid. Krohvimata jäi Püssirohukeldri-poolne sein, millel
polnud pragusid ja millega külgnev veranda oli restaureerimiseks rahuldavas seisukorras.
   Tänavaäärse, ligi 200 aastat vana maja katus asendati
algupärase eeskujul uue katusega. Probleemiks kujunes
räästakarniis ja katuseräästas: karniisil krohviti kinni peened sooned ja räästale löödi ümber kogukas kast. Pärast
kolmekordset ümberehitamist valminud lõpptulemus
pole küll viis pluss, kuid tubli neli on siiski asjakohane.
Siit saadi ühtlasi teadmine, et hea tahtmise korral saab
ka soojustatud katuse paksu räästast ümber teha ainult
räästaosa ümber ehitades, st ilma katust eemaldamata või
põhjalikult ümber ehitamata.
   Väikesel majal avati kunagi suletud tänavapoolne
sissepääs, millel oli olnud esiuksena tavapäratu ühepoolne
uks. Kuna algupärase ukse kujundus ei olnud teada ja
ka sarnaseid ühepoolseid äriuksi pole Tartus säilinud,
valmistati uus uks ainukese foto põhjal teadaoleva Tartu
vanalinna ühepoolse klassitsistliku kujundusega äriukse
eeskujul.
   Lossi 32 majade saatus annab kindlust, et vahel tuleb
vastata manipuleerivale küsimusele „Kas on siis parem,
kui maja tühjalt seisma jääb?“ jaatavalt ning oodata ära
uued inimesed, uued ideed ja võimalused. Aeg annab
arutust. Keerulisim ongi leida tasakaal väärtuste säilimise
ja omaniku kahjumita toimetuleku vahel.

(3)

(4)

(5)

(3) Kahest majast koosneva kompleksi noorem, pragudega maja
2012. a enne restaureerimist ja ümberehitamist. Fotod Egle Tamm

(4) Lossi 32 tänavaäärse maja taastamisel võeti aluseks 19. saj
alguse vorm. Pärast kolmekordset ümberehitamist sai karniis kõik
algupärased nüansid ja räästas enam-vähem hea. Vähem kui aasta
pärast lubikohviga krohvimist ja lubivärviga värvimist on näha niiskus- ja soolalaigud esifassaadil (5) Maja Toomemäelt vaadatuna.
Püssirohukeldri-poolne ots on restaureeritud, teiste külgede suletud
pragudega müürid on soojustatud ja krohvitud
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Pöide küla, Pöide vald, Saaremaa
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Rändmeister, Juhan Kilumets
Projekteerijad: OÜ Rändmeister, Illar Kannelmäe,
OÜ Vana Tallinn, Elo Sova
Teostaja: OÜ Rändmeister
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Muinassepp, Tõnu Sepp
Tellija: Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus

PÖIDE KIRIKUL UKSED EES, VALGUS MAJAS
Juhan Kilumets, Eva Mölder

   Kui pikihoone akendel oli avatäidete algne kinnituslahendus suhteliselt selgesti loetav ja järgitav, siis läänepoolses võlvikus seda üheselt määrata ei õnnestunud. Seal paigaldati vitraažiplokid puitraamidesse, mis suruti pööradega
vastu kiviraami sisekülge. See tundus segases olukorras
kõige neutraalsem, pealegi pole puitraamides vitraažaknad
keskajale võõrad. Suuremad kivitööd olid seotud telliste
asendamise ja konserveerimisega ning läänevõlviku põhjaakna purustatud dolomiitraami asendamisega.
   Vitraaže kujundades loobus arhitekt altariruumis valitsevast rombist kui mõnevõrra üleekspluateeritud mustrist:
uued aknad kavandati muid keskajale omaseid jaotusi –
ristkülikut ja diagonaalruutu – kasutades. Värvilist klaasi
kasutati vähe, peamiselt pikihoone akende raamistustes ja
päistes. Viimastes näeme kolmnurksõlme, kalasid ja liiliat,
vastavalt Püha Vaimu, Kristuse ja Neitsi Maarja sümbolit.
   Algselt värvituna kavandatud tornivõlviku põhja- ja
lõunaakna päistesse lisati rahastaja soovil Liivi ordu kui
kiriku ehitusisanda ning Saaremaa Rüütelkonna kui pikaajalise patrooni vapid.
   Kiriku avatäidete projekteerimise lõpetas arhitekt Elo
Sova 2015. a. Temalt pärinevad tornivõlviku akende päiste
ja lõunaseina väikese vitraažakna kavandid, peaukse restaureerimise lahendus ja põhjaportaali uus uks, tornikorruste luugid, võrgud ning muud pisemad avatäited.

Saaremaal Pöide kirikus klaaritakse endiselt sõja- ja kolhoosiaja arveid. Summad on teadagi suured, kuid viimased aastad on toonud häid uudiseid: aastail 2013–2014
valmis katus ning 2015–2016 restaureeriti aknad ja portaalid. Uued aknad on kummardus arhitekt Illar Kannelmäele (1936–2010), kes nägi oma projekteeritud aknaid
ainult paberil.
AKENDE TAASTAMINE
Pöide kirik jäi pimedaks 1940. aastate lõpus, kui kogudus
suleti ja uus võim tegi kirikust nn heinavarumise baasi.
Aknad lõhuti ning rohkem kui pooleks sajandiks said
kiriku akendeks laudkilbid ja roostes plekid. Ajaloolistest
avatäidetest elas kolhoosiaja üle kõigest peaportaali uks.
   Akende taastamine algas Andrei Lobanovi kavandatud altariruumi vitraažakende valmimisega 1998. a.
Tookord tundus, et kohe saavad klaasitud ka ülejäänud
aknad, kuid Pöide kiriku taastamisele omaselt hoog kadus
ja 20. saj päevavalgus pikihoonesse tagasi ei jõudnudki.
Sel ajajärgul oli üks omaette võluv moment: ligikaudu
50meetrise, valdavalt pimeda suundruumi sügavuses
valitses altariretaablina lahendatud idaaken, mistõttu
tekkis omamoodi valgus-tunneli-lõpus-efekt.
   Akende taastamine jätkus 2007. a pikihoone avade
mõõdistamisega, aasta hiljem järgnesid muinsuskaitse
eritingimused ja projekt. Pikihoone ja tornialuse võlviku
kokku kuue gooti akna uute avatäidete käsitluse määras
paljuski Lobanovi tehtud sissejuhatus.
   Ainumõeldav oli jätkata pliiklaasimist, järgides võimalikult täpselt vitraažiplokkide ajaloolisi kinnituslahendusi. Kunstilise lähenemise kirjutas ette ruumi sakraalsest
teljest lähtuv aknaavade arhitektuurne gradatsioon: altariruumi mitmejaolistele ehisraamistikuga akendele järgnevad pikihoone kasina kaarekujundusega kitsad aknad
ja tornivõlviku kindluslikud aknad. Mõistagi sai idas ette
antud lahendus lääne poole liikudes üksnes lihtsustuda.
   Klaasitöödele eelnes akende kivipiitade restaureerimine. Saare-Lääne keskaegsete kirikute kohta haruldasena on Pöide kiriku pikihoone aknapiidad laotud tellistest
ning tavapärane dolomiit tuleb mängu alles akende ülaosas ehisraamistike vormistamisel. Tornivõlviku aknaavade algne raamistus koosneb dolomiitplokkidest, üksikud tellised avade allosas on sekundaarsed.

PORTAALIDE KONSERVEERIMINE
Lõunaportaali kivi on võetud Kaarma dolokivilademe rikkaliku savisisaldusega pindmisest kihist, millel puudus
ehituskivile vajalik kvaliteet. Arvatavalt algas ilmastiku
toimel saviosakeste kivi struktuurist välja uhtumine juba
keskajal. Hiljemalt 17. saj hakati portaali üle krohvima.
Aastail 1989–1990 kaevati kirik müüride ümber kuhjunud muldvallist välja. Müüritise allosa kuivamisega
kaasnenud soolakristallide moodustumine kivi pinnal on
portaali seisundit mõjutanud. Kahjustustest hoolimata on
portaali dekooririkkus säilinud detailide abil loetav.
   Järgides põhimõtet sekkuda portaali välisilmesse
minimaalselt, piirduti kivi pealispinna puhastamisel irdunud krohvi- ja lubivärvikihtide eemaldamisega. Raidkivipinna väljapuhastamist portaali konserveerimise eesmärgiks ei seatud, sest stabiilsed värvifragmendid kaitsevad
kahjustatud kivipinda.
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   Dolokivi vigastatud pinnad täideti nii, et sademevesi ei tungiks mitte sügavale pragudesse, vaid valguks
kergesti välja. Tühjaks pudenenud vuugid täideti. Mördid
segati hüdrauliliste omadustega Saaremaa lubja baasil,
peente pragude võrgustik täideti injekteerimismördi ja
lubja seguga.
   Põhjaportaali konserveeritav ala hõlmas nii gooti kui
ka osaliselt säilinud romaani portaali ning kirikumüürist
astmena eenduvat portaalikilpi. Tähelepanuväärne on
dekooridetailide ülihea säilivus, mis viitab Kaarma dolokivi
oskuslikule valikule. Osalt oli kilbi müüritis kiriku seinaga
seotud ja stabiilne, kuid osaliselt kiriku müürist eemale
vajunud. Portaalikilbi läänepoolne lõik seoti kiriku müüritisega mördi injekteerimise teel. Konserveerimise põhimahu moodustas vuukide täitmine ja parandamine.
   Konserveerimise piire ületavaks tööks osutus portaali läänepoolse palendi puuduva kiviploki taastamine.
Tühimik täideti toorikplokiga, mis võimaldab raiuda soovi
korral välja originaaldetailile lähedane koopia.
   Konserveeritud lõunaportaal on olnud ilmastiku käes
vaadeldav kahe aasta vältel. Selle märgumist ja uute liigniiskunud alade teket ei saa vältida. Seni on 2015. a konserveerimise tulemused muutusteta püsinud. Konserveeritud põhjaportaal pannakse ilmastiku käes proovile alles
pärast seda, kui linnuse arheoloogia-ala kattev varikatus
on eemaldatud.

(3)

(4)

(1) Kiriku sisevaade altariruumi suunas. Fotod Peeter Säre
(2) Arhitekt Illar Kannelmäe vitraažikavandid (3) Tornivõlviku lõunaakna päisesse lisatud Saaremaa Rüütelkonna kui pikaajalise patrooni
vapp (4) Lõunaportaali detail
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UUE KATUSE SAANUD KIRIKUD
Egle Tamm, Kersti Siim, Nele Rent

TARTU USPENSKI KIRIK

   Kirikuvalitsus omanikuna pidas katuste parandamisel õigemaks kõrgemalt madalamale tulekut, et vältida
juba vahetatud alumiste pindade katusepleki deformeerumist ülemiste ehitamisel – nii võib juhtuda lohaka töö
puhul. Õnneks suutsid Muinsuskaitseamet ja Tartu linn
rahastada kogu katuse vahetamist, nii et 2016. aastaks
oli kogu katuseplekk uuendatud. Olnuks vett läbi laskev
katuseosa võetud töösse esimesena, kolm aastat tagasi,
olnuks müüride kahjustused kindlasti veidi väiksemad.

Magasini 1a / Munga 14, Tartu
Muinsuskaitse eritingimused: MTÜ Castellum, Robert Treufeldt,
Kristel Valk
Projekteerija: OÜ Rändmeister, Juhan Kilumets, Ain Pihl,
Aleksander Danil
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Ramses Ehitus, Urmas Lööper
Ehitaja: OÜ Tafrix, Veigo Kukkur
Tellija: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Tartu Uspenski õigeusukiriku katus on olnud halvas seisukorras kõvasti üle kümne aasta. Muinsuskaitseameti
tellimusel koostas OÜ Rändmeister 2008. a katusekatte
vahetamise projekti, fikseerides olukorra. Katuse lõunakülge, nelitiste kuplit ja selle nurgatorne ning läänetorni
kiivrit kattev tsingitud terasplekk oli rahuldavas seisukorras ega lasknud vett läbi. Plekialused puitosad olid siiski
pehkinud ja seenkahjustustega, viidates varasematele
läbijooksudele. Vett laskis läbi katuse põhjakülg, mida
kattis tsinkimata raudplekk.
   Uue katusekattena projekteeriti omaniku soovil vaskplekk. Tööde kõrget maksumust arvestades nähti projektis
ette võimalus jaotada tööd etappideks, alustades kiriku
põhjaküljelt. Projekt jäi mitmeks aastaks ootama ning alles
pärast ettekirjutuse hoiatust taotles kirik 2013. a Muinsuskaitseametilt ja Tartu linnalt raha selle teostamiseks.
   Tööde esimeses etapis 2014. a vahetati välja tornikiivri plekk. Aasta hiljem said uue pleki nelitis, nurgatornid ja läänetorni müüriastmed. Viimasena vahetati välja
löövide katusekate. Seega ei tehtud omaniku tungival
nõudmisel töid mitte projektis ette nähtud, vaid vastupidises järjekorras, nii et alles viimasena asendati vett läbi
laskev plekk.

VÕRU KATARIINA KIRIK
Jüri 9, Võru
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt: OÜ Rändmeister
Tellija- ja muinsuskaitseline järelevalve: Liivimaa Lossid OÜ
Ehitaja: AS Kurmik
Tellija: EELK Võru Katariina kogudus

Aastail 1788–1793 ehitatud Võru Katariina kiriku (arhitekt Christoph Haberland) katuse alglahendust iseloomustas barokile omane detailirohkus. Praegu avanev
vaade erineb algupärasest, sest remontide käigus on
kujundust dekoratiivsete detailide arvelt lihtsustatud.
   Varaseimad teated kiriku katusekattest pärinevad
19. saj keskpaigast, mil teadaolevalt kurdeti katkiste katusekivide üle. Olukorra parandamiseks otsustati kive alt
määrida, ent töö ei õnnestunud ei esimesel ega teiselgi
korral. Põhjuseks toodi ebasobivad ilmad ja erineva kujuga
kivid. Aastal 1842 saadi siiski raha uute katusekivide ostmiseks. Katuse üks kapitaalsemaid remonte, mille käigus
asendati ka osa katusekandmikust, võeti ette 1958. a.
   2015. ja 2016. a eraldas Muinsuskaitseamet Katariina kiriku katuse restaureerimiseks kokku 114 520
eurot, lisaks 1000 eurot tuulelipu restaureerimiseks ja

(1)

(2)

(1) Tartu Uspenski õigeusukiriku vaade uue vaskplekist katusega. Foto Egle Tamm (2) Uspenski kiriku katuse plekitööde näide.
Foto Urmas Lööper
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1400 eurot esifassaadi avariitöödeks. Katusetööd hõlmasid nii katusekatte vahetust kui ka kandekonstruktsioonide restaureerimist.
   Märkimist väärib, et kuigi projektis oli ette nähtud
asendada kõik kihid kuni katusesarikateni, otsustati säilitada vana, harjaga ristsuunaline aluslaudis. Omaette töö
oli müürlattidega, mis asendati koopiatega kogu ulatuses.
Varasemate remontide käigus oli välimine müürlatt jäetud
asendamata ja sellest olid säilinud ainult riismed.
   Osa S-kujulisi vanu katusekive säilitati kirikus näidistena. Samuti on siseruumi paigutatud need tuulelipu
originaaldetailid, mida ei olnud kehva seisukorra tõttu
võimalik restaureerida.

(4)

POOTSI-KÕPU PÜHA KOLMAINU KIRIK
Kõpu küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond
Muinsuskaitse eritingimused, projekt ja järelevalve:
OÜ Arcus Projekt
Restaureerimistööd: OÜ Katuseabi
Toetused: pühakodade programm, Riigikogu, Tõstamaa Vallavalitsus
Tellija: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

1847. a Tõstamaal asutatud kogudus leidis esmalt peavarju Pootsi mõisalt üüritud hooneis. Koguduse liikmeid
oli 1890. a 1858 ja 1939. a 1061, seevastu 2015. a 50.
   Kirik ehitati 1872.–1873. a Siseasjade Ministeeriumi rahastamisel Riia arhitekti Heinrich Schelli
tüüpprojekti1 järgi. Imposantse Kreeka risti kujulise
põhiplaaniga kellatornita hoone nelitise kohal kõrguvad
oktagonaalsed sibulkuplitega kesktorn ja neli nurgatorni.
Suursugusust lisavad kõrge sokkel ning maakivist seinapindade vastandamine krohvitud nurgaliseenide, katusealuse laia karniisi ja akende-uste raamistustele.
   Eelmisi mahukamaid katuseparandusi tehti kirikus
1920. ja 1950. aastail. Seekord jagus töid kolmeks suveks:
2014.–2016. aastani. Alustati altaripealse kui enim
kahjustatud osa taastamisega ning seejärel said uue terasplekk-katte eeskoda, kogudusesaal ja nelitise tiivad, viimasel aastal kuplid. Veel taastati räästakarniisid ja nelitisetorni
ümaraknad, laoti uued korstnapitsid ning värviti ristid.
   Ehkki töid teostas üks ettevõtja, on katusel võimalik
näha kolme plekksepa head tööd. Nende kutseoskusi
võiks võrrelda individuaalmeisterrätsepa omaga – just
nii meisterlik, detailidega arvestav ja korrektne oli kuplid
valtsinud Sergei Siimanni töö. Rõõmu tehtust tunnevad
nii tegijad, kirikulised kui ka ametnikud.

(5)

(6)

(3) Võru Katariina kiriku katusekate vahetult enne restaureerimist.
Katust on eri aegadel lapitud, asendatud katusekivid eristuvad tooni
poolest. Fotod Kersti Siim (4) Kirik uue katusega (5) Vaade PootsiKõpu kirikule. Fotod Nele Rent (6) Pootsi-Kõpu kiriku kesk- ja
nurgatorni liitekoha valtsis meisterlikult plekksepp Sergei Siimann

1
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Sama projekti järgi on ehitatud Lalsi (Kolga-Jaani), Penuja, Tuhalaane,
Arusaare, Leisi, Ööriku, Aruküla, Vaskjala, Kavilda ja Uruste kirik.
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VANA-VIGALA MÕISA VÄIKESE VALITSEJAMAJA
LUGU OMANIKU SULEST
Jüri Raud

Vana-Vigala mõisa valitsejamaja paikneb Vigala vallas
Raplamaal. Maja ajaloost pole palju teada. Kõige varasem
allikas on 1768. a kaart, kuhu on praeguse maja kohale
märgitud üks hoone. Sellest algupärasest on säilinud
vähe, ilmselt ainult osa keldrikorrusest, mille varasemale
päritolule viitavad muu hulgas hüpokaustitaolise keskküttesüsteemi jäänukid – paekiviseintes kulgevad kuumaõhukanalid.
   1905. a revolutsiooni ajal valitsejamaja põletati ja
alles jäid üksnes tellismüürid. Hoone ehitati uuesti üles,
aga selle otstarve muutus, sest sellest sai mõisatööliste
elamu. Eesti iseseisvumise järel asus peahoonesse põllutöökool, mille õpetajate pered majutati valitsejamajja.
Pärast teist maailmasõda said hoonesse ruumid ka kauplus ja kutsekeskkooli sõjanduse õppeklass. Iseseisvuse
taastamise järel jäi maja tühjalt uut omanikku ootama.

tiivas laetalad koos selle alla jääva põrandaosaga keldrisse
vajunud.
   Õige kaunitena paistsid meile tol ajal maja lähedal ja
tugipiilaritel kasvanud suured saared ja toomingad. See,
mida nende juured müüridele olid teinud, selgus alles
mõne aasta pärast.
   Tagantjärele peab tunnistama, et ostuotsust tehes
hindasime maja seisukorra paremaks, kui see tegelikult
oli. Ühelt poolt oli see nii seetõttu, et meil puudusid
eriteadmised näiteks majavammi kohta, teisalt oli maja
prahti täis, liikumine piiratud ja takseerimine jäi pinnapealseks.
TASA JA TARGU TÖÖTAMINE
Suuremaid töid maja juures oleme teinud suviti puhkuse ajal. Esimesed suved pärast maja soetamist kulusid
puhastustöödele. Majast rookisime välja suures koguses
seenetanud puitu, mis läks otse lõkkesse. Keldrikorruse
tõeline ilu tuli välja alles pärast pehkinud juurviljasalvede
ja aastate jooksul kogunenud pinnase eemaldamist.
   Et vältida omaenese tarkusest tingitud vigu, kaasasime järgnevate aastate töödesse nõuandjatena juba
tunnustatud asjatundjad. Kõigepealt andis meile majavammiga võitlemiseks hädavajalikku teavet Tallinna
Tehnikaülikooli professor Urve Kallavus. Tema visiidi
tulemusena avasime hulgi puitkonstruktsioone, mille taha
olid peitunud majavammi kolded. Jälle lõõmas lõke hommikust õhtuni.
   Professor Kallavuse soovitusel vedasime välja ka
kogu pööningukorrusel oleva soojustuse, st lubja-liivasaepuru segu. Selgus, et laetalad on väga halvas seisus ja
katusekonstruktsioonid tervikuna vajavad tõsist remonti.
Olukord oli koguni nii hull, et sarikate tekitatud horisontaaljõud kippusid müüridele liiga tegema. Nende probleemide lahendamiseks palusime abi paljudelt asjatundjatelt.
Vaatamata halvale tervisele nõustus kohale tulema Eesti
Maaülikooli professor Tõnu Keskküla, kes andis näpunäiteid avariilisemate kohtade remondiks. Oma pisikese puuhaamriga koputas ta puitkonstruktsioonid läbi ja näitas,
millistele pöörata tähelepanu esmajärjekorras.
   Korduvalt käisid kohal insenerid Heino Uuetalu ja
Aleksander Danil. Heino Uuetalu õpetuse järgi parandasime müüriosi, milles olid väga suured praod. Mäletan,
et ta käis krundi läbi kohapeal valmistatud nõiavitsaga,
tuvastamaks veesooni. Ühes kohas ütles ta, et vits näitab
seal veesoont, osutades veesoone sihi. Suhtusin sellesse
väitesse tookord kaunis skeptiliselt, kuid aastaid hiljem,

ESIMESED KOHTUMISED
Minu, mu õdede ja venna jaoks algas valitsejamaja lugu
1970. aastate lõpus, kui õppisime mõisa peahoones asunud algkoolis. Meie igapäevane koolitee möödus mõisapargi servas asunud tagasihoidlikust majast, mida kutsuti
väikeseks valitsejamajaks. Minu esimene käik valitsejamajja oli arvatavasti kaupluse külastamine maiustuste
ostmise sihiga aastal 1979.
   Hoone tõeline tähendus meie jaoks sai selgeks hoopis hulk aastaid hiljem, kui meil kõigil olid juba ülikoolidiplomid taskus. 2000. aastate alguses pani vald nimelt
väikese valitsejamaja enampakkumisega müüki. Me osalesime pakkumises ja võitsime.
   Motiive maja soetada oli õige mitu. Ühelt poolt
selle ajalooline hõng: rohkem kui meetripaksused paekivimüürid ja võlvkaarlaed keldrikorrusel, anfilaad, vanad
tahveluksed ja vahvärkseinad põhikorrusel, samuti vanade
meistrite kirvejälgedega massiivsed käsitsi tahutud puitkonstruktsioonid pööningukorrusel. Teisalt mõjutas meid
kaunis ümbrus: hea oli kujutleda end mõisa vanas Inglise
stiilis pargis jalutamas ja linnulaulu kuulamas.
   Äratundmine, et see on meie koht, tekkis sellest
hoolimata, et esialgne pilt oli trööstitu. Maja ümber laius
aastakümnetega kogunenud sodi ja rinnuni kasvav nõges,
ainus hooldatud paik oli majatagune aialapp. Suurem osa
akendest oli puruks löödud ja keldri võlvlagi kohati sisse
varisenud, müürides olid praod, katus oli katkine jne. Selle
viimasega seotud „pisikest“ probleemi, majavammi vohamist, me tol ajal näha ei osanud. Nägime ainult vammi
tegevuse dramaatilist tagajärge, nimelt olid maja ühes
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ühel väga vihmasel suvel hakkas sellele suunale jäävas
keldrimüüri osas tõepoolest vett sisse nirisema.
   Aleksander Danili jooniste järgi remontisime katusekonstruktsioonid ja keldri võlvlae. Kõigi mahukamate
remonditööde taga on olnud puutöövirtuoos Ants Hõim,
kelle perfektseid sõlmi ja tappe on käinud juba paljud meie
juures imetlemas.
   Lähitulevikus tahaksime majale terviklikku projektlahendust, selle on nõustunud tegema arhitekt Jaan Jõgi.
Tööde rahastamise ja asjatundjate leidmise puhul oleme
saanud suurt abi Muinsuskaitseametilt.

(1)

(2)

VAADATES TEHTULE TAGASI
Praeguseks oleme valitsejamajaga tegelenud umbes
15 aastat. Minult on küsitud, kuidas ma neid aastaid hindan ja mis on korda läinud. Mida oleksin teinud teisiti või
mida kahetsen?
   Arvan, et laias laastus on tehtud tööd õnnestunud.
Tempo pole olnud suur, oleme pigem rõhunud kvaliteedile
ja nautinud protsessi. Kõrgelt hindan seda, et nende aastate jooksul on maja viinud mind kokku paljude huvitavate
inimestega – fanaatikutega, kellele on vanade hoonete
säilitamine ja taastamine missiooniks.
   Mida ma aga kahetsen, on see, et ma maja ajaloo
uurimisega kohe alguses pihta ei hakanud, vaid tegelesin,
nagu tollal tundus, märksa pakilisemate remondiküsimustega. Praegu on maja endiselt püsti, tema terviski
kosumas, aga inimesed, kes tema lugu teadsid, kipuvad
kaduma. Nii näiteks käis 2000. aastate alguses meie juures aeg-ajalt juttu ajamas üks vana külamees, kelle vanaisa oli olnud mõisa viimane tisler. Nüüdseks astub see
külamees juba ammu Toonela radadel. Meile pärandas ta
peale oma vanaisa meisterdatud kahe riidekirstu ka rohkesti mälestusi valitsejamajast, mõisast ja toonasest elust.
Kindlasti jäid paljud lood rääkimata ja paljud küsimused
küsimata ning sellest on tagantjärele kahju.

(3)

(4)

(1) Vaade pesuköögile (lammutati 1937) ja valitsejamajale. Paremal
puude taga paistab mõisa peahoone. Kõik hooned on märgitud
1768. a plaanidel. Foto ilmselt Eesti Vabariigi algusaastatest. Foto
Jaan Vali kogu (2) Ilus vaade jõe poolt 2016. a. Fotod Jüri Raud
(3) Tugipiilaril kasvanud puude juured lõhkusid piilari ja tungisid
müüridesse. Vasemal näha nõukogude ajal püstitatud puukuurid, mis
on nüüdseks lammutatud. Foto 2002. a (4) Katuse kandekonstruktsioonide remont vältas kolm aastat. Töötsoonist eemaldati eterniit ja
sinna paigaldati kile. Ulatuslike seenkahjustuste tõttu asendati kõik
aamtalad ja vahetati müürlatid. Valdav osa sarikaotsi proteesiti. Foto
2013. a (5) Hoone vanimaks osaks peetud keldris parandati 2014. a
müürid ja taastati võlvlagi. Müürides kulgevad horisontaalsed kanalid
on arvatavasti kunagise küttesüsteemi osad

(5)
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TARTU TAPAMAJA VÄRAV
VÕRU TÄNAVAL
Egle Tamm

Tartu tapamaja kompleks ehitati 1903. a linnast välja
Tähtvere mõisa põllule Võru ja Kastani tänava nurgal,
et parandada linna sanitaarolusid. Kompleks ümbritseti
kõrge taraga. Ilmselt samal ajal punastest tellistest peahoonega (arhitekt Reinhold Guleke) ehitati Võru tänava
äärde ka samas võtmes värav. 1930. aastatel asendati
ümbritsev puittara raudbetoonist piirdega.
   Praegu ehitismälestisena kaitse all olev väravaehitis,
mis koosneb kolmest avast, erineb 1940. aastaga dateeritud fotol olevast tellisrajatisest. Vana väravaehitis oli kõrgem ja kõik kolm sissepääsu olid kujundatud portaalina.
Vana värava avade laiused tunduvad praegusega kattuvat,
kuid portaalina on praegusel väraval ehitatud ainult keskmine, jalakäijate sissepääs, samal ajal kui sõidukitele
mõeldud äärmised väravad kinnituvad postide külge. Ka
on praeguse värava kiviosad madalamad kui varasemal.

Kiviosad on krohvitud tsemendirikka krohviga, moodustades terviku 1930. aastatel ehitatud betoonpiirdega.
   20. a algul osutus tapamaja linnale tulusaks ettevõtmiseks, kuid nüüd on peahoones kaubanduskeskus ja
teisedki tapamaja hooned on erakätes, linnale on jäänud
ainult värav. Tekkinud on olukord, kus mälestise omanik
oma vara ei vaja ja sissepääsu kasutavad eraomanikud, kes
sellest samuti väga ei hooli.
   Ripakil väravakompleksi restaureerimiseks leidis linn
head tahet ja raha 2016. a. Restaureeritud väravapostid
said tagasi mõnikümmend aastat tagasi mahakukkumishirmu tõttu eemaldatud betoonkuulid, mis vedelesid
ümber tapamaja tööliste elamu. Pole selge, kas kuulid
on samad, mis näha 1940. a fotol, või valmistati värava
ümberehituse ajal uued, kuid tänu kuulidele näeb värav
välja esinduslikum.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Tapamaja värav 1940. Foto Armin Lomp, Eesti Filmiarhiiv (2) Värav enne restaureerimist. Fotod Egle Tamm (3) Väravat ehtinud kuulid
asusid tapamaja töölistemaja juures maas (4) Väravaehitis pärast restaureerimist
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PÄRNU KUURORDI UUED ELAMUD.
HEADEST KOORILAULJATEST
IGNORANTSETE SOLISTIDENI
Leele Välja

rekonstrueerimisprojekt Arhitektuuribüroo Luhse ja
Tuhal). Lehe 1 hoone moodustab just tänu oma mõningasele redutseeritusele elegantse koosluse kõrval paikneva
neofunktsionalistliku hoonega, mille on kavandanud
samad arhitektid.
   Õnnestunud näiteid hoonete asendamisest moodsamas võtmes leiame Papli ja Kaarli tänava vahelisest
kvartalist (muinsuskaitseala kaitsevöönd). Sealses lühikese aja jooksul ja konkreetsete planeerimispõhimõtetega
rajatud piirkonnas joonistuvad välja selged arhitektuursed
raamid hoone paigutuse, harjakõrguse ja nn kikkis katusega.1 Nendest lähtumine on taganud väljakujunenud
linnaruumi säilimise ja lisaboonusena arhitektuurse kvaliteedi taseme tõusu. Kui Papli 27 (Alfa Arhitektid) elamu
sulandub märkamatult miljöösse, siis Kaarli 30 torkab
silma arhitektuurse tipptasemega. Hoolikalt piirkonna
tavasid järgides on sinna kerkinud betoonskulptuuri
meenutav hoone, mille minimalistlik vormikeel haakub
laitmatult piirkonna traditsioonist lähtuva viilkatusega,
mis on nagu seinadki puhas betoonpind. Arhitekt Andres
Alveri kavandatud hoone kirjutas end arhitektuuriajalukku
juba valmides ja on nüüdseks üks neid objekte, mida arhitektuurihuvilised Pärnus väisavad.
   Sama vormikeelt on kasutatud Papli 6 rekonstrueerimisel, kuid siin on voorustest saanud puudus. Piirkonna
üks esinduslikumaid juugendhooneid ja ruumiline dominant selles tänavalõigus oli saanud loa lammutuseks
juba enne muinsuskaitseala moodustamist – küll mitte
lammutusloa, aga siiski kirjaliku lubaduse. Peale pikka
mõtlemist jõuti 2014. a ka rekonstrueerimisprojektini
(Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal), mis aga ei meenuta
millegagi algset hoonet. Kvartal koosneb valdavalt kahekorruselistest hoonetest. Kahe korruse asendamine kõrge
viilkatusega – laenuna eelnimetatud Papli-Kaarli kvartalist – on täiesti põhjendamatu ja tekitab linnaruumiliselt
võõristust. Et alghoonestusest säilitati väike juugendlik
kõrvalhoone, on valitud lahendus eriti irdne. Ilmselgelt
oleks leidunud ka selliseid arhitektuurseid lahendusi, mis
astunuks varasema hoone, säilinud kõrvalhoone ja naa-

Juba kümme aastat asub Pärnus riigi suurim muinsuskaitseala. 2006. a laiendati senist vanalinna muinsuskaitseala mereni ja ala jagati kolme tsooni: vanalinn, villade ala ja rannapark. Uusehitised sellel muinsuskaitsealal
on pakkunud väljakutseid nii projekteerijatele kui ka ametnikele ning siinne praktika on alles kujunemisjärgus.
   Vanalinnades on uusehitiste püstitamisel olnud reegliks sõjaeelne asukoht ja maht, villade ja rannapargi aladel
on olukord keerulisem. Pärnu villade ja rannapargi ala
arengulugu on lühem ja ebaühtlasem, samas intensiivsem
ja ajaloo katkestustest rohkem mõjutatud. Oma osa on
varasema kaitse puudumisel – üldpilt on seepärast kirjum
ja mitmekesisem kui vanalinnades harjumuspärane.
   Pärnu muinsuskaitseala põhimäärus on uusehitistele
reegleid määrates üsna üldsõnaline: „Villade alal ehitiste
püstitamise loa andmise otsustamisel lähtub Muinsuskaitseamet järgmisest: 1) vajadusest vältida olemasoleva
ajaloolise hoonestusega võrreldes ebaproportsionaalselt
suuri ehitusmahte, kusjuures hoonestuse kõrgus ei tohi
reeglina ületada 11 meetrit maapinnast; 2) võimalusest
tasandada järske kontraste ajaloolise ja 20. saj teise poole
hoonestuse vahel viimati nimetatuile seda eesmärki teenivate juurdeehitiste rajamise abil.“
   Kui esimene punkt on asjakohane ja konkreetne,
siis teine meenutab rohkem tööriista, mis on spetsialisti käes kasulik, aga pahatahtlikus käes võib osutuda
taparelvaks. Kindlasti ei ole kontrastid muinsuskaitseala
suurim valupunkt. Küsitav on kutsuda põhimääruses üles
rajama juurdeehitisi 20. saj teise poole hoonetele, mis
on enamasti niigi ebamastaapsed ja kasina arhitektuurse
väärtusega.
VANA ASEMEL UUS
Vaadeldes villade ala uusehitisi, võib eristada kahte lähteolukorda: rekonstruktsioonina ja tühjale kohale ehitatud
majad. Asendusena kerkinud hooned hargnevad omakorda kaheks: n-ö koopiamajad, mille aluseks on võetud
varasema hoone algprojekt, ja sellised, mille arhitektuurne
lahendus on tingimusteta tänapäevane.
   Miljööliselt turvaline lahendus koopiamaja näol
võib tähendada nii algupärase vaatepildi taastamist (nt
Papli 15, kus nõukogudeaegsetest remontidest ja tulekahjudest räsitud hoone rekonstrueeriti algse projekti alusel
(rekonstrueerimisprojekt Hardi Lehemaa ja Helle-Ann
Urgard)) kui ka selle lihtsustatud versiooni (nt Lehe 1,

(1) Papli 15 räsitud originaal. Foto Leele Välja (2) Papli 15 algprojekti järgi ehitatud koopiahoone. Foto Nele Rent (3) Papli 27 algupärane variant. Foto Leele Välja (4) Papli 27 uus hoone. Foto Nele
Rent (5) Kaarli 30 algne hoone. Foto Leele Välja (6) Kaarli 30 uus
betoonist teemaarendus. Foto Nele Rent (7) Papli 6 kuurordiaegne
villa. Fotod Leele Välja (8) Papli 6 uus eramu
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(9) Supeluse 12 kõrvalhooned. Foto Leele Välja (10) Supeluse 12 uus hoovimaja. Foto Martin Siplane

nid) ja teisel pool omaaegne suvitushotell Wasa
1930. aastatest, mille elegants toodi eeskujuks juba
valmimise järel. Nende vahele nüüd kerkinud voolava vormiga uusmoodustis torkab silma nagu kehva lastetoaga
nooruk, kes ihkab ümbritsevate tähelepanu vahendeid
valimata. Kui detailplaneering oligi force majeure ja selles osas olid muinsuskaitse käed lühikesed, siis 2009. a
ehitusluba menetledes oleks arhitektuurikeele kohta küll
üht-teist öelda saanud. Ehk vigadest õpitakse?
   Viimaste objektide juures tuleb esile hästi juurdunud
kuvand Pärnust kui funktsionalismipealinnast. Sageli
jääb tähelepanuta asjaolu, et funktsionalism on esil küll
rannaäärses esindushoonete reas, kogu villade ala puhul
on aga jõulisem nimetaja nn varane kuurort ehk esimese
maailmasõja eelne puitarhitektuur. Selle asendamine neofungiga, nagu juhtus Roosi 1 puhul (arhitekt Tiit Raev),
muudab pikemas plaanis kogu kuurordi ilmet.
   Nii ei ole silmatorkavalt neofunktsionalistlike arhitektuurivõtete kasutamine paljudes kohtades põhjendatud, sest uus hoone ajaloolises keskkonnas peaks olema
homogeenne osa tervikust, mitte edev solist. Sel viisil
säiliks ka ajaloolise piirkonna väärtus ja identiteet. Konflikt ja vastandumine, mis mõnes ruumikontekstis võivad
olla intrigeerivad, vajavad väärtusliku ajaloo keskel väga
tundlikku loojakätt.
   Muusikaliste suurteoste ettekandel on kandev roll
igal orkestrandil ja koorilauljal, sest kui üks läheb viisist
mööda, on kogu teos rikutud. Sama võib öelda linnaruumi
kohta: kooskõla puudumine naaberhoonete vahel tekitab
ruumilise kakofoonia.

berhoonestusega pisut rohkem dialoogi.
   Kõige värskem ja intrigeerivam on 2016. a suvel valminud Supeluse 12 hoovimaja (arhitekt Peeter Pere), mis
asub füüsiliselt küll hoopis kitsa Auli tänava hoonefrondis.
Räämas kõrvalhoone asemele kerkinud väike eramu lähtub kõrvalhoone tagasihoidlikust olemusest ja kõrvaltänava kaootilisest üldpildist. Minimalistlik kitsaste avadega
must kast peidab teatud kuurilikku tagamõtet ja on oma
vaoshoituses tänava kirjus üldilmes veenvalt mõjus. Siin
on kokku saanud linnaruumi sobivad mahud, traditsiooniline materjalikasutus ja tänapäevane arhitektuurikäsitus.
Hoone rosin on rõdu, mille ribiline raamistus seob selle
maja lihtsasse üldmahtu. 2016. a Pärnus valminud uushoonetest on see kindlasti üks silmapaistvamaid.
AMBITSIOONIKAD UUSEHITISED
Komplitseeritumad on lood n-ö tühjale kohale kerkinud
uusehitistega. Vaatleme neist kahte: Lehe 1 ja Eha 1.
Mõlema taust on detailplaneering, mis kehtestati enne
muinsuskaitseala piiride laiendamist, ja mõlema projekt
on valminud samas arhitektuuribüroos – Luhse ja Tuhal.
Tulemus on siiski erinev.
   Kui Lehe 1 uushoone juures võib norida kõrguse
pärast, mis on tulemüüriga ühendatud arhitektuuriväärtusliku villa suhtes pisut domineeriv, siis muus osas
mõjub valitud neofunktsionalistlik vormikeel üllatavalt
asjakohaselt. Tammsaare puiestee hoonestusfrondi selles lõigus ongi vaheldumisi krohvitud funktsionalistlikud
ja laudvoodriga historitsistlikud hooned, seega jätkavad
Lehe 1 neofunktsionalistlik uushoone ja historitsistliku
suvila rekonstruktsioon senist rütmi. Papli tänava poolsel
fassaadil üllatavad moodsa arhitektuuri klassikast pärinevad laenud, mis siinses provintsilinna kontekstis mõjuvad
ootamatult värske ja elegantsena.
   Hoopis halvemini on läinud Eha 1 kinnistuga, kuhu
2010. a hakkas kerkima üüratu amööb. Just nii ristisid
paljud inimesed selle monstrumi temaga esimest korda
kohtudes. Hoone paigutus, ehitisealune pind, kõrgus ja
arhitektuurikeel eiravad ülbelt kõike ümbritsevat: ühel
pool on tsaariaegsed suvilad (või nende rekonstruktsioo-

1

Vt Kalm, M. Pärnu kikkis majad. – 100 sammu läbi 20. sajandi Eesti
arhitektuuri. Eesti Arhitektuurimuuseum, 2013, lk 136–137.

(11) Lehe 1 / Tammsaare 1, koopiahoone ja uus elamu. Fotod Leele
Välja (12) Eha 1 uuselamu on viimase kümnendi Pärnu rannapargiala uusehitistest üks ebaõnnestunumaid (13) Roosi 1 puitelamu
lammutati 2006. a lõpus (14) Roosi 1 asemele kerkinud neofunktsionalistlik uuselamu
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RAKVERE TEATRI KINO KUI KADUVIKU VARE
Kaarel Truu

huvi ja austusega. Pärandist teadlik ja julgelt tulevikku
vaatav hoone on arhitektilt saanud nime Kaduviku Vare1.
   Kino kerkis kohale, kus pinnas on pärandist paks.
Rakvere asustusajalugu algas arvatavasti just praegusel
Teatrimäel paiknenud muinasasulast. 16. saj oli seal
frantsiskaani klooster, hiljem mõisakompleks. Kinohoone
asub 18. saj ehitatud ja 1939. a lammutatud tallikuuri
kohal, markeerides ligikaudu selle mahtu ja asukohta.
Ajalooline hoone jätkus veel kümmekond meetrit lõuna
suunas, ulatudes praeguse maantee alla. Ainult osa uue
maja klaaskatust sirutub nende kadunud müüride kohale.
Kino sees on säilitatud ja eksponeeritud keskaegsete
hoonete müürid ja osaliselt ka 18. saj ehitatud tallikuuri
vundament. Kompaktsesse hoonesse on mahtunud peale
kino ka teatri proovisaal.
   Kino ei valminud lihtsalt. Protsess algas juba 2006. a
arheoloogiliste väljakaevamistega. Seejärel töö peatus
ja müürid jäid ligikaudu kümneks aastaks konserveeriva
katuse alla. Ehitus algas alles 2015. a, ent seiskus taas,
seekord ehitaja pankrotistumise tõttu. Ehitajale leiti asendaja ning üle saadi ka pingetest ja küsimustest, mis tekkisid
maa seest ilmsiks tulnud müürijäänuste ja luustike tõttu.

Härrasmees jalgrattaga peatub ja küsib ärritunult, kuidas
saadi selline täiesti uus maja sinna teatri kõrvale ehitada.
Ja veel vanadele majadele nii lähedale! Muinsuskaitsest
mindi lihtsalt jälle mööda, jah!?
   Muinsuskaitseamet tunnustas 2016. a arhitekt Raul
Vaiksoo projekteeritud Rakvere Teatri kino kui ajaloolisse
keskkonda hästi sobituvat uusehitist. Kino annab ametnikele võimaluse tutvustada muinsuskaitseala eesmärke
ja nüüdisaja muinsuskaitse põhimõtteid, aga loomulikult
rikastab see ka kohalikku kultuurielu.
   Rakvere Linnavalitsus kolis 2016. a välja senisest
18. saj ehitatud hoonest ja seadis end sisse värskelt valminud Tarka majja vanalinnast eemal. Paljud hooned
muinsuskaitsealal seisavad tühjana ja igal aastal on tulnud
kurbi uudiseid tulekahjudest. Seda silmas pidades on kino
valmimine Rakvere ja selle muinsuskaitseala seisukohalt
suurepärane uudis, mis annab lootust, et ajalooline linnakeskus siiski niipea välja ei sure.
   Mitu viimastel aastakümnetel muinsuskaitsealal tühjaks jäänud kinnistut ootab samuti uut maja, mis hakkaks
seisma kõrvuti vanaga. Kino projekteerimise põhimõtted
võiksid olla eeskujuks sealgi. Ei juhtu ju sageli, et arhitekt
oleks kavandatava hoone asukoha ajalooga nii põhjalikult
kursis kui Raul Vaiksoo kino projekteerides. Ta oli seotud
juba projekteerimisele eelnenud arheoloogiliste uuringutega ning suhtus kaevamistel ilmsiks tulnud müüridesse

1

(1)

(1) Vaade kinole Rakvere vallimäe suunast. Foto Kaarel Truu
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SAMBAID SAJA AASTA TAGANT. ÜKS VÄHEM
UURITUD JA TEADVUSTATUD STIILINÄHTUS EESTI
20. SAJANDI ALGUSE ARHITEKTUURIS
Oliver Orro

haseks just mitmesuguste koolimajade puhul, ennekõike
linnades. Õnnestumisterikas oli selles laadis töötades Riia
õpperingkonna arhitekti Aleksei Kieselbaschi looming.
Tema Eestis asuvatest töödest kõige muljetavaldavam on
Rakvere Õpetajate Seminari hoone (1913–1915), mille
puhul seguneb klassitsism (just varaklassitsismis armastatud altaanrõdu jms võtted) neorenessanslike joontega.
   Klassikalise linnaplaneerimise võttestikust pärineb
ka Rakvere kesklinnast seminari poole sirutuv ja selle kui
haridusasutuse rolli esile tõstev pikk puiestee, nn Seminari telg kui Eesti tolle aja linnaehituse üks suurejoonelisemaid looduses teostatud ettevõtmisi. Seoses linnade ja
seal asuvate avalike hoonete mastaabi kasvuga tundusid
valgustusajastut meenutav korrastatus, sümmeetria ja
samas muljetavaldavate panoraamide lavastamise püüe
heade alusprintsiipidena, millest lähtuda. Nii saame rääkida uusklassitsismist ka tolle ajastu linnaplaneerimises,
seda eelkõige Venemaal ja Saksamaal.
   Kieselbaschi käsi on mängus veel Valga Poeglaste
Gümnaasiumi maja juures, mida tuleb pidada mitme arhitekti ühisloomeks (1915, lisaks Kieselbaschile ka Georg
Hellat ja lätlane Eižens Laube). Lihtsat ja peaaegu et
stiilivaba, kuid siiski klassitsistlikust vormikultuurist kantud arhitektuuri esindab Hellati kavandatud Eesti Noorsoo
Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumi hoone (projekt
1913, valmis 1921), praegune Miina Härma Gümnaasium Tartus.
   Hellat, kes oma hilisemas loomingus armastaski
puhast vormi ja peaaegu dekoorivabu fassaade, on kavandanud ka Tallinna Kalamaja Algkooli (nüüd põhikool)
hoone (1915). Rikkalikuma vormikõnega, samas oma
üsna rohke ja tugevasti reljeefse dekooriga isegi veidi
raskepärasena tundub arhitektuurikonkursi võidutööna
(1912) Aleksander Rosenbergi kavandatud Tallinna Linna
Tütarlaste Kommertsgümnaasium (vt foto lk 49), nüüd
Tallinna Inglise Kolledž (lõpliku projekti väljatöötamisel
abistas Erich Jacoby, valmis 1916). Väga lihtsate vahenditega on soliidsena mõjuva maja suutnud luua Riia arhitekt
Otto Hoffmann, kes kavandas Tartu ülikooli loodusteaduste õppehoone Vanemuise tänaval (1915).
   Pisut teisenenuna jätkus sarnane suundumus kooliarhitektuuris ka 1920. aastail. Selle esinduslikuimad
näited on Artur Perna kavandatud Tallinna 21. Kool
(1922–1924) ja selle väiksem kaksikveli, Haapsalu

Üks 2016. a palju tähelepanu pälvinud restaureeritud
objekt on Tallinna Arsenali hoone Erika tänaval. See hiiglaslik punastest tellistest maja oma võimsa keskse kolossaalorderis portikusemotiiviga näib esmapilgul raskesti
dateeritav. Tegelikult on see üks kõige stiilsemaid näiteid
Eestis peamiselt viimastel esimese maailmasõja eelsetel
aastatel ja sõja ajal levinud uusklassitsismist.
   Lõpuni valmis ehitatuna ehk üleni krohvituna oleks
mõjunud hoone, mille eeskujud olid projekti seletuskirja
kohaselt Peterburi kasarmud, täiesti klassitsistlikuna.
Seda nähtust on arhitektuuriajaloos nimetatud ka juugendijärgseks uusklassitsismiks, kuid Eestis esines see pigem
juugendiga samal ajal.
   Ühelt poolt on sellise stilistika viljelemise põhjus
tõepoolest soov ületada juugendi vabavormiline mänglevus, mis – eriti oma äärmuslikus vormis – näis paljudele
maitselt vastuvõetamatu või vähemasti teatud hoonetüüpide puhul raskesti rakendatav. Teisalt on selle taga ajajärgule omane poliitiline ja sotsiaalne kontekst. Kohalikele
venelastele meenutas klassitsism võitu Napoleoni üle,
mille 100. aastapäeva 1912. a suurejooneliselt tähistati;
Aleksander I ajastu ja Vene ampiiri suhtes oli teatud haritlas- ja sõjaväeringkondades sel ajajärgul laiemaltki tugev
nostalgia. Baltisakslastele seostus klassitsism seevastu
mõisakultuuri kuldajaga 19. saj algul, mil nende ühiskondlikud privileegid polnud veel kahtluse alla seatud.
Mõisaarhitektuuris on klassitsismi seesuguse tõlgenduse
ilmekaim illustratsioon Kumna mõisa uuem peahoone
(arvatavalt 1913).
   Kuna klassitsismilaine ei ilmnenud sel ajal jõuliselt
mitte üksnes Venemaa, vaid ka paljude teiste riikide arhitektuuris ning see oli väga populaarne just Skandinaavias
ja Soomes, sobis säärane rangejooneline ehituskunst ka
Põhjamaade-orientatsiooniga Eesti haritlaskonnale. Nii
näeb uusklassitsismi juugendiga segatuna Armas Lindgreni ja Wivi Lönni kavandatud Estonia teatri- ja kontserdimaja juures. See pidi oma heledate krohvifassaadidega
vastanduma kõrval asuva saksa teatri raskepärasele looduskivile. Lisaks on 20. saj alguse uusklassitsismis nähtud lihtsalt historitsismi viimast arengujärku.
KOOLIMAJAD
Sageli peeti lakoonilist ja asjalikku, samas olemuselt
suurtele ja tõsistele hoonetele sobivat uusklassitsismi ko50
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(1) Rakvere Õpetajate Seminari asetus maastikul rõhutab hariduse väärtust ja õpetajakutse erilist väärikust. Foto SA Virumaa Muuseumid
(2) Valga Poeglaste Gümnaasium ehk Valge maja Valgas on väga lihtsate vahenditega loodud soliidne hoone. Foto Eesti Rahva Muuseum
(3) Aia (nüüd Vanemuise) tänava õppehoonesse Tartus oli algusest peale projekteeritud ka loodusloomuuseum. Foto Eesti Arhitektuurimuuseum (4) Valga Saksa pank oli esimene maja Eestis, mille kavandamises osales meie ehituskunsti tulevane suurmees Herbert Johanson.
Foto Valga Muuseum (5) Narva-Jõesuu kuursaali arhitektuuris on nii klassitsistlikke kui ka barokseid jooni. Kahjuks seisab hoone tänapäeval
varemeis. Foto Narva Muuseum
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(6) Kaunid suplejad Pärnu vesiravila ees 1930. aastail. Hoone on üks sõdadevahelise aja uusklassitsismi kõige rangemaid näiteid.
Foto Eesti Arhitektuurimuuseum

Wiedemanni Gümnaasium (nüüdne Läänemaa Ühisgümnaasium). Sarnast stilistilist arsenali on sama arhitekt
kasutanud Tallinna projekteeritud Nõmme Rinnalaste ja
Emade Kodu (1924–1925) arhitektuuris, kuid siin lisandub selgelt barokiseeriv nüanss. Toetumine baroki pärandile oli 1920. aastate traditsionalismis tavaline. Kui aga
enamjaolt lähtuti kohalikust tüüakast ja maalähedasest
urbaltisch-traditsioonist (eesti k ’vanabalti’), siis Perna
on kavandanud Euroopa kõrgbaroki eeskujudele tugineva
paleeliku hoone.
   Perna töölaualt pärit korterelamutest on kõige selgemalt uusklassitsismist kantud Laenupanga majana tuntud
hoone (1923) aadressil Suur-Karja 18 Tallinnas. Selle
algne mansardkatus andis hoonele siiski teatud barokse
varjundi. Tartus esindab hilist uusklassitsismi Lina tänava koolimaja (1925, Anatoli Podtšekajev, nüüdne Tartu
Karlova Kool). Klassitsismi mõningast mõju näeb mitmes
Haridusministeeriumi arhitekti Tõnis Mihkelsoni varasemas töös. Selle rea lõppu seaksin August Tauki kavandatud Jõhvi Algkooli (1929).

arhitektuuris ka juugendlikke jooni ja selliseid ilminguid
ongi hakatud kutsuma juugendklassitsismiks.
   Samuti ehitati villa Wismari 7 Tallinnas (praegune
prokuratuurihoone) arhitekt Mihal (?) Betaki projekti järgi
1914. a ümber pangamajaks. Sealjuures on fassaadide
käsitlus pigem klassitsistlik, hoone üldkompositsioonis
avaldub aga juugendile omane asümmeetria. Klassitsismist lähtuvaid pilastrimotiive võib ära tunda mitme Karl
Burmani kavandatud, muidu üsna selgelt juugendliku
kortermaja juures.
   Soome arhitekti Valter Thomé kavandatud Aino ja
Oskar Kalda maja Tartu lähistel (1914, nüüd Tartu linna
servas Raja tänaval) on imekena klassitsistlik väikevorm.
Klassitsistlikke jooni on paljude puitmajade arhitektuuris
Tartus, Pärnus, Tallinnas (krohvitud puitelamu Maakri 28,
1914, Erich Jacoby, mõne aasta eest hävinud) ja Rakveres
(Võidu 34, 1912; ehitusmeister Reinhold Veigeli maja
Võidu 51b, 1915; linnapea Anton Pedriksi maja
Rohuaia 13, Artur Perna, 1914 jt).
   Peterburis, kus neoklassitsism haakus linna vanade
ehitustraditsioonidega, rakendati seda palju. Nii pole
imestada, et Poola päritolu, ent Peterburis karjääri teinud
arhitekt ja arhitektuuriajaloo õppejõud Marian Lalewicz
kavandas sealsest maitsest lähtuvalt Narva-Jõesuu kuursaali (1912) klassitsistliku-baroksena. Uusklassitsistlikke
ehitisi oli Narva-Jõesuu kuurordiarhitektuuris teisigi, kuid
need on hävinud.
   Vene arhitektuuriajaloolased on seda ajastut käsitledes eristanud klassitsiseerivat juugendit ja end juugendile
selgelt vastandavat nn retrospektiivset neoklassitsismi,

PANGAD JA KUURORT
Ajatut ilu ja väärikust väljendav uusklassitsism sobis ka
sellisele soliidsust ja usaldusväärsust sugereerivale arhitektuurižanrile nagu pangahooned. Aleksandr Jaroni
kavandatud pangamaja puhul (1911–1912) Suur-Karja
7 Tallinnas ei lase fassaadidel eksponeeritud looduskivist
tulenev tume üldmulje uusklassitsismil nii selgelt esile
tulla kui Valga Saksa panga juures (Wilhelm Roessler ja
Herbert Johanson, 1912). Muidugi on nende hoonete
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kuid Eestis need siinkirjutaja meelest nii selgelt välja ei
joonistu, sest siin esineb palju ambivalentseid üleminekuvariante. Kuurordiarhitektuuris rakendati uusklassitsismi – mõnevõrra saksamõjulisemas vormis – ka
sõdadevahelisel ajal. Selle kõige kenam näide nii interjööri
kui ka eksterjööri poolest on Pärnu vesi-mudaravila (Olev
Siinmaa, Erich von Wolffeldt ja Aleksander Nürnberg,
1926–1927).

(7)

SÕJAVÄGI JA TÖÖSTUS
Peale Tallinna Arsenali ilmneb uusklassitsism väga selgelt
veel mitme tsaariaja lõpu sõjaväehoone arhitektuuris,
näiteks artikli alguses nimetatud Tallinna Arsenaliga ehk
algul allveelaevnike õppekompanii kasarmuks kavandatud
hoonega samasse ansamblisse kuuluvate Miinisadama
ehitiste fassaadidel. Stilistikalt sarnaseks võib pidada
hulka praeguseks hävinud puitkasarmuid. Huvitav näide
tolle aja nn kroonuklassitsismist on veel Rohuküla sõjasadama ohvitseride kasiino, mida ettevaatlikult võiks seostada Aleksandr Jaroni nimega. Mõnevõrra teistsugust,
kuid proportsioonikäsitluselt ka juugendklassitsistlikku
lähenemist esindab nn Uus kasarm Tallinnas Juhkentalis (Carl Jacoby (?), 1914) ja sellega natuke sarnane on
muide Volta tehase peahoone (Hans Schmidt, 1915).
   Esimese maailmasõja eel seostub uusklassitsism
militaarehitiste puhul Venemaal valitsenud heroiliste ja
patriootiliste meeleoludega, olles selgelt ideologiseeritud
arhitektuur. Ohvitseride maitsele sobis selline stiil aga
ka universaalsemalt ja nii näeme klassitsismilaine järelmõju sõjaväearhitektuuris veel 1920. aastatel: kasarmud
Rakveres (eriti just vägeva kolonnaadiga 2. suurtükiväe
grupi kasarm, 1924), Tapal (soomusrongirügemendi kasarmud), Võrus (Taara kasarmud, praegune Kuperjanovi
pataljon) ja Tallinnas (kunagine mereväe ekipaaž Koplis).
   Aleksandr Vladovski kavandatud sõjaväehospidali
peahoone Juhkentalis (nüüd Kaitseväe peastaap) on
hoogsam ja vormiderikkam. Peterburi Kunstiakadeemia
haridusega arhitekt oskas akadeemilise vabadusega segada erinevaid ajaloolisi stiile sundimatuks tervikuks,
kuid tema loomingu üldine vaimulaad tundub siiski olevat
pigem emotsionaalselt barokne kui kainelt klassitsistlik.
   Tsaariaja lõpust tuleb nimetada veel üht olulist tööstuskompleksi: tunnustatud Peterburi arhitekti Aleksandr
Dmitrijevi kavandatud Vene-Balti laevaehitustehase peahoone (1912–1913) Tallinnas Koplis seob uusklassitsistlikud võtted üllataval, kuid õnnestunud viisil krohvimata
paekivipindadega. Rohkemal või vähemal määral klassitsistlikud on tehaseasula paljud puithooned, mille kavandas sama arhitekt koos Luka Knjazevi jt abilistega.
   Kui mujal maailmas kasutati uusklassitsismi selle
igavikulise mõõtme pärast 20. saj algul sageli ka sakraalarhitektuuris, siis meil puhtakujuliselt uusklassitsistlikke
kirikuid pole. Stiili semantilise ruumi seda varjundit aitab
esile tuua Kuressaare Kudjape kalmistu Wildenbergi kabel.
   Teatud ajavahemike järel end arhitektuuris taas ilmutavast klassitsismist, mis avaldub samas iga kord nii

(8)

(9)

(7) Volta tehase peahoone 1920. aastate algul. Väidetavalt peeti
maja 1990. aastail eksikombel stalinistlikuks ega võetud seepärast
kaitse alla. Foto Eesti Rahvusraamatukogu (8) 2. suurtükiväe
kasarm Rakveres oli ehitatud 1924. a. Projekteerija ei ole kindlalt teada, oletatud on Nikolai Thamm noorema autorsust. Foto SA Virumaa
Muuseumid (9) Tallinna Arsenaliga samasse ansamblisse kuulusid
tsaariaegsed allveelaevnike puitkasarmud (hiljem mereväe ekipaaž),
mis lammutati juba 1930. aastail. Foto SA Hiiumaa Muuseumid

nähtavate vormide kui ka tähendusvälja puhul mõneti erinevalt, on kirjutanud Leonhard Lapin. Seda nähtust Eesti
arhitektuuriloos on oma töödes puudutanud veel Leo
Gens, Karin Hallas-Murula, Mart Siilivask, Mart Kalm jt.
   Ometi on selle stiilisuundumuse olemasolu ja ulatus
olnud muinsuskaitsjate ning laiemas ajaloo- ja arhitektuurihuviliste ringis seni vähem teadvustatud; hoonete kirjeldamisel, dateerimisel ja kontekstualiseerimisel esineb
kohmakust ja isegi otseseid vigu. Arsenali restaureerimine
aitab seda laia ja mitmetähenduslikku arhitektuurinähtust
ehk aktualiseerida ja paremini mõista. Arsenal ei seisa
üksi – 1910. ja 1920. aastate uusklassitsism on meile
andnud palju esinduslikke ja oma üleajalises väärikuses
praegugi kaunina mõjuvaid hooneid.
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KISUB LINNAKS.
VIIS ALEVIT 1926. AASTAL
Sandra Mälk

LINNAÕIGUS, NII PRIVILEEG
KUI KA KOHUSTUS
Peamiselt võimaldas linnana tegutsemine pääsu maakonnavalitsuse korralduse alt, mis tähendas suuremat iseseisvust7 ehk paindlikumat maksusüsteemi ja võimalust
oma sissetulekuid suurendada. Uus linn liikus maavalitsuse alt Siseministeeriumi haldusalasse. Maakeeli: kadus
kauka jagamine maakonnaga.8 Samas kaasnes sellega
hulk kohustusi, mida kompenseeriti riigi toetuse ja uute
maksudega.
   Vahest suurim abi, mida uued linnad usinasti kasutasid, oli teede parandamiseks ministeeriumi teedekapitalist
saadav lisaraha. Maakonna all olevatele alevitele neid
ei võimaldatud. Teedeministeerium siiski koordineeris,
millised teelõigud tuleb korrastada esmajärjekorras ja
missugust pinnakatet kasutada. Näiteks teatati Põltsamaa
linnavalitsusele, et Tartu maantee tuleb katta klompkividega ning Jõgeva ja Võhma kiviteed kruusaga.9 Linnade
põhitänavad kaeti üldjuhul bituumeni baasil mustkattega
või betoonkattega (nt Nõmmel Vabaduse puiestee).
   Tõrva suunaski linnastaatuse järel vabanenud lisaraha ennekõike linna heakorda ja teede uuendamisse. Ka üldine heakord tõotas linnaks saamise järel paraneda, kuna
selleks saadi võtta teatud mahus raha juurde korteriolude
parandamise fondist. Kindlasti muutsid olukorda uued
maksud, mida linna iseseisvus lubas rakendada. Näiteks
kehtestati kõikjal trahterimaks, ehkki see ei pälvinud ettevõtjate eriti sooja poolehoidu.
   Üldiselt saab öelda, et linnapilt muutus tänu
lisandunud haljastusele kaunimaks ja teed paremini
sõidetavaks.

Eesti linnade kalendris oli 2016. a pidustusterikas, sest
90. sünnipäeva tähistasid viis endist alevit, mis omandasid
1926. a linnaõigused: Nõmme, Põltsamaa, Tapa, Tõrva ja
Türi. Kas tegu oli ainult staatusemuutusega või kajastus
muudatus ka linnaruumis?
   1920. aastate teisel poolel käis nii väikeasulates kui
ka linnades vilgas elu, mida soosis kasvav majanduslik
heaolu. Ehitati, avati uusi asutusi, võeti laenu ning projekteeriti eramutele ja avalikele hoonetele juurde- ja ümberehitisi. Selle taustal jooksis linnaõiguste teke pigemini
üldiste arengute tuules. Linnastaatuse mõju on kergem
jälgida asulale tulnud kohustuste valguses, mis hakkas
aastate möödudes linna kujundama.
   Eestis oli tollal 13 linna, mida ei peetud just paljuks.
Seepärast tehti ettepanek linnaks muutuda 131 suuremale
alevivalitsusele, kellest võtsid ettepaneku vastu vaid
viis vaprat. Idee taga oli Eesti Linnade Liit, kes esitas
Siseministeeriumile sellekohase ettepaneku.2 Eeskuju
võeti Saksamaalt, kus enamiku moodustasid 2000–
5000 elanikuga linnad. Väljapakutud Eesti aleveistki oli
enamik 2000 või rohkema elanikuga, rääkimata Nõmmest, mille elanike arv ületas 10 000 piiri.
NÕUSTUSID AINULT VÄHESED
Linnaks saamine eeldas seadusest tulenevalt kahe kolmandiku majaomanike ja linnaelanike üldist nõusolekut.
Nõmme saatuse otsustas erandina ministeerium ise –
majaomanike leige huvi tõttu. Linnaks muudeti Nõmme
1926. a 12. novembril ning linnale kohaselt pandi seal
maksma 1892. a linnaseadus koos hilisemate muudatuste
ja täiendustega.3
   Kõige innukamalt kõlas linnaõiguste saamise eest
Põltsamaa hääl: erinevalt teistest alevitest olid sealsed majaomanikud koosolekul kõik ühehäälselt linnaks muutmise
poolt.4 Sindi alev ütles pakkumisest kohe ära,5 tuues ettekäändeks liigsed maksukohustused kinnisvaraomanikele.
Tõesti, majaomanike kartus oli üldine. Nad kartsid, et linna
teede uuendamise kohustus veeretatakse nende kaela.
   Ka Türi majaomanikud polnud esialgu nii üksmeelselt optimistlikud,6 sest oli teada, et linna kohustuseks
jäävad alghariduse, hoolekande ja tervishoiu tagamine
ning muudki ülesanded, mille eest vastutati varem koos
maakonnaga. Nii näiteks jäi vast valminud koolimaja laenukohustus üksnes Türile.

HOOLEKANNE, HARIDUS JA HEAKORD
NÕUDSID KIIREID TULEMUSI
Uute linnade esimene proovikivi oli lahendada hoolekande
probleem, sest maakondlikesse vanade- ja lastekodudesse, mille uksed olid avatud ka aleveile, linnarahvast
enam ei lubatud. Erinevalt alevist neelas uues olukorras
linnaeelarvest suurima tüki kohustus hoolitseda abivajajate eest, korraldada haridust ja tagada asulale kohane
väljanägemine.
   Selleks avati linnades asjakohased asutused ja varsti
ka uued hooned. Näidetena saab nimetada Tapal avatud vanadekodu (1929), Nõmme vanadekodu Vabaduse
puiesteel (1930) ja lastekodu Kase tänaval (1931), lisaks
täiendati Nõmme Rinnalaste ja Emade Kodu uhke karan54
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(1) Tapa linna I laulupäeva rongkäik 10. juulil 1927. Üritusega tähistati linnaõiguste saamise esimest aastapäeva. Foto SA Virumaa
Muuseumid (2) Türi peatänav Viljandi tänav u 1929. Tänav sai 1932. a bituumenkatte (mustkatte) ja tee äärde istutati noori puid. Foto Sandra
Mälgu erakogu (3) Kivitee ehitus Tõrva linnas u 1930. Otepää kiitis 1935. a just väikelinna Tõrva tegusid teedeehituse ja linna heakorra alal.
Foto Eesti Maanteemuuseum (4) Nõmmele Kase tänavale rajatud lastekodu eelkavand linnaarhitekt Robert Natuse laual 1928. Foto Eesti
Arhitektuurimuuseum (5) Hotell-restoran Põltsamaal 1940. Hooneesine tee on värskelt sillutatud ja noored istikud kasvamas. Foto Eesti
Rahvusarhiiv
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linna staatuse, pöörati suurt tähelepanu terviseasutuste
rajamisele ja miljööliku männimetsa säilimisele. Linnas
kehtima hakanud kinnisvaramaks oli männimetsa alal
peaaegu olematu eesmärgiga innustada maaomanikke
metsa säilitama.10
   Teised noorlinnad hakkasid linna projekteerijast puudust tundma 1930. aastate teisel poolel, kui kümnendi
alguse majanduskriis oli möödas ja linnadel seisis ees
hulk ehitustöid. Ametisse valiti linnainsenerid: Põltsamaal
Harras Kullango, Türil Rudolf Siiman, Tõrvas Georg Saar
ja Tapal Oskar Pelska.

(6)

UUS STAATUS, UUS NIMI?
Polnud palju puudu sellest, et teaksime mõnda linna
hoopis teise nimega. Linnaõigusi taotledes avanes soodne võimalus alevi nime muuta, kui senine meeltmööda
polnud. Tapa alevivalitsus kaasas sellesse rahvaluuleprofessori Matthias Johann Eiseni, kes soovitas esteetilistel
kaalutlustel kasutada nime Valgejõe, mis olevat hoopis
ilusam eesti nimi. Volikogu esitaski ministeeriumile linna
uueks nimeks Walgjõe. Ministeerium lükkas uue nime
siiski tagasi põhjendusega, et see on rahvale tundmatu.
Tõrva alevivalitsuses pakuti linna nimeks Tökatialev ja Pigilinna, mis jäid samuti kabinetti.
   Tagasi vaadates joonistuvad välja igale linnale iseloomulikud suundumused ja valikud, mida uues olukorras
tehti. Põltsamaal korrastati riigi toetusega lossi ja tegeleti
heakorraga. Türile ehitati toona insener-tehniliselt silmapaistev, põhjamaade kõrgeim ehitis: saatemastiga saatejaam. Kesk-Eestis paiknev Türi valiti välja asukoha alusel,
ent variantidena kaaluti ka Paidet ja Põltsamaad. Tõrvas
sillutati usinasti teid, Tapal ehitati avarat keskkoolihoonet
ning kuurortlinn Nõmme panustas raviasutustesse ja
suunas ehitust linnaarhitekti käe all.

(6) Tollane põhjamaade kõrgeim ehitis Türi saatemast ja selle jaamahooned (arhitekt Alar Kotli) 1937. Foto Sandra Mälgu erakogu

tiinhoonega. Avati ka linnaapteeke.
   Linnaks saamise puhul loodeti riigilt abi kohaliku
ettevõtluse arendamiseks, näiteks elektrijaamade ehituseks. Elavnes ettevõtlus ja tööstus ning Põltsamaal paluti
riigi tagavaramaadest linna tööstuse jaoks suisa maad
juurde. Kel kapital võimaldas, ehitas linnale kohaselt
raekoja (Tõrva).
   Uue linnavalitsuse üks mahukaimaid töid oli kaardistada linna käsutusse läinud maad, millest eraldati linnavalitsuse ja riiklike asutuste osa. Mis üle jäi, müüdi ära
ehituskruntidena. See andis eriti Nõmme niigi tormakale
elamuehitusele veelgi hoogu juurde.

1

2
3
4

NÕMMEL AMETISSE LINNAARHITEKT
ROBERT NATUS
Linnaarhitekti roll oli linnaruumi arendamise käigus kooskõlastada ehitusprojekte, mida kasvavas linnas tuli suunata (Nõmme oli elanike arvu järgi Eesti viies linn). Tema
tööde hulka kuulus ka avalike hoonete projekteerimine,
projektide tellimine arhitektidelt ja planeerimiskavade väljatöötamine.
   Kuna Nõmme oli just omandanud (1925) suvitus-

5

6

7
8

9

10
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Jõhvi, Kunda, Kärdla, Mustvee, Mõisaküla, Otepää, Narva-Jõesuu,
Nõmme, Põltsamaa, Sindi, Tapa, Tõrva ja Türi.
Siseministeerium saatis alevitele kirja 15. oktoobril 1925.
Riigi Teataja, 1926, nr 82, lk 926; täiendused: Riigi Teataja, 1927, nr 28.
Põltsamaa alevi linnakssaamine ja sellega ühenduses olevad küsimused.
ERA f. 3019, n. 1, s. 178, l 3.
Alewid linnadeks. Sindi alev ei soovi linnaks saada. – Järva Teataja,
1926, 11. juuni, nr 43.
Kirjavahetus alevi tulumaksukomisjonide töö korraldamise, alevivolikogu
liikmete valimise ja Türi alevile linnaõiguste andmise küsimuses.
ERA f. 2309, n. 1, s. 1. l 120.
Kiri 1932. a. ERA f. 3019, n. 1, s. 171, l 2.
Linnade-päeva töö tulemused. Teise päeva referaadid ja vastuvõetud
otsused. – Postimees, 1926, 16. november, nr 312, lk 4.
Teedekapitalist Põltsamaa linnavalitsusele krediiti. – Postimees, 1932,
1. aprill, nr 75, lk 5.
Lõhmus, L. Nõmme ajalugu. Tallinn: Koolibri, 2006, lk 58.
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UUS 18 TALLINNAS KUI VÄIKE
MUINSUSKAITSEMAAILM
Kadri Tael

   1973. a lammutati krundil kõik hooned, seejärel
ehitati üles praegune hoonekompleks ja kujundati õueansambel. Praeguseks on suurem osa 1970. aastate terviklikust kujundusest säilinud. Ainsad 19. saj pärit originaalsed elemendid oma algsel kohal on sepisvõred Uue tänava
poolse piirdeaia postide vahel.
   Eritingimustes nähti ette restaureerida ja rekonstrueerida Uus 18 Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse arhitektide ateljeeks-ühiselamuks. Tegelikkuses said kompleksi valdajateks kaks muinsuskaitseasutust: Vabariiklik
Linnaehitus- ja Arhitektuurimälestiste Kaitse Valitsus
eesotsas Fredi-Armand Tompsiga ning Kultuurimälestiste
Riiklik Projekteerimise Instituut eesotsas Heino Uuetaluga. Muinsuskaitseajastu algab kompleksis seega 1973. a
ja taastamistööd lõpetati kolm aastat hiljem. Iseseisvuse
taastamise järel asus kompleksis Muinsuskaitseamet
aastast 1993 kuni detsembrini 2016. Peahoones asus
kantselei, raamatupidamine ja peadirektori kabinet.

Vürst Sergei Mihhailovitš Volkonski meenutab oma
mälestustes Keila-Joa mõisas veedetud idüllilisi lapsepõlveaegu, mil teda ümbritsesid imeline looduskeskkond,
tähenduslikud paigad ja märgilised taiesed. Kaks aristokraatlikku ja igavesti tardunud marmorist lõviskulptuuri
olid ühed neist. „Ja kui palju aastaid juba puurivad valged
kivilõvid sellel terrassil oma liikumatut pilku liikumatusse
öhe …,“1 õhkas vürst.
   Lõvidele ei olnud antud olla Keila-Joa mõisa peahoone ehteks järjepidevalt. Aegade keerises jõudsid need kannatada saanutena Tallinna vanalinna Uus 18 õueansamblisse, täiustades oma kohalolekuga sealset keskkonda
rohkem kui veerand sajandit. Need olid ühed kompvekid
Uus 18 kompleksi assortiis: neil oli seal kontekst, sest
nad olid saanud õnneliku juhuse kaudu vahepeatuseks
pärandit hoidva ja väärtustava keskkonna. Keila-Joa mõisa
peahoone taastamise järel liikusid lõviskulptuurid 2013. a
tagasi oma algsesse asukohta.
   Uus 18 on omandanud muinsuskaitse ja pärandiloome aspektist märgilise tähenduse – sealne kehand kujunes muinsuskaitse pikaaegseks füüsiliseks keskmeks.
Alla poole sajandi vanune kompleks on saanud imeväikesest eksisteerimisajast hoolimata omaseks paljudele
nimekatele ja oma tööd kirglikult armastavatele muinsuskaitsjatele, kelle tulised sõnasõjad, teguviisid, otsused,
vastuolud, õnnestumised ja ebaõnnestumised elavad edasi
senisel ja tulevikku kujundaval mälumaastikul. Siinses
artiklis püütakse avada selle kinnistu minevikku, sellega
seotud inimesi ja aja jooksul sinna koondunud väärtusi.

HOONEKOMPLEKSI VÄÄRTUSED
Samal ajal hoonestuse valmimise ja asutuste sissekolimisega 1976. a alustati interjööri ja eksterjööri detailide
otsimist, tellimist ja paigutamist. Sel viisil on peahoonesse jõudnud erineva liikumisloo ja päritoluga väärtuslikke
elemente, mis sinna sobitatuna on saanud lahutamatult
terviku osaks.
   Maja visiitkaart on vanalinna ühtede uhkeimate sepismanustega klassitsistlik välisuks koos valgmikuga. Uks
päästeti lammutamise eel Lindheimi (ka Vogdti) suvemõisast Tallinnast Pärnu mnt 102 krundilt. Sealt pärineb ja
hoone jaoks kohandati käsipuuga sisetrepp hoone esimese
ja teise korruse vahel. Nende mõisast alles jäänud artefaktidega on vanalinna toodud seni jäljetult kadunud Lindheimi suvemõisa hõngu.
   Peahoone esimese korruse esindusruumi ja sauna
eesruumi paigutatud kahhelahjud olid sõjaeelse Eesti
Vabariigi ajal asunud Toom-Kuninga tänava saatkonnahoones. Kui saatkonnahoone lammutati, võeti ahjud lahti
ja ladustati Hobuveskisse. Sealt toodi need Uuele tänavale
ja kohandati 1980. aastail kaminateks.
   Väärika minevikuga on veel seinapaneelid, mis toodi
Kuressaare linnuse kapiitlisaalist ja kohandati Uue tänava
maja sauna eesruumi. Paneelid demonteeriti linnuse restaureerimise käigus ja Olev Maas tõi need majja samuti
1980. aastail.

ELAMUANSAMBLIST RIIGIASUTUSEKS
Üürikorteritena kasutusel olnud Uus 18 hooned – puidust peahoone, kaks elamut, puukuur, pesuköök – olid
teise maailmasõja järel amortiseerunud, neid ei olnud
koheldud heaperemehelikult. Seoses Tallinna vanalinna
muinsuskaitseala loomisega ja hoonete inventeerimisega
1966. a hinnati kompleksist väärtuslikuks peahoone kui
äärmiselt iseloomulik ja huvitav näide Uue tänava ühest
hilisemast, 17. saj rajatud arhitektuuripildist. Teistel elamuteks kohandatud hooneil ei olnud arhitektuuriajaloolist
väärtust.
  Arhitektuuriajaloolistes eritingimustes2 peeti vajalikuks elamuansambli peahoone plaanilahendus maksimaalselt säilitada, et jääks rikkumata elamutüübi põhiolemus ja 18. saj käsitööliste elamule omane tagasihoidlik
üldilme.
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(1) Peahoone Uue tn poolt. Foto Kadri Tael

Nüüd on skulptuurid leidnud endale Tallinna Loomaaia
näol taas õigusjärgse omaniku ja asukoha. Loomaaial on
plaanis oma esimest ajaloolist asukohta ekspositsioonis
tutvustada ning esitleda seal ka lõviskulptuure kui silmapaistvaid isendeid kadunud loomaaiast.

   Kasutatav mööbel pärineb Tallinna eri kohtadest.
Näiteks paigutati Ehituse ja Arhitektuuri Peavalitsuse
esimehe Albert Vendelini kabineti mööbel Uue tänava
hoone esindusruumi esimesel korrusel. Kabinetimööbel
oli varem asunud Toompeal Kohtu 6 hoones. Antiikmööbel toodi Uue tänava majja Riikliku Ehituskomitee laost
Müürivahe 3 ja teise korruse saalimööbel Ministrite Nõukogu Asjade Valitsuse laost Toompea lossis.
   Peahoone teise korruse koosolekusaali rikastasid
1980. aastail kolm vitriinkappi ja neli lauda, mis olid Olev
Maasi jooniste järgi tellitud Avinurme puidutööstusest.
Vitriinkappides on praegu eksponeeritud eri ajastutest
pärinevad sepised, manused, lukud, sildid jm. Paljude
puhul on kirjas annoteering, kust ese pärineb, kes ja millal
on selle toonud. Väärikat kollektsiooni on kõigil võimalik
näha Pikk 2 hoone teise korruse saalis.
   Uus 18 õueansamblis otsustati hoiustada ja eksponeerida detaile, mille päästmine algsest asukohast oli
võimalik või möödapääsmatu. Nii tekkis kaks suuremat
kogumit. Üks neist on raiddetailid, mis pärinevad Tallinna
vanalinnast Dunkri 5, endise Raeköögi väljakaevamistelt.
Teise kollektsiooni moodustavad üle Eesti kokku toodud
eri ajastute katusekattematerjalid, sepised, puitdetailid
jm. Neid kogusid põhiliselt Olev Maas, Jaan Vali, Tõnu
Sepp, Silja Konsa, Ülo Puustak jt Muinsuskaitseameti
töötajad. Kõige ülevaatlikumalt on esindatud katusekivide
kollektsioon.
   Peale Keila-Joa mõisa lõvide oli õueansamblis veel
üks lõvipaar, ent selle päritolu ei ole täpselt teada. Esimene fikseeritud asukoht oli neil lõvidel Tallinna esimese loomaaia lõvimaja ees aadressil Mäekalda 45. Kui loomaaed
kolis Paldiski maanteele, jäid kujud saatuse meelevalda,
kuni õnneliku juhuse kaudu jõudsid need Uus 18 krundile.

VAADE TULEVIKKU
Hoonekompleksi 40aastasest elueast hoolimata on säilinud selle puutumatu nägu – kulumis- ja kasutusjäljed on
ansamblile vaid väärtust lisanud. Sellele on kaasa aidanud
omanik ise ehk inimesed, kelle igapäevatöö on seotud
pärandiga. Aasta 2016 oli kompleksi ajaloos tähenduslik,
sest sellega lõppes seal muinsuskaitseajastu. Muinsuskaitse uus hingamine ja sünergia koondub nüüd Tallinnas
aadressile Pikk 2.
   Aja jooksul Uus 18 hoovimiljööd täiustanud raiddetailid on oma koha leidnud Tallinna Linnamuuseumis.
Katusekattematerjalide ja ehitusdetailide kogu hakkab
huvilisi kõnetama Rootsi-Mihkli kiriku hoovis. Väga paljudel neist esemeist on juures päritolulegend. Nii õnnestub
näha ja katsuda fragmente üle Eesti laiali pillutatud objektidelt ilma Tallinna vanalinnast lahkumata.
   Inimkäega loodud keskkond on kui väärtuste peegel.
Uus 18 hoonestus kannab endas kahe riigivõimu muinsuskaitse tõekspidamisi, pärandi piiratud hulga ja uuendamatuse põhimõtet. Eelkõige hõlmab see keskkond aga
inimesi, kes olid sellega seotud ning oma kõige parema
tahtmise ja parimate oskuste juures muinsuskaitse identiteeti kujundasid ja edasi pärandasid.
1
2
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Volkonski, S. Kodumaa. Mälestused. Tallinn, 2013, lk 42.
Raude, K., Üprus, H. Tallinn, Uus tn 18. Arhitektuuriajaloolised
eritingimused. 15.05.1973. P-1702.
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(2) Vaade peahoone tagafassaadile enne lammutamist. Fotod Roman Valdre (3) Peahoone lammutustööde käigus 1973. a (4) Peauks.
Foto Kadri Tael (5) Loomaaia lõvi. Foto Ragnar Nurk (6) Katusekivide kollektsioon. Fotod Kadri Tael (7) Hoovivaade
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„TÕDE JA ÕIGUS“ 90. TAMMSAARE-PÕHJA TALUST
VARGAMÄE MUUSEUMIKS
Maarja Vaino

territooriumile. Kolm aastat hiljem teeb Paide Rajooni
Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee ENSV Kultuuriministeeriumile ettepaneku töötada välja muuseumi
territooriumi laiendamise ja hoonekompleksi suurendamise plaan. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus koostab
Järvamaa Metsamajandi tellimusel hoonete ehitamiseks
põhjalikud projektid. Projekti ajaloolise õiendi autorid on
teaduslik töötaja Kaur Alttoa, peainsener Rein Parts ja
peaspetsialist arhitektuuri alal Ago Lüüs.
   Hoonete ja kompleksi taastamisel kasutati palju kirjaniku noorema õe Marta Hanseni mälestusi. Rehielamu
mõeldi igati uuenduslikult läbi. Näiteks oli sinna planeeritud põrandaküte ja töötajate mälestuste kohaselt olevat
see pärast valmimist vähemalt mõnda aega ka töökorras
olnud.
   Projektidest võib näha, et algse plaani kohaselt taheti
muuseumi laiendada ka Tammsaare-Lõuna tallu (Sikenbergide ehk Pearu talu) ning ehitada töötajate elukohaks
üles metsamajandile kuulunud rehielamu ja talu laut.
Muuseumile oli planeeritud kolm hobust, vedruvankrid ja
saanid.

Tähistamaks teose „Tõde ja õigus“ väärikat juubelit 2016. a
on paslik vaadata tagasi ajaloos, et saada teada, kuidas
sügaval nõukogude ajal õnnestus taastada Tammsaare
hävinud kodutalu suurejoonelise muuseumikompleksina.
   Tammsaare-Põhja talu on Eesti kultuuriloos erandliku tähendusega eelkõige seetõttu, et 30. jaanuaril 1878
sündis seal kirjanik Anton Hansen, kes võttis kodutalu
nime endale hiljem kirjanikunimeks. Tammsaare nimi
rändas oma algsest paigast üle Eesti paljude kohtade
(ennekõike tänavate) tähistajaks, ent päris TammsaarePõhja talu sai tuntuks hoopis Vargamäena.
   1926. a ilmunud Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja
õiguse“ esimene osa muutus kiiresti lugejate lemmikuks.
Juba samal aastal hakkas autor saama lugejakirju, kus
tunti huvi, kus asub kirjaniku kodutalu ja romaani sündmuste protopaik Vargamäe. Järgmise aasta maikuus võtsid esimesed „palverändurid“ jalge alla tee TammsaarePõhja tallu, mille peremees oli tollal Antoni vanem vend
August Hansen.
   Külalisi huvitasid nii tülikraavid kui ka Jussi kuusk
ning peagi ilmusid välja kohalikud, kes teadsid täpselt, kus
need paigad asuvad, ehkki kirjanik oli kinnitanud, et mõtles need välja. Nii kujunes 1930. aastail Tammsaare-Põhja
talust omalaadne kultuuriline kultuspaik, kus ilukirjandus
ja reaalsus hakkasid segunema.

TAASTAMISTÖÖD ALGASID VAEVALISELT,
KUID LÕPPESID EDUKALT
Plaanid olid uhked, ent kirjadest nähtub, et 1970. aastate
alguses oli muuseum üsna kehvas ja unustatud seisus.
Tagantjärele ei ole enam võimalik kindlaks teha, kes olid
need, kelle eestvedamisel hakati remontima ja hooneid
taastama. Helene Siimisker on avaldanud arvamust, et
üks võtmeisik oli metsamajanduse ja looduskaitse minister Heino Teder, kelle saavutuseks oli ministeeriumide
koostöö ja taastamise fond. Hoonete ehitamist rahastasid
paljud Paide rajooni kolhoosid. Raha koguti ka teistelt
asutustelt ja abistati vabatahtliku tööga.
   Vana rehetare eeskujul taastatud uus hoone sai
nurgakivi 1973. a ja sarikapidu peeti kahe aasta pärast.
Järgnevate aastate jooksul teostati suuremahulised tööd:
taastati Tammsaare-Lõuna talu rehielamu, garaaž ja
kelder said eterniitkatuse, korda tehti Tammsaare-Põhja
kõrvalhoonete katused, remonditi ait, rehetarre ja sauna
ehitati ahjud ning 1976. a juuniks valmisid Tagapere hoonete rookatused.
   Juulis 1977 paigaldati rehetarre teadusliku töötaja
Asko Söödi märkmete põhjal valminud ekspositsioon –
lähenes ju 1978. a 30. jaanuar ehk A. H. Tammsaare
100. sünniaastapäev! Taastatud kompleks (uuesti ehitatud

VÄIKE MUUSEUM JA SUURED PLAANID
1945. a tabas Tammsaare-Põhja talu tulekahju, milles
ainsa hoonena säilis ait. Et neil aastail oli Tammsaare
loomingu saatus ja sobivus nõukogude kirjanduskaanonisse alles lahtine – Soomes olid tema teosed lühikest
aega lausa keelatute nimekirjas1 –, jäi kirjaniku sünnipaik
esialgu üsna hooletusse.
   Aastal 1948 võeti vastu otsus hakata välja andma
A. H. Tammsaare „Valitud teoseid“ ja 1950. a teisel poolel
otsustati rajada tema venna August Hanseni ehitatud elumaja teisele korrusele2 Tammsaare memoriaalmuuseum.
Kahtlemata on selle otsuse sündimises suuri teeneid
Tammsaare-uurijatel Helene Siimiskeril ja Eerik Tederil,
kes kogusid tema kohta vaatamata raskustele mälestusi ja
muud ainest.
   30. jaanuaril 1958 ehk Tammsaare 80. sünniaastapäeval muuseum avatigi. 1963. a muudeti nimi
A. H. Tammsaare Muuseumiks.
   1964. a sai vana ait uue rookatuse, ehitati katus
Tammsaare sünnimajast säilinud ahjuvarele ja piirdeaed
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(1) Pooleliolev rehielamu 1977. a suvel. Fotod A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel (2) Ehitusmehed palgitöödel, vasakult Jaan Jürgen
ja Eino Kesa (3–4) Muuseumi avamine 29. jaanuaril 1978. Fotod A. H. Tammsaare majamuuseum
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(5) Muuseumi esimene ekspositsioon. Foto A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel

rehielamu, karjalaut, saunikute eluhooned ja piiriaiad)
avati koos talu ümbritsevatesse rabadesse rajatud matkaradadega 29. jaanuaril 1978. Muuseumi avamisest sai
sündmus: esimesel aastal külastas paika 33 007 inimest.
   Päev hiljem, 30. jaanuaril, avati Tallinnaski uus
muuseum: A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum
asub kirjaniku viimases kodus, kus ta kirjutas ka oma
1930. aastate teosed.
   Tammsaarele kahe muuseumi avamine ja tema
loomingu au sees hoidmine pealesurutud ideoloogilisest
tõlgendusest hoolimata oli eestlastele suur rahvuslik võit.
Sellega säilitati selge side sõjaeelse Eestiga ja hoiti oma
klassik lugemislaual. Paradoksaalselt jäi Tammsaarele
aga põhjusel, et temast räägiti nõukogude ajal nii palju,
natuke külge ka nõukogude klassiku märk. Seepärast oli
1990. aastatel tema mõlemas muuseumis pigem vaikne
ja vaene aeg.
   Albus asuv muuseum avas uue püsinäituse pärast
suuremat remonti 2009. a. Kui uue sajandi alguses oli
sealne külastatavus kahanenud 6000 inimeseni aastas,
siis menukad teatriprojektid ja muud sündmused on toonud selle taas eestlaste lemmikpaikade hulka. Aastal 2008
käis muuseumis juba 23 108 inimest.
   Kui Tallinna muuseumi tullakse sagedamini otsima
inimest kirjaniku loomingu taga, siis Tammsaare-Põhja
tallu minnakse ka praegu rohkem Vargamäe pärast. Siin
on üheskoos nii olustikuline reaalsus, nagu põllud ja hoo-

ned, kui ka kujutluslik kirjanduslik reaalsus, mis on kättesaadav ainult neile, kes on lugenud „Tõde ja õigust“.
   Muuseum kinnistas Vargamäe ka oma nimes: alates
2002. a kannab kompleks nime Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel.

1

2
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MIS ON SAANUD MÕISATE
KUNSTIKOGUDEST?
Viljar Vissel

kogust alles üle 30 maali, teada on ka kümmekonna
kadunud teose pealkiri ja autor.

Eesti- ja Liivimaal särasid paar suuremat mõisat eredama
kunstimajakana ning nende eeskuju sütitas kümneid valgustatud kogujaid. Majakate ümber koonduti, sealt leiti
eeskuju ja inspiratsiooni.
   Siinses kirjatükis tuleb juttu kogudest, mis on nüüdseks legendi staatuses: Vääna ja Suislepa, samuti Kolga
mõisa kogu. Nende kunagiste suure ajalooga kodude
lahutamatuks osaks olnud kunst on säilinud fragmentaarselt ja sedagi pigem fotodel, mõningaste eranditena
on teada konkreetselt atribueeritavad maalid. Esmalt
peatume põgusalt Raadi mõisa kogul, kuna sellest ekstsentrilisest kollektsioonist ei saa mööda. On ka üks mõis
ja kunstikoguja, kellest see artikkel ei räägi – Muuga ja
von Neff jäävad seekord tähelepanuta.
   Suure kunsti ja väärikate teoste ning neist loodud
koopiate kõrval haarab endale mastaapse osa loomulikult
portreekunst. Meie mõisates ja linnakodudes suurel arvul
eksponeeritud portreedel kujutati peale pereliikmete ka
pühakuid ja valitsejaid.
   Baltisakslaste 1939. a Umsiedlung ja suurele Saksamaale naasmine muutis nii perede kui ka Balti provintsi
lugu. Identiteedi kandjana sooviti võtta lahkudes enesega
kaasa kirjasõnas ja kaunites kunstides talletatud ajalugu.
Sõjakeerises kadus kultuurivarasid ja haihtusid ka paljud
kunstikogud. Sellest ulatuslikum kahju oli aga kunstiteoste anonüümseks muutumine – infot omava inimese ja
teose teed läksid lahku. Nii on põhiosa meie muuseumide
kogudes olevaid baltisakslaste maale nimetatud üldsõnalisena „Tundmatu aadlidaami/aadlimehe portree“.

RAADI MÕIS
Raadi mõis oli perekond von Lipharti omanduses alates
1751. a ja sealsele kunstikogule pani aluse Reinhold
Wilhelm von Liphart. Tänu tema poja Carl Gothard von
Lipharti pühendumisele sai sellest üks väärtuslikemaid ja
suurimaid kunstikollektsioone Liivimaal.
   Raadil kujundati mõisa eluhoone ja isegi park kooskõlas kunstiga ning peahoone 1840. a ümberehituses
pandi pearõhk just kunsti eksponeerimisele. Carl Gothardi
poeg Karl Eduard von Liphart viis kunstikogu kuulsuse tasemeni, mille kuuldus on jõudnud ka meieni ja mille napid
jäänused on pärinud Eesti Rahva Muuseum.
   1920. aastate alguses lahkusid Liphartid Raadilt koos
oma kunstiteostega: 16 vagunit hinnaliste teoste ja mööbliga suundus Saksamaale. Aegade jooksul on eri muuseumides ja erakogudes sähvatanud teoste juures info, mis
viitab Liphartidele ja nende mõisale.
VÄÄNA MÕIS
Tallinna ümbruse aadelkonna üks silmapaistvaimaid
kunstikogusid asus vaieldamatult Väänas. Selle mõisa
suurejoonelisele kujunemisele ja kunstikogule pani aluse
20aastaselt surnud noormees nimega Friedrich Peter von
Dücker. Vääna mõis ja kunst olid seotud tema õe Anna
Gertruda kaudu, sest Friedrich pärandas oma Itaalias kogutud arvuka koguse kunstiteoseid ja raamatukogu oma
õe vanimale sündivale pojale.
   Anna abielust Otto Christian Engelbrecht von Stackelbergiga seostub Vääna kunstikogu just selle mõjuka
aadliperekonna nimega tänapäevani. Kunstikogu täiendas
suure kirega Anna ja Otto poeg Otto Magnus von Stackelberg. Ta osales paljudel väljakaevamistel nii Kreekas
kui ka Itaalias, lisades seega kogusse ka märkimisväärset
arheoloogilist materjali.
   Konkreetseid teoseid, mis on markeeritud kunagisse
Vääna kogusse kuuluvana, on maailmas teada üksikuid.
Poznańi muuseumis kannab Vääna mõisa markeeringut
kaheksa 17. saj Hollandi kunstnike maastikumaali, linnavaadet ja natüürmorti. Kogusse kuulus ka 16. sajandiga
dateeritud maal, mis kujutab Madonnat lapsega, ja maal,
mida kutsuti „Raphaelische Madonna mit dem Kind“
(„Rafaeli Madonna lapsega“). Poznańis asub ühtlasi
kõnekas osa perekonnaliikmetest maalitud portreid.

POZNAŃI MUUSEUM
Rohkesti maale, graafikat ja tarbekunsti, mis 1945. a alguses sakslaste Poolast põgenedes maha jäi, on säilitatud
Poznańi muuseumis Poolas. Baltisaksa maalikokku kuulub seal üle 200 teose. Suures plaanis jaotuvad need kahe
kuulsa suguvõsa – von Stackelbergid ja von Stenbockid
– kollektsiooni vahel.
Stenbockide maalid on eranditult pärit Kolga mõisast, kus
oli ligikaudu 60 maali, neist on Poola sattunuid teada
40 ringis. Kolga mõisnikud olid oma kunstikogu ära pakkinud, et toimetada see 1944. a Rootsi, ent kui mõisas
seadis end sisse Saksa sõjaväehospidal ja sidekeskus, võtsid need evakueerimise käigus kaasa ka pakitud teosed.
   Stackelbergide kunsti oli Eestimaal mitmes mõisas:
kuulsaim osa paiknes Väänas, kuid märkimisväärne osa
kogust oli jaotunud suguvõsa põliste kodude vahel Pagari,
Sutlema ja Riisipere mõisas. Poznańis on sellest suurest
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(1)

(2)

(3)

(1) Raadi mõisa kabinet enne viimaseid ümberehitusi 1901.–1905. a. Connoisseur’i (eesti k ’asjatundja’) kabinetti on alati koondunud
põnevaimad kunstiteosed, uusimad leiud ning vajaminev kirjandus ja võrdlusmaterjal. Foto Eesti Ajaloomuuseum (2) Vääna mõisa suure saali
otsaseintel olid eksponeeritud tõenäoliselt kogusse kuulunud Hollandi kunstnike teosed: linnavaated ja maastikud. Foto Muinsuskaitseameti
arhiiv (3) Imekauni „Kükitava Afrodite“ skulptuuri taustal on lopsakas kullatud raamis suuremõõtmeline kunstiteos. See esineb arhiiviallikates pealkirja all „Raphaelische Madonna mit dem Kind“. Vääna mõisa komfortne salong, kus sai nautida kunsti, oli 19. saj kujundatud
orientaalseid eeskujusid ja mustreid järgides. Foto Muinsuskaitseameti arhiiv
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SUISLEPA MÕIS
Von Krüdeneri omanduses olnud Suislepa mõisa uus
peahoone ehitati 1820. aastatel. Sisustus ja kunstiteosed – näiteks keiserlikud portreed ja tõenäoliselt
ka söögitoa uste kohal asunud maalid – olid osaliselt
pärit eelmise omaniku Mengdeni ajast. Kõige varasem
härrastemaja interjööri kirjeldus pärineb 1853. a. Selles
mainitakse napi sisustuse kõrval ka seintel olevat
kunsti, enamasti keiserlike portreede asukohta ja
nende raame.
   Mõisaajaloo uurimine on toonud päevavalgele mitu
tähelepanuväärset kunstiteost. Suislepa mõisa eripära on
selles, et üheks salajas peetud tavaks oli toimetada raskete aegade ja ohtude korral oma väärtuslikem vara keldrisse
nn võlvitud tuppa. Selle kaitse on aidanud interjööri ilmestanud kunstiteoseid alal hoida. Nii Eesti Kunstimuuseumi
kui ka Tartu Kunstimuuseumi kogus on mitu Suislepa
mõisa seintelt pärit maali. Kunagise söögitoa supraportel
olnud maalid on nüüd originaalraamidesse vormistatuna
leidnud uue asukoha Sagadi mõisas.

(5)

KOLGA MÕIS
Kolga mõis oli 17. saj lõpust (mõis natsionaliseeriti
1940. a ja tagastati suguvõsa fondile 1993. a) kuni
2014. a müügini Stenbockide suguvõsa omandis. Just
sealsele väärtuslikule mööblile ning maalikogule on
saatus olnud Eesti- ja Liivimaa baltisaksa mõisate kunstikogudest kõige armulisem.
   Gigantse mõisa suurkollektsiooni pudemeid leidub
mitmes Eesti muuseumis, neist suurim kogu Eesti Ajaloomuuseumis. Paljud esemed mõisa minevikust on hoitud ja eksponeeritud Kolga Muuseumis.
   Põhiosas säilinud kunstikogu suurim väärtus on lai
valik meisterlike autorite loodud suguvõsaliikmete portreesid. Paljude maalide autor on David Klöcker Ehrenstrahl, 17. saj Rootsi kuninga Karl XI õukonnakunstnik.

(4) Suislepa mõisa rohelise salongi krooniks oli maal „Õhtusöök
Emmauses“. 1630. aastaisse dateeritud maali on peetud Lambert
Jacobsi ateljee teoseks. Eesti Kunstimuuseumisse jõudis see
Johannes Mikkeli suure kogu ühe teosena. Mikkel ostis maali
1930. aastate lõpus Tartust Gustav Kangro antiigiärist, kuhu
olid selle toonud Suislepa talumehed. Fotod Viljandi Muuseum
(akvarell), ülejäänud Viljar Visseli erakogu (5) Joseph August
Darbesi portreed (1782) kujutavad Kolga mõisa krahv Carl
Magnus Stenbocki poega Joachim von Stenbocki ja tema abikaasat
Wilhelmine von Stenbocki (sündinud von Tiesenhausen). Joachimi
ovaalportree on teadmata kadunud, Wilhelmine portree asub
Poznańi muuseumis. Foto Viljar Visseli erakogu
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Müüri 2, Olustvere, Suure-Jaani vald, Viljandimaa
Pottsepp: Carl-Johann Naanuri
Kahlite toorikud: Amme Keraamika OÜ, Priit Allas
Kahlite maalingud: Kaie Pungas
Muinsuskaitseline järelevalve, tööjoonised: Oldschool OÜ, Joosep
Metslang
Tellija: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Marika Šadeiko

SALAPÄRANE KAHHELAHI –
KAS KRAHVINNA KUNSTIPROJEKT?
Artur Ümar

glasuuritud ahjusid, eriti veel nii säravates toonides (v.a
renessanss-stiilis sissetoodud kahlid ja mõni üksik Soomest Turust pärinev historitsistlik ahi).
   Motiivide päritolu jääb saladuseks. Lopsaka taimornamendiga ääristatud vahtralehed mõjuvad väga moodsalt
ka tänapäeval – mis nad siis veel 20. saj vahetusel võisid
olla!
   Ahju restaureerimine on olnud vaevaline, kuid täis
häid üllatusi. Nõukogude ajal lõhutud ahju restaureerimisest unistas Olustvere mõisat haldav teenindus- ja maamajanduskool pikalt.
   Aastast 1999 seisis ahi lahtivõetuna mõisa põrandal:
40% selle kive oli lõhutud või kadunud. Küsiti hinnapakkumisi ja tegevuskavu eri pottseppadelt ja tegijatelt.
Oldschool OÜ juurde jõuti alles 2015. a sooviga lasta
puuduvad kahlid kopeerida ja ahi üles laduda, kuid ette-

Üks salapärasemaid ahjusid Eesti häärberites asub Olustvere mõisa külaliste salongis. Kummaliseks muudab selle
ahju tema motiivistik, mis on täiesti omanäoline ja ainulaadne. Ahju tapeetkahli (kahli motiiv kandub edasi nagu
tapeet paanidel) tehnoloogial üles ehitatud motiivistik ja
ilma vahekarniisideta vorm moodustab terviku.
   Ilmselgelt lasub kogu süü krahv Nikolai von Ferseni
abikaasa Sofial, kes on lasknud maalida ühele kahlile oma
nime koos ahju valmistamise daatumiga: 1899–1901.
Kõik viitab asjaolule, et ahi on algusest peale tema eksperiment. Oletatakse isegi, et maaling on Sofia enda
kätetöö.
   Õnnestunud eksperiment on eriline ka materjalikäsitluselt: vähe on ahjusid, mille kahlid on tehtud siinmail
toona haruldasest valgest savist. See viitab sidemetele
Saksamaaga. Samuti polnud Eestis enne nähtud värvilisi

(1)

(1) Olustvere mõisa külaliste salongi ahi peale restaureerimist. Foto Carl-Johann Naanuri
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võttel polnud teiste käimasolevate objektide tõttu võimalik
kopeerimist ette võtta. Oldschool võttis siiski enda kanda
järelevalve, dokumentatsiooni koostamise ja üldise korralduse.
   Pärast Joosep Metslangi tehtud jooniste kooskõlastamist Muinsuskaitseametis tuli leida pädev pottsepp ja
kahlite valmistaja. Koostöö Priit Allasega Amme Keraamikast oli edukas, sest kui esimene partii oli prügimäele
saadetud, tuli teine juba täiesti korralik (keraamika valdkonnas pole praagi tootmine esimese partiina haruldus).
See nihutas küll ajakava korralikult edasi, ent tagantjärele
võib öelda, et valminud kivid on selle ahju jaoks ideaalsed.
   Pottsepa leidmiseks oli kool rääkinud mitme meistriga, kuid juhus aitas leida Carl-Johann Naanuri. Tema
pedantsus ja nüüdisaegsed teadmised viisid tulemuseni,
mille eest ta pälvis Muinsuskaitseametilt 2016. a käsitöömeistri tiitli. Eriliseks muutis Naanuri töö moodsa hambaarstilaseri kasutamine tahmatopside süvistamisel. Topside kahli taha peitmise idee oli tulnud Oldschoolilt, kuid
Naanuri arendas seda tunduvalt edasi. Samuti lahendas ta
lõõristiku, kasutades Austrias levinud moodul-šamottsisu.
Seejuures tehti lõõride arvutused eriprogrammiga, mis
aitas välja arvutada maksimaalse soojussalvestavuse.
   Sama tähtis roll oli Kaie Pungasel ja tema meeskonnal kahlite maalijaina. Eriti meeldiv üllatus oli uute
maalingute sarnasus originaalidega. Kaie suutis väga
hästi tabada üle saja aasta tagasi valminud maalingute
tonaalsuse eripära ja lihtsakoelise vahtrapuulehe motiivi.
Ei ole üldse kerge jäljendada perfektsusest kaugeid detaile, mis samas loovadki romantilise terviku. Iga joon on
toonilt erinev ja kordumatu ning koopiat aitab originaalist
eristada ainult aruande vahele lisatud kahjustuste joonis,
millele on täpselt märgitud isegi väikesed praod.
   Algse ahju oli raudteerelssidele ladunud pottsepp
Tartust. Tema nimi S. Mad. Tepfer1 oli kirjutatud seinale
koos daatumiga 1901, mis tõenäoliselt markeerib töö
algust, sest hiljem poleks ta seda enam sinna kirjutama
mahtunud. Tõenäoliselt toodeti kahlid siiski Saksamaal,
sellele viitab nende sisekülje saksakeelne markeering (nt
Linke Eck kachel Unter2), samal ajal kui Eesti tollases
kultuuriruumis kirjutati vene keeles. Samuti viitab välismaa päritolule valge savi.
   Kas mõisaproua Sofia lasi juba valmis toorikutele
ahju maalida mujal või tehti põletus Olustveres koos maalingutega, see küsimus jääb praegu vastuseta. Küll aga
võib kindlalt väita, et see on väga haruldane kooslus, mis
on oma väärikusele kohaselt nüüd ka restaureeritud.

(2)

(3)

(4)

(2) Ahju kahjustuste kaardistamise joonis. Autor Oldschool OÜ
(3) Mõisaproua ahju säilinud detailid enne restaureerimist.
Foto Carl-Johann Naanuri (4) Ahju sokli ladumine. Eritähelepanu
väärib puhastusluugi ava ja tops, mis on tehtud moodsa hambaarstilaseriga. Foto Joosep Metslang

1
2
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Töpfer – pottsepp (saksa k).
Linke Eck kachel Unter – vasak nurgakahhel all (saksa k).
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RÕUGE TAASAVASTATUD JEESUS
Grete Ots, Maris Allik

pikisuunaliste murdejoontega kahjustunud. Ainuke suurem kadu asus teose paremas allservas, mille tõttu on
kadunud ka osa signatuurist.
   Konserveerimisel joonistus puhastati ja sirutati, rullimisest tekkinud deformatsioonid toestati ning puuduolev
nurk asendati sobiva paranduspaberiga. Konserveerimismaterjalide valikul lähtuti kiriku niiskest kliimast: kasutati
sünteetilisi materjale, et vältida bioloogilise kahjustuse
teket ja levikut kirikus.
   Kuna joonistust oli varem eksponeeritud raamituna
ja suuremõõtmeline pabermaterjal oli oma raskuse tõttu
keskelt välja veninud, otsustati edaspidise deformeerumise vältimiseks taustata kogu teos sünteetilise kiudkangaga. Lisaks liimiti joonistuse servadesse tugevast paberist
pikendused, mille abil sai teose kinnitada alusraami külge.
Raamistuse tagakülg kaeti niiskuse tõkestamiseks plastiga (Makrolon), et kiviseinast kanduv niiskus ei ohustaks
joonistuse materjale otseselt ja teos säiliks võimalikult
püsivates kliimatingimustes. Ka koguduse esindajaid juhendati, kuidas tingimusi jälgida.
   Taustamine ja raamimine võeti ette kohapeal, Rõuge
koolimajas ja kirikus, sest sirutatult ja raamitult ei oleks
teos enam Kanuti ustest-akendest välja mahtunud.
   Kohalik sepp valmistas ja paigaldas kirikuseina
joonistuse algsele kohale uued riputuskonksud ja toed.
Oma kohale tagasi tõsteti Jeesus kümne mehe jõuga
2016. a suvel (vt fotot lk 63).

2012. a leidis EELK Rõuge Maarja kogudus remondi käigus oma kiriku pööningult rulli keeratult suuremõõtmelise joonistuse, millel on kujutatud okaskrooniga Jeesust.
Kolm aastat hiljem jõudis teos Eesti Vabaõhumuuseumi
konserveerimis- ja digiteerimiskeskusse Kanut, kus see
konserveeriti ja valmistati ette eksponeerimiseks.
   Portreejoonistuse autor on teadmata. Joonistuse allservas on küll signatuur, ent see on säilinud ainult osaliselt ja seetõttu loetamatu. Joonistusel kasutatud motiiv on
laialt levinud ja palju reprodutseeritud Guido Reni „Ecce
Homo“. Rõuge lähedal Pindi kirikus leidub sama motiiviga, aga väiksemate mõõtudega I. Wessarti söejoonistus.
Kas joonistused on omavahel kuidagi seotud, pole teada.
   Ka joonistuse loomise aeg on ebaselge, spekuleerida
võib, et see on valminud 1930. aastail. Olemas on üksnes
fotomaterjal aastast 1960, kus teos on raamitult eksponeeritud kiriku kantsli taga orvas.
   Portree on joonistatud pingupapile mõõtmetega
2,5 × 3,7 meetrit. Lasuurselt valgeks krunditud taustal
on kujutatud Jeesuse portree, mille figuur on detailselt
läbi töötatud, selle suhtes ebaproportsionaalselt suur rüü
on aga üksnes visandatud. Tööle annab lõpetamata ilme
näo ümber olev hariliku pliiatsiga veetud ruudustik.
   Kogudus soovis teost taas kiriku seinal eksponeerida,
aga enne tuli see konserveerida. Pööningul rullis seisnud
joonistus oli väljastpoolt kattunud tugeva mustusekihiga
ja niiskuse toimel olid tekkinud ka voolujooned. Korduva
lahti- ja kokkurullimise tagajärjel oli pappmaterjal risti- ja
(1)

(2)

(1) Jeesusega silmitsi. Fotod Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut pildipank (2) Joonistuse esmane
puhastamine konserveerimiskeskuses
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Audru alevik, Audru vald, Pärnumaa
Tellija: EELK Audru Püha Risti kogudus
Projekteerija: OÜ Vana Tallinn
Tööde teostaja: OÜ Rändmeister

AUDRU PATSIENT
Svea Volmer

   Avastusi pakkus uks ka pärast puhastamist. Siseküljel sai nähtavaks hingelattide varasem asetus ja kuju, mis
kinnitas oletusi, et jalgukse pooled avanesid algul sissepoole. Harvaesinevad on hiljem pooleks lõigatud, kuid
jäljendil selgelt loetavad alumised hingelatid, mis on olnud
liigendiga ja jätkunud käiguuste hingedena.
   Au ja kiitus rändmeistritele Elmar Läänele ja Viktor
Ermile, kes võtsid ette mahuka värvikihtide eemaldamise
kuni mikrotasandini ning oskasid teha vajalikud proteesimised märkimisväärse delikaatsusega. Sepiste imetlusväärse ennistustöö tegi metallirestauraator Rein Mõtus,
kes seadis töökorda lukukomplekti, korrastas olemasolevad sepised ja valmistas uued riivid. Kaitsvaks katteks sai
nii puidu- kui ka metallipind toonitud naturaalse õlikihi.
   Et kiriku täpne ehitusaeg on siiani vaieldav, tekkis
lootus selgitada tammepuidu dendrokronoloogilise uuringu abil välja ukse valmistamiseks kasutatud puidu vanus.
Paraku ei õnnestunud seda teha, kuna ukse valmistamiseks kasutatud tamm on kasvanud praegusest Eesti
tammekronoloogiast, mis ulatub 1645. aastani, varasemal
ajal. Uuringu teostaja Alar Läänelaiu (Tartu Ülikool) arvates saab väita ainult seda, et Audru kiriku ukse aastarõngarida on vanem kui aasta 1715.
   Meie kirikute ühest vanimast uksest – siiani peletava värvkatte taha maskeerunud Audru patsiendist – sai
restaureerimisprotsessi lõpuks väärika tammise välimusega barokiajastu näidisuks.

Pärnumaal Audru alevikus püüab pilku sihvakas Audru
Püha Risti kirik, mis on muinsuskaitse all kui väheseid
17. saj maakirikuid Eestis. Eraldi kunstimälestisena on
kaitse alla võetud kiriku peauks.
   Uks koosneb kolme põõnaga seotud püstlaudisest,
mida väljaspool katab profileeritud servaga diagonaalne
laudis. Omapäraselt puudub uksepiit – massiivne uks
toetub neljale seina müüritud hingetapile. Säilinud on
enamik algupäraseid barokse vormiga sepissuluseid, nagu
graveeritud lukukomplekt, kaks paari latthingi, sangkäepide ja riiv.
   Kooruvate värvikihtide all paistis puitmaterjal olevat
üllatavalt heas seiskorras. Peamiselt esines mehaanilisi
kahjustusi jalgustel ja kohati oli välislaudise pind muutunud ilmastiku mõjul sooniliseks.
   Restaureerimisele eelneva projektimaterjali koostas
allakirjutanu, kuid suurem osa paberile pandud plaanidest ja
ettekirjutustest osutus kasutuks – uksel olid teised plaanid.
   Päevast, mil uks hingedelt maha võeti ja töökotta
viidi, hakkasid asjaosalised kutsuma seda hellalt Audru
patsiendiks. Ukse lauale asetamise järel selgus üllatusena, et see on valmistatud tammepuidust. Et tagasihoidliku
maakiriku uks on valmistatud tammest, pani kohe viimistlus- ja restaureerimiskontseptsiooni ümber hindama. Tekkis küsimus: kas uksed võisid olla algupäraselt värvimata,
vast küll õlitatud või tõrvatud? Pärast arutelusid võeti
vastu muinsuskaitseliselt kooskõlastatud otsus puidupind
viimistluskihtidest täielikult puhastada, et seejärel kaaluda
võimalust eksponeerida ust tammisena.
(1)

(2) (3)

(1) Vanad värvikihid uksel enne nende eemaldamist. Fotod Peeter Säre (2) Fotomontaaž uksest pärast restaureerimist (3) Vanad värvikihid
lähivaates
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MEIE MUINASLINNUSED
JA MUINSUSKAITSE
Ulla Kadakas, Toomas Tamla

maakivide või puukoorepuruga.
   Linnus räägib kõige paremini ja ehedamalt enda eest
ise. See tähendab seda, et linnustele ei ole lubatud rajada
vaateid varjavaid uusrajatisi ega valliharjale viivaid pandusi. Huvi korral on lubatud valle väljastpoolt valgustada
– seda on kavandatud näiteks Varbola ja Muhu linnusel.
   Seni on meie linnused üldjuhul tähistatud ainult
riikliku mälestise tähisega. Kindlasti on teretulnud ka
koha ajaloost rääkivad teabetahvlid ja uued nutikad elektroonilised lahendused külastajate teavitamiseks.

MUINASLINNUSTE TÄNAPÄEV
Eesti arheoloogiapärand on rikkalik ja mitmekesine, kuid
muistse monumentaalarhitektuuri ainsate näidistena on
tänapäeva maastikul alles linnused1. Kui palju muinaslinnuseid Eestis oli, ei oska vist keegi öelda. Mälestisena on
neid riigi kaitse all 124, neist 103 on klassikalises mõttes
linnused ja ülejäänud 21 pelgupaigad. Aeg-ajalt avastavad
arheoloogid mõne linnuse juurde ja praegugi ootab kaitse
alla võtmist kümmekond uut linnamäge. Tegelikult pole
seda palju. Näiteks Lätis on teada üle 400 ja Leedus üle
800 muistse linnusekoha.
   Kuigi meie linnustest on järel ainult murukamaraga
kattunud vallid, on need hindamatud teadusallikad, sest
kirjalike allikate puudumise tõttu kõnelevad just need
muistsest ühiskonnast, asustusest, sõjandusest ja rahva
eluolust. Teisalt on linnused hiilgav näide rahva mälu
säilimisest. Kui näiteks muistsest vabadusvõitlusest
või jüriöö ülestõusust pole mälestustes jälgegi alles,
siis linnuseid pole kunagi päris unustatud. Osa neist jäi
kasutusse rahvakogunemise, jaanitule- või pühapaigana,
mõnes kohas rajati sinna külakalmistu. Ja kui mitte mujal,
siis on mälestus säilinud muistses kohanimes: linnamägi,
linnaase, maalinn, Kalevipoja säng, taramägi, tantsumägi
jms.
   Veidi vähem kui kolmandik linnuseid on suurtest
puudest ja võsast puhastatud ning maastikul hästi vaadeldavad. Teisel kolmandikul kasvab vallidel puid ja võsa,
kuid siseõu on vähemalt osaliselt lage. Ülejäänud asuvad
metsamaal ja on raskemini vaadeldavad. Siiski on suurem
osa linnustest ka praegu kõigile juurdepääsetavad.

KAS MINEVIKU VÄÄRIKAD TUNNISTAJAD
VÕI TÄNAPÄEVA TURUNDUSOBJEKT?
Kultuuripärand ei pea olema pelgalt mineviku säilitamine
tuleviku jaoks, vaid seda võiks ka meie põlvkond uurida ja
nautida. Mida rohkem ajalookihte igapäevases maastikus
on, seda rikkamad me oleme.
   Traditsiooniliselt on linnused olnud kogukonna kooskäimise kohad, sest need sobivad rahvapidude, kontsertide ja laatade korraldamiseks, samuti matka sihtpunktiks.
Vähemalt pooltel Eesti linnustel on lõkkekoht ja pikniku
pidamise võimalus, mõnele on rajatud laulu- ja tantsuplats, teisal lähevad linnusest üle matka- ja spordirajad.
Varjuküljena tuleb märkida, et pisut vähem kasutatavatel
linnustel on mõnel pool hakatud vallidel rallima maastikusõidukitega, samuti on tuvastatud elektroonilise otsivahendi kasutamise ebaseaduslikke juhtumeid.
   Tõeliselt aktiivses kasutuses nii turismiobjektina kui
ka ürituste toimumispaigana on siiski ainult kümmekond
linnust. Näiteks toimub meie suurimas maalinnas Varbolas Märjamaa valla ettevõtmisel sel aastal juba 20. korda
rahvusvaheline puuskulptuuride valmistamise suurüritus
„Varbola puu“, samuti kohaliku või piirkondliku tähtsusega ettevõtmisi.
   Riigimetsa Majandamise Keskus on 2015.–
2018. aastaks koostöös Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Soome Metsavalitsuse ja Soome rakenduskõrgkooliga Humak saanud rahastuse projektile
„Lights On!“. Selle raames luuakse ühine Eesti ja Soome
ajalooväärtusega turismiobjektide võrgustik. Eestis kavandatakse mitmesuguseid tegevusi Varbola, Lõhavere ja
Neeruti linnamäel.
   Eeskujuks võiks võtta Saaremaa, kus loodeti leida
rahastust kümnest linnusest koosnevale turismirajale.
Ehkki seekord projekt toetust ei leidnud, liitis selle ettevalmistus Saaremaa vallad ühistegevusele ning paljud

MIDA TOHIB, MIDA MITTE?
Meie linnuste säilitamiseks pole õieti vaja palju teha, sest
arheoloogilised kihid säilivad maa sees vaatamata sellele,
kas seal kasvavad puud ja põõsad või kas inimesed seal
käivad või mitte. Siiski on nende väärtuste paremaks
esiletoomiseks vajalikud korrapärased raietööd ja niitmine.
Samuti võib linnustel karjatada loomi eeldusel, et loomad
valle ja õuepinda katki ei talla.
   Külastajate teenindamiseks mõeldud rajatised –
lauad, pingid, lava, käimlad jm – tuleb kavandada maapealsete konstruktsioonidena. Vallidele minekuks on
soovitatav rajada käidavamatesse kohtadesse treppe. Valliharjadel kulgevad jalgrajad tuleks varingute vältimiseks
korrastada ja vajaduse korral katta sobiliku loodusmaterjaliga: paeses piirkonnas paeplaatide või -killustikuga, mujal
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(1) Valjala maalinn Saaremaal. Foto Armin Rudi (2) Lõhavere linnamägi Viljandimaal. Foto Anne Kivi
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(3) Kassinurme linnamägi Jõgevamaal. Foto Toomas Tamla (4) Pöide linnus Saaremaal. Foto Keidi Saks

asjad said koos läbi mõeldud ja sõnastatud.
   Viimasel ajal räägitakse üha rohkem vajadusest meie
kultuurimälestisi paremini turustada, rajada neile teemaparke ja rekonstruktsioone. Aeg-ajalt võib isegi kuulda
kavadest ehitada taas üles mõni muinas- või keskaegne
linnus. Siinkohal tuleb märkida, et meie muinaslinnad on
kõige mõjuvamad oma eheduses. Neid ei ole vaja koormata rajatiste ega rekonstruktsioonidega, mis püüavad
omaaegset tegelikkust moonutatult järele aimata.
   Hoopis väärikam on neid hoida ja tutvustada just
sellisena, nagu nad on aastasadu seisnud. Sellelaadilise
tegevuse suurepärane näide on Jõgevamaa Metsaseltsi
hooldatav Kassinurme Kalevipoja säng. Hästi korrastatud
linnamägi koos lähedusse püstitatud võimaliku muinaslinnuse rekonstruktsiooni ning taaskasutusele võetud aja-

loolise hiie ja ohvrikividega on saanud armastatud paigaks
nii ümbruskonna rahva, ajalooliste aegade taaskehastajate
kui ka muinasjutuliste rollimängude korraldajate jaoks.

1
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Eesti muinaslinnuste uurimise kohta vt: Tõnisson, E. Eesti muinaslinnad.
– Mäesalu, A., Valk, H. (toimetanud ja täiendanud). Muinasaja Teadus
20. Tartu-Tallinn, 2008.
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PÄRAND MAAPÕUES.
KULTUURIVÄÄRTUSEGA LEIUD 2016. AASTAL
Nele Kangert

tasid arheoloogidele kätte viikingiaegse hõbeaarde. See
koosneb hõbedast ehteasjadest ja 186 hõbemündist, mille
hulgas oli Saksa, Ungari, Inglise, anglo-skandinaavia ja
araabia münte.
   Tallinna Ülikooli (TLÜ) arheoloogiateaduskogu
numismaatikakogu hoidja Mauri Kiudsoo hinnangul on
aarde noorim münt vermitud Kölni peapiiskopi Hermann
III ajal (1089–1099), mistõttu võis aare jääda maapõue
kõige varem aastal 1089. TLÜ arheoloogia teaduskogu
juhataja Ülle Tamla arvates esindavad aga aarde ehteasjad (suures osas on need põllutööde ja pinnase raskuse
tõttu fragmenteerunud) 11.–13. saj kohalike meistrite
toodangut. Peitvara ainus terviklikuna säilinud ehe on
lahtiste otste ja tempelornamendiga kaunistatud hõbedast
käevõru.
   Teaduslikus mõttes on Soomevere hõbeaare oluline
ühest küljest põhjusel, et see on esimene sellest piirkonnast pärast teist maailmasõda leitud ja riigini jõudnud
aare. Teisest küljest aitavad aarde mündivermingud täpsemini ajaldada mitme ehtetüübi valmistamist ja kasutamist
Eesti alal.

Laulusõnad ütlevad küll, et ei hõbedat ega kulda leidu me
maal, kuid arheoloogid ja arheoloogiahuvilised teavad, et
siin on peidus palju enamat – hindamatu kultuuriväärtust
kandev arheoloogiapärand. Selle lahutamatu osa on füüsilised esemeleiud, mis ilmnevad maapõuest ikka ja jälle kas
sihiliku otsimise tulemusena või juhuslikult ning kuuluvad
leidmise hetkest alates riigile. Artiklis tehakse tagasivaade
2016. aastasse, tutvustades valikut Muinsuskaitseametini
jõudnud leide.
LEIDUDEROHKE AASTA
Üldiselt oli 2016. a Muinsuskaitseametile kultuuriväärtuslike leidude poolest põnev ja üllatusterohke. Kokku
jõudis juhuleidjate ja otsinguvahendit kasutavate hobiotsijate vahendusel ametini üle 120 kultuuriväärtusega üksikleiu või nende kogumi. Suurem osa leidudest on rauaaegsed, kesk- ja varauusaegsed esemekatked, ehteasjad,
relvad, töö- ja tarberiistad ning mündid. Riigile üle antud
kultuuriväärtusega leidude hulgas oli üle kümne eriaegse
aarde- ja peitleiu.
   Osa esemeid juhatas arheoloogid veel seni teadmata
muististeni. Nii näiteks tuvastati tänu otsinguloaga detektoristile Lääne-Harjumaal Kiia külas terve rauaaegne
kalmistu, mis oli küll pindmises osas põllutööde käigus
kahjustada saanud. Kalmealalt välja tulnud kaks terviklikult säilinud viikingiaegset mõõka, põlenud inimluud
ja sulamisjälgedega ehteasjad viitavad hilisrauaegsetele
põletusmatustele. Kalme võetakse mälestisena riigi kaitse
alla.
   Seaduse kohaselt toiminud leidjatel on muinsuskaitseseaduse järgi õigus leiuautasule. Kokku tegi Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu
2016. a ametile ettepaneku maksta 59 üksikleiu ja leiukogumi leidjatele leiuautasu summas 100 475 eurot. Suurim
tasu 39 000 eurot määrati Vaidavere III mündiaarde leidjale. Jõgevamaalt Vaidavere külast avastatud mündiaare
sisaldas hõbetaalreid, Moskva tsaaride traatrahasid,
Poola-Leedu riigi rahasid, Rootsi münte ja teisi tollal levinud rahasid. Savinõus peidetud aare jäi arheoloog Andres
Tvauri hinnangul maasse tõenäoliselt Vene-Rootsi sõja
aastail 1656–1661.

MUSTUARU AMMUNOOLEOTS
Keskaegsetest leidudest väärib esiletõstmist 14.–15. saj
ornamenteeritud ammunooleots Pärnumaalt Koonga
vallast. Ese leiti omaaegse Virtsu-Pärnu tee lähistelt sooservalt metallidetektori abil. Sarnaseid nooleotsi on Eesti
arheoloogilises materjalis teada veel ainult üks eksemplar,
see tuli 2011. a välja Saaremaa piiskopilinnuse arheoloogilistel uuringutel.
   Leiu ekspertiisi teinud Tartu Ülikooli (TÜ) arheoloogi
Ain Mäesalu andmetel on leid haruldane ka Euroopa kontekstis. Uurijad on oletanud, et selletaolised nooleotsad
võisid olla ammulaskjate gildi peamehe või ammulaskjatest väeüksuse juhi tunnuseks. Sarnaste ilustuste ja
põhikujuga ammunooleotste valmistamiskohaks peetakse
üldiselt keskaegset Böömimaad.
   Kas ja kuidas on kaks Eestist leitud ammunooleotsa
omavahel seotud, mis oli nende tähendus ning kas need
valmistati Böömimaal või tegi need kohalik meister, jääb
praegu veel kindla vastuseta.
IGA LEID LOEB EHK 2016. AASTAL
AVASTATUD PRONKSIAEGSED JUHULEIUD
Hindamatut teadus- ja kultuuriväärtust kannavad endas
kõik leiud, mis aitavad mõista ja tundma õppida muistse

SOOMEVERE HÕBEAARE
2016. a lõpetati välitööd Soomevere aarde leiukohal
Viljandimaal. Tähelepanelik leidja oli seal juba mõni aasta
varem noppinud üles üksikud hõbemündid ja need juha75
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inimese elu ja ühiskonda. Viimaste aastate praktika
osutab, et just tänu muinsusteadlikele hobiotsijatele on
teadlased saanud pronksiaegsete juhuleidude ja nende
leviku kohta uusi andmeid.
   2016. a jõudis riigini koguni seitse pronksiaegset
kirvest ja kirvefragmenti ning üks odaots. Näiteks leiti
kevadel Harjumaal Kajamaa külas küntud põllul metallidetektoriga otsides aasaga putkkirves. U 6,5 cm pikkuse
kirve putkes oli säilinud ka tükike puitu, millest võetud
proovi süsinikdateering andis tulemuseks u 850 eKr.
Kirvest uurinud TÜ doktorandi Kristiina Paaveli andmetel
on Eestis koos Kajamaa leiuga putkkirveid teada ainult 17,
kuid ornamendilt päris täpset vastet ei olegi.
   Veelgi haruldasem on Läänemaalt Pivarootsi külast
leitud pronksist odaots. Kuigi selle tipust ja putkest on
katked puudu, on ese säilinud peaaegu 7 cm ulatuses.
Paaveli hinnangul on teral tuvastatavad lihvimis- või
teritusjäljed ja putke mõlemal küljel on naelaaugud. Putke
osas võib märgata valujälgi. Pronksiaegseid odaotsi on
Eestis koos Pivarootsi eksemplariga teada ainult kaheksa.
Tüübi järgi arvatakse, et ese pärineb nooremast pronksiajast, täpsemalt aastaist 900–500 eKr.

(2)

(3)

(4 )

(1) Lahtiste otstega käevõru Soomevere aarde leiukohas.
Foto Nele Kangert (2) Pärnumaalt Koonga vallast leitud Mustuaru
ammunooleots enne konserveerimist. Foto Jaana Ratas (3) Kajamaa
külast Harjumaalt leitud pronksiaegne putkkirves. Fotod Kristiina
Paavel (4) Läänemaalt Pivarootsi külast välja tulnud pronksist
odaots
76

ARHEOLOOGIA

UURINGUD HALJALA KIRIKU
PÕRANDA VAHETUSEL
Villu Kadakas

   Uue kirikuseina rajamine 1 m kaugusele vanast on
ratsionaalne ja ootuspärane. Niisugune projekt võimaldas
vana kirikut täies mahus edasi kasutada kuni uute seinte
valmimiseni, kuid jättis tellingu jaoks piisavalt ruumi.
Vähese paksuse tõttu (1–1,2 m) on selge, et vanal pikihoonel pidid olema nii õhukesed seinad, et kivivõlve ei
olnud.
   See oli oma aja kohta lai, u 21 × 14 m suurune
hoone (pikkuse-laiuse suhe 3 : 2). Selliseid dominiiklaste
jutluskirikute arhitektuurist inspireeritud suuri puitlagedega pikihooneid on Põhja-Eesti kihelkonnakirikute
hulgas seniste teadmiste järgi rajatud 14. saj (nt Jõhvi,
Lüganuse, Keila).
   Kuna kooriruumis ja tornis säilis vana põrand, ei
selgunud, kas vanal kirikul oli omaette kooriruum ja torn.
   Uuringute tegijad kogusid ligikaudu 400 irdleidu,
millest enamuse moodustavad metallesemed, põhiliselt
mündid. Kirikuinventarist väärivad kõige rohkem tähelepanu kaks paekivist ristimisvaagna tükki.
   Kõige arvukama rühma münte moodustavad 17.–
18. saj vaskrahad, mõnevõrra vähem on hiliskeskaegseid,
15.–16. saj hõberahasid. Varaseim müntide rühm
pärineb 14.–15. saj vahetusest, seega veel eelmise kiriku
ajast.
   Üllatuse valmistasid paarkümmend pronkseset,
samuti paar savinõukildu, mis pärinevad hilisest rauaajast, 11.–12. saj, ning osalt juba keskaja piirilt, 13. saj.
Leiti mitme ristpeaga rinnanõela tükke, kaks tordeeritud
käevõru, spiraalide ja kettide katkeid ning kolme kodaraga
rihmajagajaid. Ilmselt on kiriku kohal olnud matmiskoht
juba enne kiriku asutamist.

Praegu on Haljala kirik kolmelööviline nelja kaheksakandilise piilariga pikihoone, millel on neljakandiline koor
ja läänetorn. Kirik on ehitatud mitmes etapis 15. saj jooksul, alustades koorist 1430.–1440. a paiku. Juba varasem
uurija Villem Raam oletas, et ka praeguse hoone vahetu
eelkäija oli kivist.
   Viimatised uuringud kiriku pikihoones võeti ette siis,
kui mädanenud puitpõranda asemele hakati rajama kivipõrandat ning välja tuli vedada ülemine, vammiga saastunud pinnas – 20–25 cm paksune kiht. Harukordne
võimalus uurida 2016. a juunist oktoobrini läbi kogu keskaegse pikihoone pinnase ülaosa tõi mitmekesist infot.
   Nii leiti üheksa neljakandilise hauakambri paekivimüürid, mis pärinevad arvatavasti pikast ajavahemikust:
15.–18. saj. Kambrid on ilmselt 19. saj pinnasega täidetud ja neid ei avatud ka nüüd.
   Keeruliseks osutus varasema kirikuhoone jäänuste
otsimine, sest need on hauakambrite, piilarite vundamentide ja lugematute haudade süvendite kaevamise käigus
suures ulatuses hävitatud. Kõigepealt uuriti pikihoone
idaosa üle georadariga (Kaarel Orviku ja Hannes Tõnisson, Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus), otsides praegusest eeldatavalt kitsama pikihoone külgseinu.
   Radaripiltide alusel hakkas praeguse hoone kummastki külgseinast 1–2 m kaugusel pinnase koorimise
käigus paljanduma mitu sideaineta ja tihedalt laotud
suurte maakivide vööndit. Need on 1–1,2 m paksused
ida-läänesuunalised vundamendid, tõenäoliselt varasema
kiriku pikihoone külgseinte omad. Väiksemad maakivikogumid tähistasid küllap samuti vana pikihoone idaseina
vundamenti, ent vana lääneseina asukoht jäi oletuslikuks.
(1)

(2)

(1) Haljala kiriku plaan. Autor Villu Kadakas (2) Vaade võidukaare suunas pikihoone idaosale kaevamiste ajal. Vasakul piilari ees kõrvalaltari
vundament, kesklöövis hauakambrid. Foto Villu Kadakas
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TALLINNA ÜLEMISTE VEEJUHTME
ARHEOLOOGILISEST UURIMISEST
Rivo Bernotas, Keiti Randoja, Andres Tvauri

nenud hoonete keldrite põrand rajatud otse veejuhet
katnud paeplaatidele.
   Veejuhtmest puhastati kaevandi alal välja 28,6 m
pikkune ja 1,9–4,4 m laiune kaevandit läbinud lõik,
mis oli loode-kagusuunaline. Veejuhet üksikasjalikumalt
uurides selgus, et see on ehitatud mitmes järgus. Ehituse
võiks uuringute tulemustele tuginedes jagada vähemalt
kahte etappi.
   Esmalt laoti paeplaatidest veerenni külgseinad.
Renni põhjal polnud mitte paeplaadid, vaid liiv. Pealt on
kahest ehitusjärgust koosnev renniosa kaetud paeplaatidega. Hiljem (renni ümbritsevast pinnasest saadud
leiuainese põhjal otsustades 19. saj) on üle paeplaatidega
kaetud renni ehitatud paest võlvkaar, kusjuures renni katvad paeplaadid on oma asukohale alles jäetud. Võlvkaar
oli säilinud üksnes kaevandi Süda tänava poolses seinas,
mujalt oli see 19. saj hoonete rajamise käigus eemaldatud. Veejuhtme kaevandi seina alla ulatunud kaguosas
– dokumenteeritud võlvi all – paiknenud katteplaatide
alusel võib veekanali selle osa dateerida 1845. a järgsesse
aega.
   Veejuhtme kõrvalt avastati paekivist kaev, mis oli
puittoru kaudu otse ühendatud veejuhtmega. Kaevu võib
kultuurkihi stratigraafiale tuginedes dateerida siiski uusaegseks. Ei saa välistada, et kaev ehitati kanali kõrvale
(tollasele Mülleri põllule) 1694. a, võttes aluseks rae
moodustatud linna veevarustuskanali olukorra uurimise
komisjoni ettepaneku.
   Dokumenteerimise järel kaeti veejuhe liivaga.

Tallinnas Pärnu mnt 31 kinnistul kaevati 2016. a juulist
septembrini välja keskaegne Ülemiste veejuhe. See avastati üsna ehitustööde algusjärgus, arheoloogilise järelevalve käigus. Veejuhtme asukoht oli vanade linnaplaanide
põhjal küll teada, kuid tööde eel polnud kindel, millisel
määral on see 19. saj hoonestuse all säilinud.
   Ülemiste veejuhe mängis Tallinna arengus ja elanike
veega varustamises tähtsat rolli, sest senised põhjaveest
toitunud lahtised salvkaevud ei suutnud 14. saj esimesel
poolel keskaegse linna kasvamise ja elanike arvu suurenemise tõttu enam vajaminevat veetarvidust katta.
   Nii andis Taani kuningas Valdemar 1345. a korralduse ehitada Tallinna veskite paistiikide veega varustamise
jaoks peaaegu 4 kilomeetri pikkune veekanal Ülemiste
järvest Harju väravani. Kirjalikes allikates on seda esimest
korda mainitud 1349. a jõuluõhtul.
   Kirjalike allikate andmetel ehitati veekanal algul lahtise veejuhtmena, mille põhi ja seinad olid laotud paeplaatidest. Sellise pika veejuhtme korrashoid ja sissetuisanud
liivast puhastamine nõudis pidevalt suurt kulu ja töövaeva
ning 17.–19. saj jooksul kaetigi kanal võlvlaega.
   Veejuhe oli kasutuses kuni 1860. aastateni. Ühtlasi
on see säilivuse poolest ainulaadne muistis kogu PõhjaEuroopas.
   Nüüdsete väljakaevamistööde esimeses etapis
eemaldati veejuhet katnud hilised, 19. saj teise poole
täitekihid, mis, nagu tuvastati, pärinesid varem krundil
paiknenud hoonete keldrite kinniajamise järgsest ajast.
Tuvastati, et veejuhtme loode- ja keskosas oli sellel paik(1)

(2)

(1) Veejuhtme väljapuhastamine, vaade loodest. Fotod Rivo Bernotas (2) Ülemiste veejuhe Pärnu mnt 31 kinnistul, vaade kagust
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UURINGUD JA LEIUD
Sauna 8, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused ja järelevalve: Aleksandr Pantelejev,
AVP OÜ
Ehitaja: AS Introcom Ehitus
Maalingute konserveerimine: H&M Restuudio OÜ
Kalorifeeri konserveerimine: AS Introcom Ehitus
Tellija: Bluebird Capital OÜ

HUVITAVAD LEIUD TALLINNA VANALINNA
KAUPMEHEELAMUS
Aleksandr Pantelejev

   Kaguseina keskosas eksponeeriti kunagise teisele
korrusele viinud müüritrepi hilisema ukse puidust lengid.
Tervikuna eksponeeriti kõik juba varem krohvist vabastatud raidkivid e suured nurgaprofiilidega aknapaled ning
akna piirkonnas kõik raidkivist aknaraamide fragmendid.
   Uue põrandakonstruktsiooni ehitamise järel sai
võimalikuks ruumi põhjanurgas säilinud kalorifeeri ehk
hüpokausti avamine. Konstruktsiooni väljapuhastamine
näitas, et umbes kolme neljandiku ulatuses on säilinud
suur nelja avaga kalorifeeriplaadi fragment, mis koosnes
mitmest eri suurusega tükist. Fragmendil on kaks ümarat
õhuava säilinud tervikuna. Plaadi tükid tõsteti kalorifeerist
välja ja pandi kokku.
   Kalorifeeri kehandi põhjalik väljapuhastamine
(OÜ Agu EMS arheoloog Monika Reppo) näitas, et
säilinud on vanad kerisekivid ja nende kohal olnud kolm
niisutamiseks kasutatud suurt, 40 cm läbimõõduga raidkivist kaussi. Üks neist oli alles tervikuna, üks oli lõhki ja
kolmas säilinud osaliselt. Neljas kauss kadus ilmselt juba
varem koos osaga kütteplaadist.
   Et oleks võimalik eksponeerida kogu hüpokausti
konstruktsiooni koos kivikaussidega, otsustati põrandaplaati mitte eksponeerida leiukohal, vaid selle kõrval, eraldiseisva detailina. Säilinud kehandi ja kausside eksponeerimiseks jäeti betoonpõrandasse korrapärane kandiline ava,
mis kaeti õhukeses metallraamis oleva karastatud klaasiga.
Eksponeeritud kalorifeerile ehitati põrandavalgustus.
   Hämmastava leiu pakkus ulatuslikult säilinud endise
eluruumi talalagi. Piki Sauna tänavat asetsevast 13 talast
koosneval lael on kaks tänavapoolset tala hilised, st remondijärgsed. Samalt poolt kolmas tala oli omal ajal suure
läbivajumisega ja selle viimistletud aluskülg oli tala rihtides hävitatud. Ülejäänud talad on kaetud ühtlase hallikas
toonis robustsete kraapejälgedega võõbaga, mille alt paistis restaureerimise alguses ainult paar värvilist fragmenti.
Neid kutsuti välja puhastama konservaator Hilkka Hiiop.
   Selgus, et tegu on ühe varasema talamaalingutüübiga 16.–17. saj vahetusest. Punane moreskornament
erekollasel taustal oli üksnes talade keskkohal ja talaotste
juures. Talade tsentris ornamendikihi peal olid aga hoopis
haruldased, sellisel kujul Tallinna ajaloolises elamuarhitektuuris veel tundmatud portreemaalingud.

Tallinna vanalinnas asuv Sauna 8 on olnud tüüpiline
diele-dornse-planeeringuga kaupmeheelamu. Esimesel
korrusel asus eesruum (diele) koos nurgas olnud köögimantelkorstnaga ja hoovi pool oli keldrist hüpokaustahju
abil köetav eluruum (dornse).
   Esimese korruse ja keldriruumide restaureerimist
alustati 2015. a hoovipoolse keldriruumi vahelaest. Selleks tühjendati kelder, mille käigus avastati paekivist ja
puidust raketisega drenaažisüsteemi kaevud ja töötav
puhtaveetorustik. Ajaloolise süsteemi puittorud olid väga
hästi säilinud.
   Veekanalisatsiooni leidmine ei olnud ootamatu, kuna
hiljemalt 14. saj algul oli sellel ja kõrvalkinnistul (Sauna 6)
tegutsenud Krouweli saun, mis andis tänavale siiani
püsiva nime. Hiljem rae valdusse läinud avalik saun likvideeriti ja müüdi 1540. a Johan Kampferbeckile, kes püstitas sauna asemele kaks sarnast elamut: Sauna 6 ja 8.
Krunt poolitati 1604. a.
   Restaureerimise alustamise ajaks oli enamik
Sauna 8 hoone esimese korruse ehituskonstruktsioone
vabastatud hilisematest kihistustest, kahjuks suures
osas ka vanast krohvist. Tänavapoolses osas olid need
rahuldavas seisukorras, ennekõike tänu 19. saj teise poole
kapitaalsele ümberehitusele, kui muudeti fassaadi, ehitati
monumentaalne kiviastmetega sisetrepp ja jagati endine
eesruum uute vaheseintega mitmeks osaks.
   Algmõõtmetes säilinud hoovipoolse eluruumi ajaloolised ehituskonstruktsioonid (talalagi, müüritrepi raidportaal jm) olid avatud juba varem. Seda hooneosa peeti
avariiliseks ja ruum ei olnud kasutusel alates kõrvalasuva
Sauna 10 arheoloogilistest kaevamistest 1998.–1999. a,
mil Sauna 8 konstruktsioonidesse tekkisid praod ja vajumised. Konstruktsioonide kindlustamiseks seoti Sauna 8
välismüür ja sellega kogu hoone õuepoolne osa kahe
metallist tõmbiga Sauna 10 konstruktsioonidega.
   Seekordse restaureerimise käigus veinibaariks
kohandatava ruumi seinad krohviti, eksponeerides kõiki
arhitektuuriajaloolisi detaile ja tarindite osi. Hoovipoolse
ruumi kaguseinas jäeti nähtavale raidkivist müüritrepi
raidportaal. Selle profiilidel ja kahel ehisväljal on täheldatud fragmentidena säilinud polükroomia jälgi. Restaureerimise selles järgus portaali maalingutega ei tegeletud.
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   Portreegalerii tähendab äärmiselt kõrgetasemelisi
maalinguid, mis ilmselt ei kujuta mitte kindlaid isikuid,
vaid pigem eri riikide valitsejaid. Sellele viitab nende
atribuutika: turbaniga sultan, kiivri ja turvisega sõdalane,
hermeliiniga mehefiguur. Kunstiteadlase Piia Ehasalu
hinnangul võiksid maalingud kuuluda aega alates
1630. aastaist.
   Keskmisel talal portreemaaling puudus, seal oli
seevastu selgelt loetav lühtri kinnituse jälg. Seega võis
taladel algul olla kaksteist portreed – tosina tähendust on
kristlikus maalikunstis raske üle hinnata.
   Ruumi edelaseina aknasilluse palkide praod olid kaetud lõuendiribadega, kuid sillustaladel ei ole maalinguid
veel välja puhastatud.
   Sauna 8 hoone restaureerimistööd jätkuvad keldris,
teisel korrusel ja ka maalingute juures.

(5)

(1) Eksponeeritud kalorifeeri konstruktsioon. Fotod Aleksandr
Pantelejev (2) Hoovipoolse ruumi üldvaade pärast restaureerimist
(3) Väljapuhastatud maalingutega talalagi. Foto Peeter Säre
(4) Väljapuhastatud maalingufragment. Fotod Aleksandr Pantelejev
(5) Laetalalt väljapuhastatud portreemaal
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VÄLISVÄRVI UURIMISEST EESTI LINNADES.
KUHU EDASI?
Pille Vilgota, Kätlin Kaganovitš

   Töö tulemusi saavad rakendada paljud vanade majade
säilitamise ja uurimisega seotud huvirühmad: ehitusvaldkonnas tegutsejad ja ametkonnad, teadustööde tegijad ja
ajaloolased ning restaureerijad, samuti majaomanikud.
Lisanduv hoonetüüpe ja piirkondlikku eripära arvestav
teave värvilahenduste kohta mitmekesistaks analoogia
printsiibil valikute tegemise võimalusi mälestiste puhul,
mille esialgset värvust kindlaks teha ei saa. Võiks ju ometi
anda kõikidele soovijatele peale ehituspoes pakutavate
värviskeemide võimaluse valida ka Eestis ajalooliselt kasutusel olnud lahendus.

2015. ja 2016. a suvel on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna üliõpilased teinud
mitmes Eesti linnas suuremahulisi viimistlusuuringuid,
võttes ühe hoone asemel luubi alla ühe piirkonna tervikuna. Kuna hoonete välisvärvi dokumenteerivaid allikaid
on vähe, puudub oluline osa alusmaterjalist, mille põhjal
ajaloolist värvi uurida. See ei puuduta mitte ainult mälestisi, muinsuskaitse- ja miljööväärtuslike alade hooneid,
vaid meid ümbritsevat ehitatud keskkonda ja arhitektuurset identiteeti laiemalt.
   Värviuuringute käigus uuriti kokku 110 puitvoodriga maja välisviimistlust Tallinnas Kassisaba asumis
(30 maja)1, Valgas (2015. a 38 maja), Paides (2016. a
9 maja), Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal (2016. a
14 maja) ja Kuressaare kesklinnas (2016. a 19 maja).
   Majad valiti välja piirkonnale omaste vanemate hoonetüüpide seast (ehitatud enne 1940. a). Valimi koostamise põhimõtted ja tööde eesmärk varieerus linnati, sõltudes ka kohaliku omavalitsuse vajadustest ja Muinsuskaitseameti maakonnainspektorite soovitustest. Rakveres,
Paides ja Kuressaares, kus uuritud hooned on mälestised
või paiknevad miljööväärtuslikus piirkonnas, koostatakse
nende omanikele värvipassid. Valgas uuriti linnapilti laiemalt, sest linnavalitsus soovis üldist kokkuvõtet ja abimaterjali, millele toetuda fassaadivärvi kooskõlastamisel.
   Kõikide majade puhul vaadati läbi esmane arhiivimaterjal, et tuvastada nende ehitusaeg ja ümberehitused.
Välitöödel tehtud sondaaže, kogutud mikroproove ja neist
hiljem valmistatud mikrolihve (e mikroproovide ristlõikeid)
analüüsides ja kõrvutades moodustus iga hoone viimistlusajaloost ülevaade. Uurimisküsimused, millele keskenduti, olid muu hulgas esimese (ehitusaegse) tervikliku
viimistluslahenduse väljaselgitamine, viimistluskihtide
stratigraafia e ajalise järgnevuse dokumenteerimine ning
mitmetoonilise värvilahenduse (põhivärvi täiendavad eri
värvi detailid) leviku tuvastamine ja ajaline piiritlemine.
Kirjeldati ka maalritehnilisi tähelepanekuid, näiteks viimistlust moodustavaid kihte, värvi- ja krunditüüpe ning
värvikihti.
   Info kogumist jätkates oleks võimalik hakata tegema
laiemaid, üldistavaid järeldusi, et täiendada seniseid, üsna
üldisi teadmisi eri ajastutel kasutusel olnud värvitoonide
kohta. Äärmiselt huvitav on piirkondlike värvigammade või
iseärasuste tuvastamine, nn linna värvide teema. Viimati
mainitu ja nn ajastu värvi väljaselgitamine võikski olla
tulevaste uuringute põhieesmärgid.

TULEMUSTE ANALÜÜS
Seni on uuringuid tehtud ja tulemusi analüüsitud nii
väheste majade puhul, et värvileviku kohta saab esile tuua
ainult mõne linnadeülese tähelepaneku. Valga vanimal,
vanabalti hoonetüübil on esimesed tuvastatud värvitoonid
tumepruun ja -punane. Tallinna Kassisaba uuringu aruandes on levinuimate värvitoonidena nimetatud erinevais
soojades varjundeis pruunid, ookrid ja hallid, harvem avastati beežikaid ja rohelisi.
   Üldjoontes on sarnased tulemused saadud Valgas,
erandiks on seal rohelise ja rohekashalli tooni mõnevõrra
suurem esindatus. Kuna rohelist on peetud mitteametlikuks raudtee-ehitiste värviks, on selle sagedasem levik
1899. a raudteeühenduse saanud linnas igati loogiline.
Mitmetoonilisi värvilahendusi tuvastati Valga majade
esimeses värvikihis ainult raudtee tüüpprojekti järgi ehitatud neljal tööliselamul ja endisel klubihoonel. Rohkemat
levikut ei saa samas välistada, sest valim oli väike ja paljude uuritavate majade värvi seisund (st ühtse, kõikidel
detailidel esineva värvi puudumine) ei võimalda sondaaže
omavahel vastavusse seada.
   Väikelinnades on värvikihte vähem kui Tallinnas: Valgas
keskmiselt kolm ja pool, ent Tallinnas Kassisabas kuus. Kui
uskuda arhiivis olevaid hoonete hindamisakte ja neis leiduvat hinnangulist värvikihi kulumise protsenti, ei ole suur
osa Valgas uuritud hoonetest näinud uut värvi juba peaaegu
70 aastat. Silma järgi otsustades avaneb sarnane pilt paljudes Eesti linnades. Ilmastiku eest kaitsva kihi puudumise
tõttu on laudise seisukord halb. Seetõttu on suur oht, et
uuritav info kaob – korrastustööde käigus vahetatakse
vooder ülevärvimise asemel ilmselt lihtsalt välja.
   Rohkelt säilinud värvikihtidega Kassisaba majade
uurimine tõestas kujukalt, et värvistratigraafiat uurides
on mikroproovi võtmine elementaarne, sest see muutis
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sondaaži käigus selgunud esimese kahe viimistluskihi
tulemusi 17 juhul 30st. Järeldus on ka see, et võetud
proovidest peab mikrolihvid tegema üksnes siis, kui sondeerides jäävad tulemused ebaselgeks. Valga majadel,
mille kihistused olid sageli nähtaval ilma sondeerimisetagi, oli tulemuste täpsustamist vaja harva, ning seal
teenis mikroproovide võtmine rohkem keemilise koostise
uurimise eesmärki.
MÕTTEID EDASPIDISEKS
Seniste uuringute käigus tõusis esile vajadus digitaalse
lahenduse järele, sest kogutav väga suur kogus teavet on
keeruliselt hallatav. Ühe hoone kohta saadav materjal on
eriilmeline, koosnedes arhiiviallikate infost, sondaažikaartidest, fotodest ja tekstilistest kirjeldustest. Koondaruannete käsitsi koostamine on ülimalt ajamahukas ja tuleks
edaspidi asendada eri parameetrite alusel filtreerimist
võimaldava digitaalse andmepangaga. See lihtsustaks ka
suure infomahu analüüsi ja kiirendaks välitööde dokumenteerimise protsessi. Kaalumist vääriks veel avalik
andmebaas internetis, mis teeks kõikidele huvitatutele
tulemustega tutvumise mugavamaks ja suurendaks nii
tulemuste kasutatavust.
   Alustatud perspektiivika tööga on tarvis edasi minna.
Iga järgmise Eesti väikelinna lisandumine uuringusse
suurendab tulemuste kaalukust ja üldistuse täpsust. Enne
järgmisi uuringuid oleks tarvis välja töötada andmebaasi
loomeks tarvilik alussüsteem. Loodetavasti leitakse juba
lähiajal tahe ja võimalused projekti jätkata ja laiendada.

1

(3)

(1) Sondaažikaardi näidis Valgast, Tartu 1. Selliseid kaarte vormistatakse ühe maja kohta keskmiselt neli. Kaardi täitja ja foto autor Diana
Haapsal (2) Tüüpilised Valga vanemad elamud. 1) Vanabalti maja.
Foto Diana Haapsal, 2) Vanem alevielamu. Foto Pille Vilgota,
3) Uuem alevielamu. Foto Eva-Liisa Lõbu (3) Diana Haapsal
(vasakul) ja Maari Hinsberg uurimas elumaja Paides Väike-Aia 5.
Foto Dmitri Kotjuh

Claudia Valge 2015. a kaitstud bakalaureusetöö „Ajalooliste puithoonete
välisfassaadide värvilahendused Kassisaba asumis“ raames.
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Pirita tee 1, Tallinn
Teostajad: Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ, Maksu- ja
Tolliamet, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus
Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Muinsuskaitseamet

„RUSSALKA“ MONUMENDI UURINGUD
Eero Kangor

et skulptuuri mõlemast jalast lähtub vähemalt üks vertikaalsuunaline kinnitusvarras, mis on kinnitatud umbes
ühe meetri sügavusel graniitsambas horisontaalse plaadi
külge. Endoskoopia ja betooniuuringud näitasid, et
monumendi südamik on täidetud väga tugeva seguga.
   Skulptuuri korrosioonitase oli selle vanust arvestades
ootuspärane, kuid üllatusi pakkus materjali koostis. Selgus, et inglikuju on valmistatud messingust, mitte pronksist, nagu oli seni arvatud. Nende kahe materjali erinevus
tuleb kõige paremini esile pjedestaalil asuva bareljeefi
juures. Teises maailmasõjas sai monument mürsukillu
tabamuse ja 1945. a valmistas Paul Horma uue bareljeefi,
mingil põhjusel aga messingu asemel pronksist. Bareljeefi
pärja alumist osa ei asendatud, see on uuest bareljeefist
hoopis siledama pinnaga. Tänu siledusele ongi messing
väliskulptuuride jaoks sobivam materjal.
   Skulptuuri lähemal vaatlusel tuvastati, et see koosneb vähemalt tosinast osast, ning endoskoopia näitas, et
need on omavahel ühendatud metallpoltidega.
   Siinkohal olgu esitatud monumendi täpsustatud
ehituslugu.
   1901. a juulis alustatud monumendi graniitosa ehitamine võttis aega terve aasta. Kõige ülemisse graniitplokki
puuriti varraste jaoks augud ja vardad kinnitati ploki alaosas asuva metallplaadi külge. Pjedestaali viimane graniitplokk pandi paika 14. juulil 1902 ja selle tühemikud täideti
ülalt tugeva seguga. Nädal hiljem kinnitati inglikuju
alumise osa külge ülejäänud osad, mis ühendati omavahel
poltidega. 23. juulil, kui mälestussammast austasid oma
kohalviibimisega keiser Nikolai II ja suurvürst kindraladmiral Aleksei Aleksandrovitš, oli monument peaaegu
valmis, kuigi tellingud olid veel eemaldamata. Monument
avati pidulikult 7. septembril 1902.
   Kui enne oli arvatud, et monumenti ümbritsevad
laternad asendati vaasidega 1960. aastatel, siis nüüd on
teada, et seda tehti palju varem. Vene Mereministeeriumi egiidi all rajatud „Russalka“ läks Eesti Vabariigis
Kohtu- ja Siseministeeriumi valdusse ning võeti 1925. a
ühe esimese mälestusmärgina riikliku kaitse alla. Ministeerium ei olnud monumendi hooldamisest eriti huvitatud
ning pärast pikki vaidlusi Tallinna linnaga jäi see viimase
mureks. 1930. aastate lõpul olid monumenti ümbritsevad
laternad sedavõrd halvas seisus, et need asendati 1939. a
vaasidega. Laternad rekonstrueeriti Andres Sildre jooniste
järgi 2005. a.

2016. a suvel korrastas Tallinna Kesklinna Valitsus
„Russalka“ monumendi ning selle käigus sai täpsustada
monumendi ehituslugu ja konstruktsioone. Siinne artikkel
on tänuavaldus lahkunud Hardi Toomingale (1966–
2016), kes juhtis monumendi korrastamist.
   Juba kevadel 2016 saadi Peterburi Venemaa Föderaalsest Sõjalaevastiku Arhiivist monumendi graniitosa
ja vundamendi 1901.–1902. a originaaljoonised. Nende
põhjal oletas Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl
Õiger, et monumendi südamik on keskelt, graniitplokkide
vahelt tühi. Kui hüpotees oleks saanud kinnitust, tulnuks
vuukide taastamisel rakendada plaanitust erinevat tehnoloogiat. Monumendi stabiilsuse tagamine oli oluline
seepärast, et Tallinna linn kavandab „Russalka“ ristmikku
sadamaalaga ühendavat Reidi teed.
   Peterburist saadud joonised ei andnud infot selle
kohta, kuidas on monumendi skulptuur graniitosa külge
kinnitatud. Röntgeni- ja georadariuuringutega selgitati,
(1)

(1) Monument enne konserveerimist 2016. a. Foto Eero Kangor
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„CHRISTIAN ACKERMANN –
TALLINNA PHEIDIAS, ÜLBE JA ANDEKAS“.
Uus suurprojekt 2016–2020
Tiina-Mall Kreem

põhjal jätkatakse meistri teiste tööde analüüsi. Kõikidel
objektidel kogutud info, tehtud fotod ja 3D-vaated vahendatakse uurijatele ja avalikkusele veebiportaali kaudu.
   Peale tellingutel tehtavate tööde jätkuvad arhiiviuuringud (Tallinna Linnaarhiiv), mis toovad lisaandmeid
Ackermanni kui barokkajastu Eesti skandaalseima ja
andekaima kujuri kohta, kes murdis end aastasadu püsinud jäigast tsunftisüsteemist oma kunstiga välja ja tegutses vabameistrina. Tema töökojas valmisid aastail 1680–
1710 kõik tähelepanuväärseimad Põhja-Eesti kirikute
sisustuselemendid: altariseinad, kantslid ja vapp-epitaafid,
samuti krutsifiksid ning väidetavalt ka Eesti kontekstis
ainulaadne Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku baptisteerium.
   Pidevalt publiku vaateväljas kulgeva projekti
„Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja
andekas“ võtavad kokku samanimeline raamat ja näitus
Niguliste muuseumis (2020) ning satelliitnäitused kohtades, kus leidub Ackermanni töid.

2016. a möödus 330 aastat Tallinna toomkiriku kantsli,
320 aastat altariseina ja 160 aastat altarimaali valmimisest. Tekkis küsimus: kuidas ümmargusi tähtpäevi ära
märkida, kuidas tutvustada muinsuskaitse all olevaid
kunstiteoseid ja nende loojaid avalikkust kõnetavalt?
   Aruteludest sündis idee ehitada koostöös
Eesti Kunstiakadeemia (EKA) sisearhitektuuri osakonna prof Hannes Praksi ja tema üliõpilastega altariseina
ümber nii iseseisva kunstiteosena mõjuv kui ka vana
retaabliga delikaatselt suhestuv telling. Plaan teostus
tänu Hilkka Hiiopi, Juhan Kilumetsa ja OÜ Rändmeister
ettevõtlikkusele. Koguduse kaasabil korraldati toomkirikus üliõpilaste projektikonkurss, mille võitis Johanna
Sepp.
   Koos tellinguga kasvas idee minna äsja lõppenud
kunstiteose tehnilistele uuringutele keskendunud projektiga „Rode altar lähivaates“ (2013–2016, Niguliste
muuseum) edasi Christian Ackermanni loomingu raames.
Sooviti uurida Ackermanni käe all valminud toomkiriku
altariseina ning seejärel juba kõiki teisi talle atribueeritud
objekte Tallinnas ja Eesti maakirikutes.
   Nii tekkiski Tallinna toomkirikus erinevaid institutsioone ja distsipliine kaasa haarav suurprojekt „Christian
Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ (2016–
2020). Projekti koordinaatorid on Hilkka Hiiop (EKA
/ Eesti Kunstimuuseum (EKM)) ja Tiina-Mall Kreem
(EKM), põhitäitjad lisaks nimetatuile Juhan Kilumets
(Rändmeister OÜ), Isabel Aaso-Zahradnikova (EKA/
EKM) ja Anneli Randla (EKA) ning täitjad hulk eri valdkondade spetsialiste.
   Toomkiriku altariseina tellingul tehtud arvukad
menukad publikuekskursioonid ei seganud seal koos
EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna üliõpilastega tehtud korrastustöid ega uuringuid. Nende seas
olid figuuride röntgenipildi- ja polükroomia elementuuringud (Maksu- ja Tolliamet, Eesti Keskkonnauuringute
Keskus), stratigraafilised analüüsid (EKA), pigmendi- ja
sideaineanalüüsid (Tartu Ülikooli analüütilise keemia
osakond), dendrokronoloogilised analüüsid (Tartu Ülikooli
geograafia osakond), pildindustehnoloogilised uuringud
(EKA, Archaeovision OÜ), 3D-mudeldamine (EKA,
Archaeovision OÜ) ning skulptuuride stiili- ja tehniline
analüüs (EKM).
   Kogutud andmete analüüsi põhjal valmib nn
Ackermanni töökojale iseloomulike valemite kogum, mille

(1)

(1) Koostöös Maksu- ja Tolliametiga tehtud röntgenuuringud,
mille abil on võimalik näha ja analüüsida skulptuuride sisestruktuuri
ülesehitust. Foto Andres Uueni
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KESKAEGSETE SEINAMAALINGUTE
UUED LEIUD PÖIDE JA KEILA KIRIKUS
Anneli Randla

kujund märja krohvi sisse ette joonistatud ning siis see
musta ja punasega ära värvitud. Kuid … see kujutis erineb
märkimisväärselt Pöide kiriku ülejäänud maalinguist.
Roosapõskne, suurte kõrvade ja silmade ning väikese habemega nägu päiskivil näeb välja, nagu oleks selle sinna
sirgeldanud ulakas koolipoiss.
   Esialgu tunduski, et tegu on kellegi naljaga. Lähemalt
uurides tuli välja, et esiteks on see väga vana nali, sest
krohvikiht, millel pilt asub, on päiskivil esimene, ja kasutatud freskotehnika kinnitab, et nägu on joonistatud kohe
peale krohvimist. Teiseks on see nägu pikka aega näha
olnud, mitte kohe peale teostamist üle krohvitud. Kolmandaks on see vaatamata tagasihoidlikele mõõtmetele (läbimõõt u 25 cm) kiriku põrandatasapinnalt hästi nähtav.
   Järgmine küsimus oli loomulikult see, kes on maalil.
Meie hulgast lahkunud Mari Loit kõrvutas teda trapetsiaalsetel hauaplaatidel kujutatud tegelastega, aga talle ei
antud aega seda mõtet lõpuni mõelda. Seega seniks, kuni
pole selge, kas see on pühak, vaimulik, ilmik, ordumeister, ehitusmeister, donaator, kohalik kuningas, narr
või hoopis keegi teine, kutsutakse teda lihtsalt Pöide
Jukuks.
   Ka Keila kirikus tulid 2016. a suvel päevavalgele
meeldivad üllatused. Selle kiriku ehituslugu on suhteliselt
hästi teada, eriti hiliskeskaja osas, sest Keilast on säilinud
Eesti maakirikute hulgas täiesti ainulaadne vöörmündrite
arveraamat aastatest 1472–1553.
   Kirikus pühakodade riikliku programmi toel Eesti
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala

Pöide kirik on avaldanud oma saladusi pikaldaselt, aga
seda põnevam on see protsess olnud. Viimastel aastatel
on järgemööda leitud kooriruumi maalitud roosaken
(vt muinsuskaitse aastaraamat 2012), pikihoone maalitud
roosaken ja tornialuse võlviku maalitud lopsakas
(leht?)dekoor. Aga see ei olnud veel kõik: 4. juulil 2016 tuli
Hilkka Hiiopi skalpelli alt välja selle aasta sensatsioonilisim maalinguleid, mis või isegi kes sai hüüdnimeks
Pöide Juku (vt fotot lk 79).
   Pöide kiriku tornialuse võlviku päises on imekombel
säilinud krohvilaik, mille juurde ulatuti 2012. a 14 meetri
kõrguse torutellinguga napilt. Tookord sai selgeks, et
krohvilaik tuleb tingimata kinnitada, et see alla ei kukuks.
Samuti õnnestus osaliselt avada piki võlvi servjooni jooksvat lopsakat punast ornamenti. Krohvi kinnitamiseks oli
vaja tõhusamat töölava ja nii ehitaski OÜ Rändmeister
võlvipinnani jõudmiseks võimsa puust tellingu.
   Kui Eva Mölder ja Mirjam Averin olid krohvilaigu
servad ära kinnitanud, avanes võimalus lähemalt uurida ka
krohvil olevat algset viimistlust. See oli kaetud väga tugevate ja raskesti eemaldatavate lubjakihtidega. Mai Meriste
ja teisedki said seda viimistlust avada. Selgus, et juba
varasemast tuttav lopsakas punane freskomaaling ei olegi
otseselt „taimne“, vaid kujutab hoopis nelja liiliamotiiviga
lõppevat piiki või dekoratiivset roiet. Nende kontuurid on
tõmmatud pehme krohvi sisse terava esemega ette, kuid
maalitud punase värviga üpris vaba käega.
   Võlvi kiirul olev päiskivi on modelleeritud krohvist
nagu pikihoone kaks päiskivigi. Tornivõlviku päiskivile on
(1)

(2)

(1) Pöide kiriku tornialuse võlviku päise maaling. Foto Peeter Säre (2) Juhan Kilumets, Siim Raie ja Hilkka Hiiop Pöide kiriku maalinguid
avamas. Foto Mart Viljus
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(3)

üliõpilastega viimistlusuuringuid tehes tulid esimesed
maalingud nähtavale võidukaare kooriruumipoolsel küljel.
Mitme valge lubjakihi alt ilmusid välja mustad, trafaretiga
seinale kantud stiliseeritud neljalehised lille- või ristimotiivid, mida raamivad kaks musta joont. Võidukaare pikihoonepoolselt küljelt seda ornamenti ei leitud. Seevastu
palistasid samasugused mustrid kõiki kiriku aknaid peale
pikihoone roosakna, mis oma praegusel kujul pärineb
19. saj. Eriti uhkelt mõjub kooriruumi idaaken, mida ümbritsevat ornamenti eksponeeriti ulatuslikumalt.
   Must trafarettmaaling paikneb krohvikihil, mille kiriku interjöör sai pärast hiliskeskaegseid ümberehitusi kooriruumis ja pikihoones. Leiti ka väikseid fragmente varasemast krohvist, kuid neil ei olnud dekoratiivset viimistlust.
Samuti puudus dekoor mustale maalingule järgnevates
viimistluskihtides. Ainult võidukaarele olid 20. saj alguses
lisatud kirjad. Seega kuulusid aknaid palistavad mustrid
ehitise pidulikuma viimistluse juurde. Milline võis näha
sel ajal välja kiriku sisustus, võib kirjalike allikate põhjal
vaid oletada.
   Juba mainitud Keila kiriku vöörmündrite arveraamat
sisaldab ka märget, mis võiks suure tõenäosusega olla
seotud just trafarettmaalinguga. Arveraamatus on ainult
üks sissekanne maalijale makstud tasu kohta: selle
kohaselt sai meister Mychel 1499. a 14 marka. Kuigi seal
ei ole täpsustatud, mille eest tasu maksti, võib siiski oletada, et sissekanne puudutab seinamaalinguid. Kui see
vastab tõele, on tegu Eestis esimese allikaliselt dateeritava ja kindlale autorile atribueeritava keskaegse seinamaalinguga.
   Meister Mycheli kohta on teada muudki peale
Keila kiriku maalimise. Ta oli pärit Tallinnast nagu ka
kiriku ehitusmeistrid. Tema tegevusest on andmeid aastatest 1488–1518, kui ta tegi maalimis- ja kuldamistöid
Tallinna raele, dominiiklaste kloostrile, Niguliste kirikule
ja teistele. Oma pikaajalise tegevuse lõpus oli Mychel
tõenäoliselt maalijate ja nikerdajate ameti vanem.
   Keila kiriku omaga identne aknaid ja võidukaart
palistav lille- või ristimuster tuli mõni aasta tagasi välja
Koeru kirikus (vt muinsuskaitse aastaraamat 2011).
Ainus erinevus on selles, et Koerus on kasutatud kahte
värvi: musta ja punast. Ettevaatlikult võiks oletada, et
seegi kuulub meister Mycheli tööde hulka ja on dateeritav
15. saj lõppu – 16. saj algusse. Ehk õnnestub sarnaseid
maalinguid leida veel mõnest kirikust?

(4)

(5)

(3) Keila kiriku kooriruumi idaakent ja altariretaablit raamistavad
maalingud. Fotod Peeter Säre (4) Must trafarettmaaling Keila kiriku
võidukaarel (5) Koeru kiriku aknaid ümbritsev maaling
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ÕISU MÕISA PEAHOONE
SUURE SAALI MAALINGUD

ÜLLATUSTEROHKE RIISIPERE MÕISA
HÄRRASTEMAJA

Hilkka Hiiop

Anita Jõgiste

2007. a Õisu mõisas OÜ Vana Tallinn teostatud uuringute käigus leiti peahoone (ehitatud 1760–1767) suure
saali varasemalt krohvikihilt maalingukatkeid. Kuna
toonaste uuringute käigus tuvastati ainult üksikud fragmendid, avati seekord maalingud kogu säilinud ulatuses
Eesti Kunstiakadeemia ja Läti Kunstiakadeemia ning Riia
Ehituskooli üliõpilaste ühispraktika käigus, mis toimus
2.–6. augustini 2016. a.
   Maalinguid leiti küll vaid seinte ülaosas u 1,5meetrise lindina ja järgmise krohvikihi nakkeks tihedalt auklikuks täksituna, kuid seegi annab aimu kompositsiooni
algsest tervikust ning mõisa arhitektuurile vastavast
virtuoossusest. Nii motiivistik kui ka stiililine käsitlus ja
värvigamma viitavad rokokoole. Tegu on meie kontekstis
erakordse maalingunäitega, sest ainuke teadaolev Eesti
rokokoostiilis interjöör Põltsamaa lossis on hävinenud.
   Üle terve ruumi korduvad seinapinda liigendavad
kuldsed vaasimotiivid, mille vahele näivad olevat paigutatud ainulaadsed figuratiivsed stseenid. Nende tervikkujund
on küll hävinenud, kuid kõige paremini säilinud lõunaseinal näib see kujutavat idüllilist loodusvaadet. Praeguseks
on alles ainult stseeni ülaosa, kus on näha puudevõra ja
lehestikku. Idaseinal on jälgitav arhitektuurne maastik
ning fragmentidena säilinu põhjal võib aimata kolmnurkfrontooni ja sambakapiteeli. Lõunaseina ukse kohal on
säilinud detail pergola tüüpi aiast ja viinapuuväätidest.
   Praeguseks on maalingud avatud, kuid nende lõplik
konserveerimine ja ruumitervikusse lõimimine seisab
veel ees.

Aastakümneid tühjana seisnud Riisipere mõisa härrastemaja on saanud uue hingamise – seal käivad restaureerimistööd. Ühe esimese sammuna võeti ette siseviimistlusuuringud, et dokumenteerida säilinud viimistluskihid.
Uuringud teostasid 2016. a ASi KAR-Grupp spetsialistid.
Et selles klassitsistlikus hoones polnud varem kompleksseid viimistlusuuringuid tehtud, pakkusid need rohkesti
avastamisrõõmu.
   Uuringute käigus õnnestus leida eri stiiliperioodide
maalinguid. Mitme ruumi seintel ja lagedel on esimesest,
tõenäoliselt klassitsismiajastust pärineva viimistluskihina
säilinud helehallil taustal ookritooni taimornamentidega
maalingukatkeid. Üllatusena ilmnes, et need on kõige
paremini säilinud mõisahoone ühes kolmanda korruse
kambrikeses ja peale seinte ka laes.
   Veel võib hoone paraadruumidest leida hilisematesse
viimistluskihtidesse kuuluvaid maalinguid. Näiteks on
kuppelsaali seintel kümnenda kihina säilinud bordoopunasel taustal kuldsete juugendlike korduvmotiividega
seinamaaling.
   Uuringute tulemusena selgus, et paljud paraad- ja
eluruumide seinad olid historitsismiajastul kaetud tapeediga. Ajaloolised tapeedikihid on kõige paremini säilinud
Sinises saalis.
   Huvitavaid leide pakkusid ka teised interjöörielemendid: keeruka värvilahendusega uksed ja piirdeliistud
paraadkorrusel, kullatud stukkdetailid, maalingutega ahi
ja ainulaadsed parkettpõrandad.

(1)

(2)

(1) Detail Õisu mõisa suure saali maalingust, mis avanes

(2) Seinamaaling Riisipere mõisahoone kolmanda korruse ruumis.

hilisema krohvikihi alt. Kuldne vaasimotiiv liigendab seinapinda.
Foto Peeter Säre

Foto Anita Jõgiste
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NANOLUBJA KASUTAMINE KONSERVEERIMISES.
RAHVUSVAHELINE TÖÖTUBA PÖIDE KIRIKUS
Hilkka Hiiop, Jan Vojtechovsky

rendab see kinnitatava materjali sidusust ja võimet imenduda poorsetesse materjalidesse. Sillakestena asendavad
nanoosakesed poorsest materjalist kadunud sideainet,
mille tulemusena paranevad konserveeritava materjali
mehaanilised omadused.
   Nanolupja on tänapäeva konserveerimises võimalik
kasutada peamiselt poorse lubjakivi, krohvi, mördi ja seinamaalingute kinnitamiseks ja/või tugevdamiseks.
Ehkki nanolubi on pealtnäha ideaalne lahendus ajaloolise
viimistluse säilitamiseks, on sellel ka puudusi. See on
materjal, mida peab tundma ning mille kasutamisvõimalustega peab oskama mängida, st see nõuab kannatust ja
kogemust. Esiteks on oht, et väga kahjustunud materjalide puhul ei teki piisavat kinnitusefekti. Nagu kõigi lubjapõhiste materjalide puhul võib siingi kaltsiumkarbonaadi
kihi tekkega kaasneda lubjaosakeste pinnaletõus ja moodustuda valge kirme, mis moonutab ajaloolise materjali
esteetilisi parameetreid.

2016. a septembris keskenduti Pöide kirikus rahvusvahelises töötoas nanotehnoloogia rakendamisele ajalooliste
kivimaterjalide, krohvide ja arhitektuursete viimistluskihtide (sh polükroomia) konserveerimises. Töötoas osales
ligikaudu 30 spetsialisti, peale kohalike oli huvilisi ka
Norrast ja Lätist.
   Nanotehnoloogia on tulnud viimasel aastakümnel
maailmas jõudsalt kasutusele. Eestis on nanolupja seni
vähe rakendatud, ehkki oleme olnud just siinsete kirikukrohvide, krohvimaalingute ja raidkividetailide jaoks sobiva kinnitusvahendi leidmisega aastakümneid raskustes.
   Töötoa juhendajad Jan Vojtechovsky ja Karol Bayer
Pardubice Ülikoolist Tšehhis on saanud nanotehnoloogia
kasutamises suure teoreetilise ja praktilise pagasi. Nad on
Euroopa kahe suurima nanolubja arendamise ja testimise
teadusprojekti – „Stonecore“ ja „Nano for Art“ (2009–
2015) – juhtliikmed.
   Nii nagu kõigi ajalooliste materjalide konserveerimises on ka seinamaalingute ja arhitektuursete viimistluskihtide puhul üks keskne kriteerium konservantide
kokkusobivus ajaloolise substantsiga. Üldiselt aktsepteeritud arvamuse kohaselt peaks konsolideeritav materjal
olema konsolidandiga sarnaste füüsikaliste ja keemiliste
omadustega. Seepärast on anorgaaniline nanolubja suspensioon (lubi)krohvide kinnitamiseks mitmeski mõttes
ideaalne vahend.
   Seniajani on selleks otstarbeks üritatud kasutada
kaltsiumhüdroksiidi-põhise kinnitina lubjavett, kuid see on
erakordselt aeganõudev ja teatud aspektidest probleemne
vahend. Lubjavee suurim miinus on kehv kinnitusvõime,
mistõttu on seda vaja pinnale kanda väga paljude tsüklitena, mis omakorda tähendab objekti suure veekoguse viimist. See põhjustab teatud lagunemisprotsesside – näiteks
väljasooldumise ja külmumistsüklite – aktiveerumise.

KATSETUSED PÖIDE KIRIKUS
Töötoas selgitasid juhendajad nanolubja tehnoloogilisi
printsiipe nii teoorias kui ka praktikas. Osalejatest moodustatud töörühmad katsetasid nanolubja toimimist Pöide
kiriku erinevate materjalide ja olukordade peal, täpsemalt
testiti nii maalingute, raidkivi, krohvi kui ka tellise kinnitamise võimalusi. Praktiseerivate konservaatoritena oli
juhendajatel õpetada väga häid nippe ja lahendusi mitmesuguste olukordade jaoks. Näiteks vaadeldi juhtu, kui
nanolubi jääb materjali lagunemise tõttu liiga nõrgaks, ja
nanolubja kooskasutamist ränihappe estritega. Samuti
prooviti kanda nanolupja seinale pulveriseerimismeetodil,
täita raidkivi mikropragusid nanolubjapastaga ja vältida
ajaloolistel pindadel valget kirmet.
   Peale väga hea sisulise õppe pakkus Pöide kirik oma
müstilise atmosfääri ja maailmast äralõigatusega ning
suurepärase katsetamistandrina elamuse nii Eesti kui ka
välismaa asjatundjatele. Pole just igapäevane, et loengusaal ja telklaager asub ühe meie võimsaima kiriku tornis.
Loodetavasti ei jää see ainsaks erialaseks ürituseks Pöidel, vaid sellest saab tava – konserveerimiseriala arendamine võikski kujuneda Pöide üheks tulevikufunktsiooniks!
   Kellel on nanolubja kasutamise vastu suurem huvi,
leiab põhjalikuma info Eesti Kunstiakadeemia digiteegist
aadressil https://muinas.artun.ee/fotod/aruanded/konserveerimine/event_id-321. Töötoa korraldas Eesti Kunstiakadeemia Euroopa Majanduspiirkonna kultuuripärandi
programmi toel.

UUE MATERJALI HEAD JA VEAD
Nanolubjal põhinevate konserveerimismaterjalide aluseks
on kaltsiumhüdroksiidi nanosuspensioonid orgaanilistes
lahustites, enamasti alkoholides, nagu etanool või isopropanool. Nende tootmisviisid on erinevad (mehaaniline,
keemiline) ja nanolupja hakati arendama juba 1990. aastatel. Kaltsiumhüdroksiidi osakeste suurus varieerub enamasti 50–300 nm vahel, seega on nanolubja kontsentratsioon kolm kuni kuus korda suurem kui lubjaveel.
   Kui asendada kaltsiumhüdroksiidi kandja alkoholiga,
välditakse vee kasutamist ja kinnitusprotsess kiireneb
märkimisväärselt. Et nanolubja osakesed on väiksed, suu90
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Pöide kiriku võimas interjöör rahvusvahelise töötoa õpitandrina. Fotod Martin Siplane (2) Tšehhi juhendajad Jan Vojtechovsky ja Karol
Bayer tutvustamas nanolubjapõhiseid materjale ja nanolubja kasutamiseks vajalikke töövahendeid (3) Skaneeriva elektronmikroskoobi (SEM)
foto, mis näitab ajaloolise krohvi mikrostruktuuri pärast selle konsolideerimist nanolubjaga. Kihi kinnitamise järel ei ole lisatud materjal enam
peaaegu eristatav. Foto Karol Bayer (4) Spetsialistidest ja erialaõppuritest koosnev rahvusvaheline osalejate rühm Pöide kiriku lõunaportaali
ees. Foto Martin Siplane

91

TEHNOLOOGIA
Koolmeistri tee 10, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu vald, Viljandimaa
Pannoo demonteerimine ja reinstalleerimine: H&M Restuudio OÜ
(Hilkka Hiiop, Johanna Lamp, Helen Volber), OÜ Haspo
Tellija: Viljandi Kutseõppekeskus

ESIMENE NÄIDE SEINAMAALI PÄÄSTMISE
AKTSIOONI EDUKAST LÕPUST.
ELMAR KITSE TEOSE TEISALDAMINE
VANA-VÕIDU MÕISAST KARJAKASTELLI
Hilkka Hiiop, Johanna Lamp, Helen Volber

   Mõisas tegutseb juba 1920. aastatest kutsekool.
Juurdeehitise lammutamisega kaasneva ruumipuuduse
leevendamiseks oli mõisa ajaloolisest karjakastellist ehitatud moodne õppehoone, kuhu Kitse seinapannoole oli uus
asukoht juba välja valitud.
   Teos meenutas väliselt sgrafiitot, ent tegelikult oli
selle reljeefne pind süvistatud märja krohvi sisse ja maalitud juba kuivale krohvile. Et Tartu pannoo eemaldamiseks
kasutatud meetod näis reljeefsele pinnale hästi sobivat,
otsustati nüüd kasutada Vana-Võidus sama tehnikat.
Teose väiksem mõõtkava muutis töö küll kiiremaks, aga
uusi riske tõotas kaasa tuua värvikiht, mis näis Tarvase
maalinguga võrreldes mõnevõrra hapram.
   Seinalt eemaldamisele eelnes selgi korral teose esikülje katmine profülaktiliste kleebistega. Kõigepealt kanti
töö pinnale marli, mis suruti hoolikalt kõikidesse pinnasüvenditesse, ja seejärel kaeti töö tugevama puuvillase
kangaga. Liimainena kasutati hapra värvikihi tõttu 10%
jänesenahaliimi lahjemat vesilahust.
   Demonteerimisprotsess kulges Tarvase pannoo
omaga sarnaselt. Erinev oli ainult see, et kui Tarvase
pannoo eemaldati kümne eraldi paneelina, siis teose
„Kolm neidu“ puhul piisas pooleks saagimisest.

2013. a tekkis ajakirjanduses elav arutelu Tartu vana
kaubamaja lammutamise teemal. Avaliku huvi keskmes
oli hoones paiknenud restorani Tarvas seinale maalitud
Elmar Kitse pannoo, mille saatus sattus lammutamisele
määratud hoones ootamatult ohtu. Insenerid ja konservaatorid olid seepärast töötanud kunstiteose päästmiseks
välja plaani, mis nägi ette teose seinast lahti lõikamise ja
eemaldamise koos krohviga.
   Kuigi freskode teisaldamine on mujal maailmas olnud
aastasadu tavapärane restaureerimispraktika, nõudis
Kitse seinapannoo keeruline laad erilist lähenemist ja
hoolega läbimõeldud tegevuskava. Töö oli probleemne
mitmel põhjusel, millest olulisimad olid reljeefne pind ja
tundmatu maalimeedium.
   Ettevõtmise õnnestumises ei olnud sugugi kõik veendunud. Eriti teravalt kritiseeris plaani kunstiteadlane Enriko
Talvistu, kes oli kindel, et „selle taiese hurraa-eemaldamine
oma kohalt lõpeb tema hävinguga suuremas osas“1.
   Kõiki võimalusi kaalununa leidsid konservaatorid ja
muinsuskaitse esindajad, et teisaldamine on teose päästmiseks siiski turvalisim moodus, ning nii demonteeriti see
plaanitud moel.2 Toona lõppes lugu tõdemusega, et tehtud
tööle ei saa anda lõplikku hinnangut, kuna pannoo seinale
tagasi panek on veel läbi proovimata.
   Nüüd saame aga esitleda esimese edukalt lõpetatud
päästeaktsiooni tulemust, mille tähtsus ulatub ühe kunstiteose juhtumist kaugemale. Tehtud töö tõestab, et kogenud inseneride ja konservaatorite hoolikalt läbi mõeldud,
ent siiski eksperimentaalne protseduur on end õigustanud
ning tõotab head ka oma järge ootavale Tarvase restorani
pannoole.

UUELE SEINALE PAIGALDAMINE
Ettearvamatute tulevikustsenaariumide tõttu sooviti säilitada kunstiteose mobiilsus, et vajaduse korral oleks seda
võimalik taas kerge vaevaga liigutada. Seepärast ei liimitud
teost mitte otse seinale, vaid see kinnitati uude asukohta
spetsiaalsete kahekordsest vineerist alusplaatide abil.
   Kõigepealt kaeti alusplaadid kontaktkrundi ja
plaatimisseguga ning töö tagakülg nakkedispersiooniga.
Pärast plaatimissegu kõvenemist eemaldati teose esikülge
kaitsvad vineertahvlid ja reljeefse pinna stabiliseerimiseks
vajalik ehitusvaht. Vineerplaatide servad lõigati õigesse
mõõtu ja teose ümber kinnitati samadest plaatidest lõigatud 4 cm laiused ribad. Teose krohvipinna ja vineerist riba
vahele jäeti u 1,5 cm laiune tühimik, mis täideti montaažiseguga.

ELMAR KITSE PANNOO „KOLM NEIDU“
VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSES
Kaks aastat pärast Tartu pannoo juhtumit vajas päästmist
järgmine Elmar Kitse teos. Vana-Võidu mõisa algilme
taastamise huvides otsustati lammutada selle nõukogudeaegne juurdeehitis. Paraku paiknes seal ka Kitse 1970. a
valminud seinamaal „Kolm neidu“. Ainuke viis teos säilitada oli selgi korral see seinalt eemaldada.
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(1) Kaitsekleebise pinnalekandmine. Esimene, marlikiht kinnitati 10% jänesenahaliimi abil pinnale nii, et see suruti kõikidesse õnarustesse.
Foto Helen Volber (2) Kahe kaitsekleebise kihiga kaetud maaling enne seinalt eemaldamist. Fotod OÜ Haspo (3) Maalingu eemaldamine
seinalt. Pind on kaetud jäigastavate vineertahvlitega ja reljeefi sügavused on tugevdatud jäigastusvahuga (4) Maaling oma uues asukohas
Vana-Võidu mõisa karjakastelli aatriumis. Foto Joel Leis
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(5)

(5) Kaitsekleebiste eemaldamine maalingult pärast selle kinnitamist uude asukohta. Foto Taavi Tiidor

LÕPPTULEMUS
Võib öelda, et eksperimentaalne, riskantne ja tehniliselt keerukas ettevõtmine õnnestus suurepäraselt ning
tõestas end sobiva viisina reljeefse pinnaga kunstiteose
teisaldamiseks. Ehkki seinamaalid on kohaspetsiifiline
kunst, mida tuleks säilitada oma autentses asukohas, võib
tulla ette olukordi, mil teisaldamise ainus alternatiiv on
kunstiteose häving koos seda ümbritseva keskkonnaga.
Sellisel juhul on teose uude asukohta ümberpaigutamine
põhjendatud.
   Elmar Kitse „Kolm neidu“ on täies hiilguses eksponeeritud Viljandi Kutseõppekeskuse uues õppehoones
ning tehtud töö on sellele loonud pigem lisaväärtust.
Jääme ootama, millal leitakse sobiv koht ka Tarvase pannoole.

   Tõstmise ajaks lisati teose esiküljele jäigastavad toed.
Teose algupärase asendi tagamiseks kasutati joonlaserit
ja eemaldamisel tehtud märkejooni.
KAITSVATE KATTEKIHTIDE EEMALDAMINE
JA ESTEETILINE ESITLUS
Kleebiste eemaldamiseks oli esmalt vaja reaktiveerida kinnitamiseks kasutatud loomne liim. Kui tavaliselt tehakse
seda kuuma veega, siis seekord otsustati kasutada kuuma
veeauru, et vältida liigse vee pinnale kandmist. Seejärel
eemaldati kangad ettevaatlikult u 30 cm ribadena.
   Saabunud oli otsustav hetk: alles kleebiste eemaldamise järel selgus teose seisukord ja see, kas teisaldamine
tegelikult õnnestus. Kui kangaste alt paljastus vähehaaval
teose peaaegu perfektselt säilinud pind, võisid konservaatorid hingata kergendatult. Ainult väike piirkond maalingu
paremas alanurgas oli saanud kahjustusi ning vajas kinnitamist ja krohviparandusi.
   Kleebiste eemaldamise järel puhastati maaling
kuuma auru ja niiskust imavate paberite abil liimijääkidest. Kahe paneeli vaheline lõikejoon täideti krohviga ja
toneeriti. Kerget retušeerimist otsustati teha ka töö ülejäänud piirkondades, kuhu oli aastakümnete jooksul, mil
teos paiknes aktiivses kooliruumis, tekkinud väiksemaid
mehaanilisi kahjustusi ja kriimustusi.

1

2
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Talvistu, E. Tartu linn on palju võitnud, Elmar Kits on sisse sõitnud. –
Tartu Postimees, 2013, 1. juuli, http://tartu.postimees.ee/1285956/
enriko-talvistu-tartu-linn-on-palju-voitnud-elmar-kits-on-sisse-soitnud.
Tööprotsessist vt pikemalt: Hiiop, H., Jukk, Ü. Tarvase restorani seinapannoo. Päästmine või pääsemine. – Muinsuskaitse aastaraamat 2013,
lk 66−68, http://www.muinas.ee/files/Muinsuskaitse_2013_web.pdf.
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KAS MUNAKIVITEE EHITAMINE
ON JUBA KADUNUD KUNST?
Tõnu Sepp

datud tsementmördiga.
   Neid eri aegadest pärit ja erineva kvaliteediga teid
võrreldes tekib vägisi küsimus, mis tegelikult määrab munakivitee kvaliteedi: kas tsemendi kasutamine sängituskihis või midagi muud? Kui uurida eespool mainitud 20. saj
esimesest poolest pärit teekatteid lähemalt, joonistuvad
välja iseloomulikud detailid, mis allakirjutanu hinnangul
ongi kvaliteetse munakivitee võti. Kaheldamatult on need
üksjagu subjektiivsed. Äsja mainitud Saaremaa ajaloolisi
munakiviteid iseloomustavad asjaolud ei pruugi mõne
teise tee puhul paika pidada. Käesoleva artikli piiratud
mahu tõttu ei ole kahjuks võimalik kõikidesse üksikasjadesse süveneda, seetõttu piirdume mõne peamisega.
   Esimesena hakkab silma kivide valik ja suurus. Parimad teekatted (Levala, Soonda ja Kihelkonna mnt) on
valmistatud mitte väga suurtest ja absoluutses enamuses
piklikest kividest. Väikseid munakaid ja suuri ümaraid kive
on välditud. Levala küla tee suurema osa kivide pealispind
on mõõdus 8–12 × 12–25 cm. Lõhestatud kivide puhul
tundub, et nende teravat serva on maha löödud ehk ümardatud (vt fotod 3 ja 5).
   Seevastu näiteks Võiküla tee jaoks on kasutatud
märgatavalt suuremaid ja ebakorrapärasemaid kive ning
nende lõhestamisel tekkinud teravatele servadele ei ole tähelepanu pööratud. Tagajärjeks ongi märksa ebatasasem
teepind (vt foto 2). Papissaare munakivitee ehitamisel on
kohati kasutatud väga suuri ümara kujuga kive, kuid need
on hajutatud üksikutena ära teiste, väiksemate vahele. Ka
see on andnud tulemuseks tiheda ja sileda teepinna.
   Siit võib teha järelduse: eri suuruses kivid peaksidki
olema ühtlaselt kogu teepinna ulatuses hajutatud, mitte
ei tohiks ehitada ühel päeval munakatest ja teisel päeval
suurtest lõhestatud kividest. Sellise teekatendi kohta on
olemas halb näide Kuressaarest Kauba tänavalt.
   Saaremaa ajalooliste munakiviteede puhul torkab
silma kivide paigaldamise korrapära. Kui teekatendit natuke puhastada, et vuugid selgelt välja joonistuksid, on näha,
et kivid asuvad seal tee telgjoonega ristuvate ja suhteliselt
korrapäraste ridadena (vt fotod 3 ja 5, ill 6 joonis 2.1).
See on meetod, mida tänapäeval munakiviteede ehitamisel
ei järgita (vt ill 6 joonis 2.2). Kindlasti on määrava tähtsusega ka kivi mõõdud: kui need väga suures ulatuses varieeruvad, on raske luua kindlat ridade struktuuri. Samuti
ei tule kasuks väga suurte kivide kasutamine, sest suuri
ümaraid kive on keeruline tihedalt üksteise kõrvale sättida.
   Et täpne statistika puudub, on üsna raske hinnata,
kui üldlevinud on olnud korrapäraste ridadena munakivi-

Viimastel aastatel rajatud munakiviteede juures hakkab
silma nende kõikuv kvaliteet ja vanade teedega võrreldes
sageli põhimõtteliselt muudetud tehnoloogia – kivid
paigaldatakse üha sagedamini suurema või väiksema tsemendisisaldusega aluskihile, mitte tavapärasele sõelmetest või kruusast sängituskihile. Mõnel pool kasutatakse
selleks lausa betooni, teistes kohtades nn tsemendiga
stabiliseeritud liiva või sõelmeid.
   Selline tehnoloogia erinevus tõstatab küsimuse, kas
sajanditepikkuse tava järgi ehk ilma tsemendita ehitatud munakiviteed on tõesti märgatavalt halvemad või on
muudatuse taga pigem ehitaja teadmatus ja mugavus,
kvaliteetsete tee-ehitusmaterjalide nappus ja odavama
lahenduse otsimine. Kivisillutise paigaldamine tsemendisisaldusega sängituskihile kulgeb ju märkimisväärselt
kiiremini.
   Jalakäija ega jalgratturi seisukohalt ei ole vahet, kas
kivi istub kinni tsemendis või sõelmetes. Määrava tähtsusega on hoopis teekatendi siledus ehk kivi valik ja see,
kuidas on kivid üksteise kõrvale paigutatud. Autotransporti silmas pidades on lisaks ülimalt oluline teekatendi
kandevõime. Kaldun arvama, et selleski küsimuses ei ole
tsement mingi imerohi, vaid pigem mugavuse küsimus.
Kui aluspinnas ei ole piisavalt tihendatud ja sademevesi
korralikult ära juhitud, ei aita ka kivide tsementeeritud
sängituskiht, sest lõpuks tekivad ikkagi roopad ja lohud
ning kivid tulevad lahti.
   Saaremaal on munakiviteid, mis on ehitatud 80–
100 aastat tagasi. Need on üllatavalt heas seisukorras,
ehkki tsementi ei ole kasutatud. Näiteks võib tuua
Papissaare munakivitee Kihelkonnal, Võiküla ja Soonda
tee Muhus, Levala külatee Pöidel ning vana Kihelkonna
maantee lõigu Kuressaare külje all (vt fotod 1–3). Ükski
nendest teedest ei ole ehitatud tänapäeva autotransporti
silmas pidades, st need on pidanud taluma mitu korda
suuremat koormust, kui ehitamise ajal sellega arvestada
osati. Papissaare ja Võiküla teel, mis ehitati esimese maailmasõja ajal, leidub ka üsna halvas seisukorras lõike, põhjuseks pigem hilisem kaablite ja truupide paigaldamine,
sademevee ärajuhtimise tähelepanuta jätmine ja lihtsalt
puudulik hooldus.
   Kuressaares on üksjagu palju munakiviteid ehitatud
isegi 1980. aastatel ja hiljem. Mõni neist on päris heas
seisukorras, aga mitmel puhul on teekate siiski üsna
amortiseerunud. Jalakäija jaoks on kindlasti üks hullemaid
Kuressaare kindluse hoovil olev munakivitee. See on ühtlasi ainuke munakivitee Kuressaares, kus kivid on paigal95
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(1) Soonda külatee. Fotod Tõnu Sepp (2) Võiküla tee (3) Lõik Levala külateest
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(4) Örebro loss Rootsis. Fotod ja joonised Tõnu Sepp (5) Levala tee (6) Näited sillutisekivide õigest ja valest paigaldusest (1.1, 1.2).
Saaremaa ajaloolistele munakiviteedele omane korrapäraste ridade struktuuriga sillutis (2.1). Praegusajal rajatud munakiviteele omane
sillutise struktuur (2.2)
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survet ja sängituskiht jääb nende all lõpuni tihendamata.
On ainult aja küsimus, kuni need kivid liikluskoormuse all
vajuvad ja teepinda lohk tekib.
   Munakivitee ehitamine on traditsioon, mis tugineb
sajanditepikkusele kogemusele. Selle kohta puuduvad
täpsed tööjuhendid ja normatiivaktid – kogu vajaliku
tarkuse andis tavaliselt meister töö käigus õpipoisile
edasi. Kahjuks on järjepidevus aja jooksul katkenud ja
tänapäevaks unustatu tõttu tekkinud auku üritatakse täita
tsemendiga.

tee ehitamine. Viimaste aastate kaevamistööd on näidanud, et vähemalt Kuressaares on olnud see üsna tavaline.
Hea näide korrapäraste ridadena ehitatud munakiviteest
on näiteks Örebro lossi juures Rootsis, mis osutab, et see
komme ei ole omane sugugi ainult Saaremaale (vt foto 4).
   Saaremaa teede puhul tõuseb esile veel piklike kivide
paigaldamise reeglipärasus: need on pikema küljega tee
telgjoone suhtes risti nagu klompkividest teelgi (vt fotod 3
ja 5, ill 6 joonis 2.1: C < D). See on detail, mida praegusaja tee-ehitajad absoluutselt ei järgi! Kive pannakse küll
pikisuunas, küll diagonaalselt (vt ill 6 joonis 2.2). Kui
kivid on laotud korrapäraselt ja ühesuunaliselt, tekib
tihedam vuugistik, tänu millele on sellisel teel mugavam
käia. Vähemalt teoreetiliselt talub selline tee paremini ka
transpordikoormust.
   Peale juba kirjeldatud kivide suuruse ja korrapärase
paigaldamise küsimuste on vast kõige määravama tähtsusega nende paigaldamise suund ja tihedus. Kivi peaks
olema alati paigaldatud pikema küljega vertikaalselt, st
kivi pealmine, tee pikiteljega ristuv pind peaks olema
väiksem kui pinnasesse jääv külg (vt ill 6 joonised 1.1 ja
1.2: A > B). Mitte mingil juhul ei tohiks paigaldada
lapikut kivi horisontaalselt, sest sellised n-ö plaaditud
teelõigud lagunevad väga kiiresti.
   Ülikergesti tulevad teepinnast lahti ka munakujulise
alumise otsaga kivid, kuna neid on küllalt keeruline teiste
kivide vahele kinni kiiluda. Selline kivi hakkab kohapeal
kiikuma ja võib end lausa ümber pöörata, mida on näha nii
Papissaare kui ka Võiküla vanal munakiviteel ning veelgi
rohkem uutel, Kuressaares viimastel aastatel ehitatud
teedel. Kive ei tohiks panna ka teravama otsaga üles –
tagajärg on jalakäija jaoks väga ebamugav.
   Lisaks peavad kivid olema võimalikult tihedalt üksteise kõrvale sätitud, nii et mingis punktis on iga kivi kõrval
olevatega kontaktis. Kivid peavad olema üksteise vahele
kinni kiilutud, nii et ka täitmata vuukide puhul ei oleks
võimalik ühtegi kivi üksikuna teekattest välja võtta
(vt foto 5, ill 6 joonised 2.1 ja 2.2). See tingimus peaks
kehtima ka Tallinnale omase, nn klompkividest tee puhul.
Üllataval kombel on just seda põhimõtet viimaste aastate
munakiviteede ehituses väga palju rikutud. Kivide vahele
jäetakse teadlikult laiad vuugid, mis teeb teepinna jalakäija jaoks ebamugavamaks. Ja seda, et kinni kiilumata kivid
lahti ei tuleks, üritatakse kompenseerida tsemendi lisamisega vuugitäitesse!
   Kui võrrelda tänapäevast munakivitee paigaldamist
sõjaeelse tehnoloogiaga, hakkab silma üks suur erinevus: teekatendi tihendamise viis. Allakirjutanu hinnangul
mõjutab see tugevalt tee kvaliteeti. Vanal ajal kasutati
tihendamiseks rasket, enamasti rauast tampurit ehk nuia.
Iga kivi tambiti ükshaaval sängituskihti kinni. Tänapäeval
kasutatakse tihendamiseks mehaanilist taldvibraatorit.
Kuna selle talla pindala on sedavõrd suur, et masin toetub korraga neljale kuni kaheksale kivile, on alati risk, et
mõni neist on juba tihedalt pinnases ja kannab nüüd kogu
vibraatori raskuse. Naaberkivid ei saa seetõttu piisavalt

VIRU, VANA TURU JA KUNINGA TÄNAVA
REKONSTRUEERIMINE TALLINNAS
Henry Kuningas
2016. a võttis Tallinna linn ette juba üksjagu kära ning
siia-sinna pudenenud asfaldilapikestega elevust tekitanud
Viru, Vana Turu ja Kuninga tänava rekonstrueerimise.
   Nagu juba rekonstrueeritud Harju ja Kullassepa
tänava (2013) ning Vanaturu kaela (2005) puhul on ka
nendel tänavatel linnaruumiliselt kõige silmatorkavam
aspekt kõnni- ja sõiduteede eri tasandite kaotamine.
Lisaks autoliiklust takistavate pollarite paigaldamisele Aia
tänava joonele aitab see loodetavasti samuti kaasa vanalinna kujunemisele inim- ja jalakäijasõbralikumaks.
   Sõidutee osa kaeti jätkuvalt graniidist klompkivide
ehk nn parkettkividega. Kõnniteede katendiks valiti graniitplaadid, sest ajalooliselt seal kasutatud paekiviplaadid
ei pea tänapäeval paraku kuigi kaua vastu. Tumedate
täringukividega markeeriti tänavapinnas nii maa peal
hävinud keskaegne Viru värava torn koos külgmüüridega
kui ka 1888. a Viru tänava läbimurde käigus lammutatud
Viru bastioni (Musumäe) eskarpmüür, tuginedes kaevetööde käigus ilmsiks tulnud infole.
   Viru eelvärava torne katnud romantilised, kuid tornide tervisele kehvasti mõjunud väädid eemaldati. Tänu
sellele tuli arhitektuuriajaloolise üllatusleiuna päevavalgele üks keskaegne laskeava.

(1) Sillutisel on täringukiviga markeeritud 1843. a lammutatud peaväravatorni ja linnamüüride asukohad. Foto Henry Kuningas
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Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: Koppel Koppel Arhitektid OÜ,
Mihkel Koppel
Restaureerimistööd: Restaureerimisfirma Hard OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: FIE Aiki Kama
Tellija: Illuste Mõis OÜ
Toetused: Muinsuskaitseamet

ILLUSTE MÕISA PEAHOONE KATUSE
RESTAUREERIMINE
Nele Rent

kevad nii toolvärk kui ka muidu regulaarne sarikasamm
ja suund. Välistatud ei ole, et selles punktis lõpetati ka
erinevatelt otstelt alustatud katusetööd.
   Katuse kattematerjaliks kavandas arhitekt Wildau
kiltkivi, kuid säästlikult kasutati algul hoopis tõrvatud
sindelkatet, mis kattis ka kumeraid uuke. Ainult neelud
ja säilinud katuseluugid olid tsingitud terasplekist.
1970. aastail kaeti sindlid eterniidiga ja uugid plekiga.
   Traditsiooniliselt ongi juugend-/heimatstiilis hoonete kattematerjalina kasutatud vajaduse korral kumerate
vormide järgi vormitavaid materjale, nagu sindel, kimm,
roog, kilt- või piibrisabakivi ning plekk. Valtsplekk, mida
on samuti võimalik kumeruste järgi vormida, selle hoone
jaoks ei sobinud, sest see on liiga sile ja ühtlane ning pleki
valtsid joonistaksid katusele konkreetsed triibud, varjutades katuse tahulisust ja vaba looklevust. Pealegi ei vasta
valtsplekk kui industriaalajastu vabrikutoode juugendi
põhiprintsiibile matkida Lääne-Euroopa keskaegset taluelamut.
   Johtuvalt tellija hinnatundlikkusest pakkus arhitekt
Koppel välja kiltkivi jäljendava rombikujulise eterniitplaadi.
Ehkki ettepanek oli vastuolus seadusesättega (algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide
kasutamine on keelatud), jäi Muinsuskaitseamet seekord
nõusse. Argumentideks said mälestise seisukord – kivikatus on konstruktsiooni jaoks liiga raske –, ruumiesteetika ja omaniku rahalised võimalused (kiltkivi on mitu
korda kallim).
   2015. a suvel alustatud ja järgmisel hilissügisel lõpetatud tööde käigus eemaldati katuse amortiseerunud
eterniitplaadid ja koristati pööningukorrus sinna kuhjunud
sodist. Proteesimise teel taastati kahjustunud sarikad ja
katusekonstruktsiooni osad. Lisati puuduvad pennid ja
tõmbtalade ühendused kohtades, kus turvikute tööpõhimõte oli nõrgestatud, ning rihiti katus. Paigaldati aluslaudis ja kahekihiline ruberoidkate. Ruberoidi alla neelude
põhja paigaldati neeluplekid. Neelude juures ja katuse servades kinnitati ruberoidikihid omavahel lisaks naelutusele
veel bituumenmastiksiga.
   Tarnetõrgetest tekkinud mõningase viivituse järel sai
paika ka pealiskate: UAB Eternit Baltic väikeseformaadili-

Ajaloolise jaotuse järgi Läänemaale Karuse kihelkonda
kuulunud Illuste mõisa (saksa k Illust) on esimest korda
mainitud 1646. a.1 Alates 1871. a kuni võõrandamiseni
1919. a kuulus see koos Paatsalu ja Nehatu mõisaga Vatla
ja Pootsi mõisnikele von Maydellidele ning oli kasutusel
suve- ja nn vanatüdrukute mõisana.
   Riigistamise järel on kompleksil olnud erinevaid
rentnikke ja omanikke, sealhulgas aastakümneid Tallinna
Oktoobri Rajooni Laste ja Noorte Spordikool (hilisem
Tallinna Kristiine Spordikool), kes kasutas mõisat suviste
laste- ja spordilaagrite jaoks. Aastast 2014 kuulub kompleks Illuste Mõis OÜ-le, kes jätkab seal laste- ja spordilaagrite korraldamist.
   Kahekorruseline juugendstiilis peahoone ehitati
Eduard Theodor von Maydelli tellimusel 1912. a saksa
päritolu Riia arhitekti Otto Wildau2 kavandi järgi, asendades samal kohal 1909. a maha põlenud hoone. Vanast
hoonest on praeguses säilinud raudkividest sokkel, üks
vana korstnapiip ja mõni tellissein esimesel korrusel.
   Hästi liigendatud ebasümmeetriline härrastemaja on
madala sokli, krohvitud seinte ning kõrge, katuseharjani
ulatuva, keskse kolmnurkfrontooniga vahvärkehitis. Seda
ilmestavad lõikuvad katusepinnad, polügonaalsed erkerid,
akende tahutud tenderpiirded, sihvakad korstnad ja pikalt
katusele ulatuvad ümarkaarsed katusevalgmikud. Dekoori
asendab heleda krobelise pritskrohvpinna vastandamine
tumedaks toonitud puitdetailidele. Vurtsu lisavad viilude
ruudukujuliselt tapitud prussidest vahvärk ja avatuks jäetud murispuude3 otsad.
   Hoone katusemaastik on väga mitmekesine – eri
hooneosad ristuvad, katusehari tõuseb ja langeb, muudab
suunda –, mistõttu on katuse kandekonstruktsioonidel
väga palju erilahendusi. Seal on kasutatud vähemalt kuut
tüüpi toolvärki, lõiguti leidub nii liht- kui ka trapetsturvikuid.
   Arhitekt Mihkel Koppeli hinnangul on muidu nii
meisterlikult teostatud katusekonstruktsioonides vähemalt ühes kohas näha, et puusepad ei ole osanud keerulist
sõlme korrektselt lõpetada. Nimelt on eri kõrgusel liituvad
neelud, tiibhoone ja harja kõrguse muutumine kokku
viidud suhteliselt segaselt, kusjuures ebaloogiliselt kat99

TEHNOLOOGIA
(1)

(2)

ne (400 × 400 mm) siledapinnaline tumehall eterniitplaat
Dacora, mis laoti rombimustrisse. Samal ajal korrastati
korstnapitsid ja räästakastid ning fassaadid said uue lubivärvikatte.
   2016. a suvel katusetöödega samal ajal tehtud siseviimistluskihtide uuringud pakkusid põnevaid leide, täpsemalt maalinguid ja tapeedikatkeid. Sisekujundusprojekti valmimise ja teostamise järel pakuvad need ehk põhjust
kirjutada Illuste mõisa peahoonest järgmisteski aastaraamatutes. Kuid kindlasti saab siis lõpuks maha tõmmata
arhitektuuriajaloolase Ants Heina 36 aastat tagasi antud
hinnangu hoone iluvaenulike interjööride kohta.

1
2

(1) Vaade esifassaadile pärast tööde lõpetamist. Fotod Nele Rent
(2) Vaade esifassaadile enne restaureerimistöid 2014. a

3
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Hein, A. Illuste mõis. Ajalooline õiend. 1980. ERA.T-76.1.10661.
Otto Wildau on projekteerinud ka Taagepera, Holdre, Peetri ja Kärstna
mõisa peahoone.
Räästapärlin − sarikaid kandev, seina pealmine palk.
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OOTUSTE JA HIRMUDEGA LAETUD PATAREI
Triin Talk

Patarei merekindlus on esimene Eesti mälestis, mille on
Euroopa muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra
valinud Euroopa seitsme enim ohustatud mälestise hulka.
Seitsme enim ohustatud mälestise programm algatati
2013. a. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu hävimisohus
mälestistele ning koondada avaliku ja erasektori jõud
kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil, et leida võimalused
need paigad päästa. Valik tehakse muidugi objektide seast,
mida riikidest esitatakse, ja selle info põhjal, mis sealt tuleb.
   Tahtmata kuidagi väita, et Patareiga on kõik hästi ja
selle olukorrale ei peaks tähelepanu pöörama, saab siiski
loendada hulgaliselt mälestisi Eestis, mis võivad hävida
tõenäolisemalt kui Patarei. Nende seas on hulk koolimaju,
mis jäävad tühjaks koolireformi tõttu, vallamaju, mis kaotavad funktsiooni haldusreformi järel, raudteejaamu, mille
korrashoiuks ei piisa Eesti Raudteel raha, ja tuletorne,
millega on sama probleem Veeteede Ametil. Lisanduvad
vesiveskid, mis ei saa karmistunud keskkonnanõuete tõttu
tegevust jätkata, ja maakirikud, mille kogudused on kokku
kuivanud ... Erinevalt neist on Patareil vähemalt omanik
(Riigi Kinnisvara AS, RKAS), kes on suuteline tormi järel
hoonete katuseid lappima ja ala arendamiseks detailplaneeringu koostamist rahastama. Sama ei saa kahjuks
öelda suure osa Eesti ehituspärandi omanike kohta.
   Eesti Muinsuskaitse Seltsi sõnastatud hirmud ja
kõhklused, mis tõid kaasa Patarei valimise Euroopa seitsme enim ohustatud mälestise hulka, saab laias laastus
jagada kaheks. Esiteks on seltsi hinnangul detailplaneeringuga lubatud uued mahud liiga suured ning teiseks
võib kompleksi eraomanikule müük tähendada seda, et ta

ehitab valmis uued majad, kuid ei tee korda mälestisi.
   Samu kahtlusi väljendab Euroopa Investeerimispank
oma aruandes, kuid seda tähelepanelikult lugedes saab
selgeks, et selle koostajad ei ole aru saanud, et dokument,
mida Patarei ala kohta koostatakse, on detailplaneering.
Aruande koostajaile on millegipärast jäänud mulje, et
enne müüki teevad võimud üldise tsoneerimiskava (ingl
zoning plan), mille illustreerimiseks ja ala potentsiaali
suurendamiseks on K-Projekt AS koostanud ettepaneku
(ingl outline proposal).
   Lisaks kõrvutab ja vastandab Euroopa Investeerimispank detailplaneeringu algatamise eskiisi kui arhitektide
ettepanekut ning detailplaneeringut ennast kui võimude
ettepanekut, mõistmata, et need on sama detailplaneerimisprotsessi algus- ja lõpp-punkt. Aruandes soovitatakse
isegi enne müüki kehtestada detailplaneering (ingl detailed planning), kuigi just seda viimased kolm aastat
tehtud ongi.
   Sisulisema poole pealt soovitatakse aruandes osa
Patarei merekindlusest kasutada muuseumina, teisalt
öeldakse, et kasarmuhoone jagamine kahele eraldi krundile tekitaks segadust, kui selle põhjus ei oleks just erinev
funktsioon. Seega pole kirjutajale selgitatud, et kruntimine ongi mõeldud muuseumi loomise võimaldamiseks.
   Ebakõlasid on aruandes rohkesti, aga et sellele dokumendile mitte teenimatult palju aega kulutada, võib teha
kokkuvõtte tõdemusega, et tõejärgne ajastu on jõudnud ka
muinsuskaitsesse.
   Uued hoonemahud kaitsekasarmust läänes on
kavandatud olemasoleva nõukogudeaegse hoonestuse

(1)

(2)

(1) Patarei alal 2011. a kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis. Patareist lääne poole on kavandatud parkimismaja (pos 9) (2) 2013. a algatatud detailplaneeringu põhijoonis 09.03.2016 seisuga. Pos 5 tähistab võimaliku muuseumi jaoks kavandatud krunti
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asemele, st kohta, kuhu kehtiva planeeringu järgi saab
ehitada suure parkimismaja. Need on küll olemasolevast
ja ka vana detailplaneeringuga lubatud mahust suuremad,
kuid selles keskkonnas ei peetud neid üledimensioneerituks, sest maksimumkõrgus ei ületa merekindluse oma.
Kriitikat on saanud ka kaitsekasarmu sisehoovi katustamise lubamine. Sarnane lahendus oli hiljuti arutamisel
Narva kindluse puhul ja sealgi peeti seda põhimõtteliselt
võimalikuks. Narvas katustamist küll enam ei plaanita,
kuid Patarei puhul võib see anda suure lisaväärtuse,
muutes kompleksi restaureerimise tasuvamaks ilma selle
ilmet märkimisväärselt muutmata. Võrreldes peale- või
juurdeehitistega peaks hoovi katmine tervikliku läbipaistva
katusega olema valutum lahendus.
   Kompleksi müük ei ole otseselt muinsuskaitseküsimus ja mälestised käivad käest kätte pidevalt. RKASil
on müügis üle 270 kinnisasja, neist 10% muinsuskaitsealused ehitised. Kui mälestis vahetab omanikku, jäävad
muinsuskaitsenõuded kehtima, sest iga omanik on kohustatud tagama pärandi säilimise.
   See, kui palju omanik mälestiste korrastamisse investeerida suudab, on alati küsitav, kuid nõuded selle kohta
on võimalik lisada müügilepingusse. Patarei puhul valmib
enne müüki detailplaneering, mis on funktsioonide osas
paindlik ning võimaldab kasulikku pinda suurendada; ehitatud on uus juurdepääsutee ja kompleksi asukoht mere ääres
Tallinna vanalinna külje all on ideaalilähedane. Kui mitte
siin, siis kus veel peaks olema võimalusi edukaks kinnisvaraarenduseks, korrastades samal ajal mälestisi?
   Hoonete kordategemise seisukohast on sama hea
ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi pakutud stsenaarium, et
kompleksi võiks arendada multifunktsionaalse keskusena
RKASi omanduses, kaasates erainvestoreid. See eeldab
aga põhimõttelisi muudatusi riigi kinnisvarapoliitikas,
mille sisuks on seni olnud hallata ainult riigiasutustele
vajalikku pinda ja müüa kõik ülejäänu eraomanikele. Et
uue riigihaldusministri suust on olnud kuulda avaldust,
et tema maailmapilti mahub ka riigile kuuluva kaubamaja
pidamine1, ei pruugi selline pööre olla võimatu.
(3)

(3) 2013. a algatatud detailplaneeringu eskiisis näidatud uushoonestuse kuju on tinglik, see selgub arhitektuurivõistluse tulemusel

KRONOLOOGIA
1819–2005 tegutses Patareis vangla
(viimastel aastatel ainult vanglahaigla)
2003
anti kompleks üle RKASile
2003–2005 arutati ettepanekut kolida hoonesse
Eesti Kunstiakadeemia, kuid plaanist
loobuti
2006
andis RKAS Patarei okupatsioonide
muuseumi ja Eesti Meremuuseumi ühiskasutusse; eksponeerimisega jätkas
esialgu senine vangla käitaja SA Virumaa
Muuseumid
2007
toimus Patarei ja Lennusadama ala
mahulise planeerimise ideekonkurss,
võitis OAAS Arhitektid OÜ
2009
sõlmiti Patarei ala kasutusleping
SAga Mänguväljaku Fond
2011
kehtestati ideekonkursi tulemusest lähtuv
Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneering
2013
algatati uus Patarei detailplaneering, mis
muutis ala funktsionaalselt paindlikumaks, et see oleks arendatav multifunktsionaalse keskusena. Muinsuskaitseamet
(MKA) ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
(TKVA) kiitsid heaks detailplaneeringu
eskiisi (autorid Martin Aunin ja Marti
Kahu) ning detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused (koostaja Triin
Ojari)
2014
MKA ja TKVA kooskõlastasid detailplaneeringu
2015
Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) esitas
Patarei Euroopa seitsme enim ohustatud
mälestise kandidaadiks
2016
EMS esitas detailplaneeringu kohta hulga
ettepanekuid ja vastuväiteid. RKAS sulges
Patarei kompleksi külastajatele ja lõpetas
lepingu SAga Mänguväljaku Fond. Sama
fond koos EMSi ja MTÜga Säästva Renoveerimise Infokeskus asutasid Patarei
päästmiseks uue sihtasutuse: Kalaranna
Patarei. Euroopa juhtiv muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra valis
Patarei Euroopa seitsme enim ohus oleva
mälestise sekka ja Euroopa Investeerimispank koostas aruande
2017
jaanuaris (selle artikli kirjutamise ajal)
on MKAsse jõudnud uus versioon 2013. a
algatatud detailplaneeringust. Kompleks
on endiselt RKASi omanduses ja avalikkusele suletud. Rahvaalgatus.ee veebilehel koguti allkirju Patarei päästmiseks
(vajalikust 1000st jäi puudu 721 häält)

1
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KAITSEMINISTEERIUM
EHITUSPÄRANDIT HOIDMAS
Tarvi Sits

Kelle ülesanne on hoida ja väärtustada meie kultuuripärandit? Muinsuskaitsjad vastavad tavaliselt, et mälestise
säilimise eest vastutab omanik. Omanikud ütlevad, et
kui riik on avalikes huvides midagi kaitse alla võtnud ja
selleks piirangud seadnud, peab ta tagama ka selle objekti
säilimise. Ja riigi institutsioonid ning poliitikud vaatavad
enamasti vastamise asemel Kultuuriministeeriumi ja
Muinsuskaitseameti otsa.
   Väheke lihtsustatud kirjeldus, kuid üldjoontes nii see
on. Peale üksteisele otsavaatamise oleks mõistlik teha
koostööd, sest eesmärk on ju ühine – säilitada ja väärtustada meie kultuuri, mille lahutamatu osa on ehituspärand.
   Optimistlik pool minus nendib, et olukord ei ole lootusetu. On häid näiteid selle kohta, kuidas ministeeriumide haldusalas on ehituspärandit korrastatud ja uuele elule
aidatud. Näiteks otsustas Justiitsministeerium aastaid
tagasi vanad kohtuhooned korda teha, selmet need müüki
panna ja uued ehitada. Mäletan, kuidas Pärnus Rüütli
tänava kohtumajas käisid juba huvilised vaatamas, millist
ajaloolist mööblit oleks sealt võimalik viia oma bürood
vääristama. Õnneks nii ei läinud ja restaureerimisprotsessis leiti lahendused, mis olid vajalikud praegusaja kohtule, tagades samas väärika hoone säilimise. Muu hulgas
suudeti lahendada kinnipeetute hoonesse ja hoones sees
liikumise teed.
   Ka riigi esindushooned asuvad Tallinnas Toompeal
ja Kadriorus ajaloolistes hoonetes. Ei kujutaks vist keegi
ette, et peaministri büroo või presidendi esindus- ja tööruumid koliksid kuhugi Tallinna lähedale põllule ladude ja
tootmishoonete vahele. Seal oleks kindlasti säästlikum ja
lihtsam täita turva- ja muid nõudeid, kuid nii tehes mõjuks
me naeruväärselt ja popslikult.
   Tegelikult ei ole valitsusasutuste esindushooned
peamine mure. Meil on rikkalikult ehituspärandit, millest
märkimisväärne osa kuulub riigile ja murelikuks teeb
asjaolu, et nii mõnigi neist objektidest on kasutuseta või
võib kasutusest lähiajal välja langeda. Kas on võimalik
ja otstarbekas, et riik need siiski korda teeb ja neid edasi
kasutab?
   Siin on vähemalt kaks vastust. Esiteks, kui riigil on
neid hooneid oma ülesannete täitmiseks vaja, siis tuleks
alati eelistada vana kordategemist. See on pikas plaanis
keskkonnale säästlikum, rikastab meie elukeskkonda ning
pakub seal töötavatele inimestele tihtilugu meeldivama
ja huvitavama töökeskkonna. Viimane aga suurendab
tööviljakust, olles seega samuti riigile kasulik. Teise võimalusena, kui riik tõesti teatud hoonet oma ülesannete

täitmiseks enam ei vaja, tuleks seda pakkuda teistele
riigiasutustele, ning kui kosilasi ei leidu, tuleks hoone
maha müüa. Ka siis on vaja tagada, et ajalooline hoone ei
langeks alla miinimumnõuete: katus peab vett pidama ja
uksed-aknad peaksid hoone säilimiseks ees olema. Kõige
hullem variant on see, kui muinsuskaitse all olev hoone
jäetakse lagunema ja selle kõrvale ehitatakse uus. See
pealtnäha lihtsam lahendus ei pruugi olla kestlik. Eluasemeturg on siin ilmekas näide: euroremont ja põllule
rajatud arendused ilma toetava keskkonnata ei suuda juba
aastaid konkureerida ajalooliste linnaosade ja elamutega.
   Kaitseministeerium on muinsuskaitsealuste hoonete
korrastajana üks positiivne näide. Uute harjutusväljakute
ja muu taristu ehitamise kõrval on ilma suurema kärata
aastaid restaureeritud ehituspärandit. Me kõik teame, et
see pole ministeeriumi põhieesmärk. Kui kindral Johan
Laidonerile kuulunud Viimsi mõisa korrastamine sõjamuuseumiks on ehk loomulik, siis tegelikult on see rida
palju pikem. Mõisakompleksidest on näiteks korda tehtud
Raplamaal asuvad Seli ja Alu, restaureeritud on Kaitseliidu malevate hooneid Tallinnas ja maakonnakeskustes
(Pärnu, Rakvere, Narva ja Valga). Ehitismälestistes asuvad Kaitseväe peastaap Tallinnas ja Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutused Tartus.
   Ajaloolistest hoonetest on võimalik korrastada nii esindushooneid kui ka selliseid, mis sobivad Kaitseväe igapäevategevusteks. Nii lõppesid 2015. a kevadel tööd Tallinna
Miinisadamas, kus ajateenijatel on nüüd vanades hoonetes
tänapäeva nõuetele vastavad elu- ja olmetingimused. Juba
varem olid korda tehtud Taara kasarmud Võrus.
   Kaitseministeerium on riigiasutustest üks suurimaid
kinnisvaraomanikke, muinsuskaitsealused objektid moodustavad sellest portfellist väikse osa. Kaheksa viimase
aasta jooksul on ministeerium investeerinud talle kuuluvate
ajalooliste hoonete kordategemisse 38 miljonit eurot, mis
on märkimisväärne panus meie pärandi väärtustamisse.
   Olen kindel, et kaitsetahe ei sõltu mitte ainult heast
väljaõppest ja varustusest (seda loomulikult ka), vaid oluline on seegi, et ajateenijad ja kutselised kaitseväelased
saaksid elada ja tegutseda väärtuslikus keskkonnas ning
tunda sidet Eesti ajalooga. Vähetähtsad ei ole sealjuures
traditsioonid, rituaalid ja järjepidevus: nii nagu Kaitsevägi
loodetavasti ei loobu pidulikel sündmustel paraadvormist,
mõõkadest ega lippudest, ei loobu ta ka Miinisadama ega
Võru kasarmutest. Ja tulevikus investeeringuid planeerides kaasab ministeerium muinsuskaitsjad algstaadiumis,
et koostöös jõuda parima tulemuseni.
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   Samas olen veendunud, et muinsuskaitsjad lähtuvad
põhimõttest, et ajaloolise hoone kasutamine on parim viis
see säilitada ning muinsuskaitsest tulenevad piirangud
ei tohi seada ohtu meie kaitseväelasi. Olgu selle näiteks
Kaitseväe vajadustest tulenevad nõuded väljapääsude arvu
või suuruse kohta.
   Kui rasketel sõja-aastatel oli Winston Churchillile
tehtud ettepanek kärpida kultuuri eelarvet, et saada sõjaväele lisaraha, olevat ta küsinud: „Then what are we
fighting for?“1 Kaitseministeeriumi tegevus kinnitab, et
kultuuripärandi hoidmine ja väärtustamine on meie ühine
asi ning sellesse saavad panustada kõik. Loodetavasti julgustab see ka teisi ministeeriume sügavamalt oma pärandi peale mõtlema, sest riigi kinnisvarastrateegia on midagi
rohkemat kui kulude-tulude suhe arvutiekraanil.

(2)

(1) Ajalooline miiniladu on ehitatud 1913. a ja restaureeritud 2014–
2015, praegu kasutusel Vahipataljoni kasarmu ja bürooruumidena.
Fotod Kaitsevägi (2) Torpeedokoda on ehitatud 1925. a ja restaureeritud 2015–2016. Praegu kasutusel Mereväebaasi sööklana
(3) Kuperjanovi pataljoni ajaloolised kasarmud ehitati 1930. aastail,
restaureeriti 2002. ja 2007. a (4) Renoveeritud Seli mõisakompleks
on kasutusel Kaitseministeeriumi tervise- ja taastusravikeskusena

(4)

1

Mille eest me siis võitleme? (ingl k).
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KAOSEST KOOSTÖÖNI.
PIIRISSAARE PALVELA PÕLENGUS KANNATADA
SAANUD MÄLESTISTE PÄÄSTMISEST
Linda Lainvoo

Ööl vastu 2016. a 16. maid tabas Eesti kultuuriruumi
valus kaotus – Piirissaarel põles ühes mitme elumaja ja
abihoonega maha kohalik vanausuliste palvemaja. Vanausuliste pärand on kõikjal huvitav ja omanäoline, nii ka
Piirissaarel, kuhu on koondunud põlvest põlve edasi antud
ja hoitud traditsioon ning kultuuriväärtuslik vara.
   Palvelas oli 40 kunstimälestist. Neist 34 olid puitalusel ikoonid ja ristid, viis objekti olid metallesemed
(ristid ja ikoon) ning üks raamat. Peale nende oli seal veel
hulganisti mittemälestisi, millest kõige hinnalisema osa
moodustas silmapaistev raamatupärand.
   Mis tol ööl täpselt sündis ning kuidas ja millal asju
palvelast välja toodi, on siiani mõnevõrra segane. 16. mai
lõuna paiku, kui muinsuskaitseametnikud Kadri Tael ja
Linda Lainvoo tänu Politsei- ja Piirivalveameti abile saarele jõudsid, oli palvelast pärit materjal viidud kohaliku
jäätmejaama abiruumi.
   Kohapeal avanenud vaatepilt oli trööstitu: ruumi täitis põlenud puidu ja paberi lõhn ning põrand ja seinaääred
olid täis tõsiste kuuma-, tahma-, tule- ja veekahjustustega esemeid. Esmane ülesanne oli tuvastada mälestised
ja määrata nende seisukord. Seejärel püüti kogu materjal
hoiustada võimalikult ohutult, et sellega ei tekiks mälestistele lisakahju. Nagu mainitud, asus palvelas hulk raamatuid, mis olid samuti saanud tugevaid kuuma-, aga ka
veekahjustusi ning vajasid hädasti kuivatamist.
PÄÄSTETÖÖDE ALGUS
Kogu materjali esmast avariikonserveerimist juhendas
telefoni teel Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja
digiteerimiskeskuse Kanut esemete konserveerimise osakonna juhataja Heige Peets.
   18. mail käisid saarel muinsuskaitseametnikud
Reelika Niit ja Inga Raudvassar ning nendega koos Tartu
Kunstimuuseumi maalikonservaator Ago Teedema ja Rahvusarhiivi konserveerimisvaldkonna juht Jaan Lehtaru.
Nad määrasid täpsemalt asjade seisukorra ja andsid nõu
edasiste tegevuste kohta. Samuti otsustas Rahvusarhiiv
omal kulul korrastada mitu põlengus kannatada saanud
mittemälestisest raamatut.
   Kuna oli selge, et mälestiste kahjustused on sedavõrd
ulatuslikud, et suurem osa neist vajab kohe avariitöid,
evakueeriti saarelt 1. juunil 26 puitalusel ikooni ja risti.
Neist kolm oli küll hävinud, kuid need võeti kaasa eesmär-

giga katsetada, milliseid töövõtteid ja materjale on kõige
parem konserveerimisel rakendada.
   Esemed olid väga haprad. Seepärast kaeti maalingukihid profülaktilise kleebisega ning objektid paigutati
transpordiks spetsiaalselt ehitatud kastidesse ja raamidele. Evakueerimistöid tegid konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut maali, puidu ja metalli konserveerimise
osakonna konservaatorid Üüve Vahur, Marika Mängel ja
Mart Verevmägi, töid juhtis Viljar Vissel.
   Et evakueeritud objektidel olid lisaks põlengust tingitud kahjustustele ka putukakahjustused, tegi konservaator
Marike Lahti neile Eesti Vabaõhumuuseumis esmalt
putukatõrje. Seejärel hoiustati mälestised Eesti Kunstimuuseumi isolaatoris. Siinkohal tuleb avaldada suurt tänu
Eesti Kunstimuuseumile, kus leiti võimalus see erakordselt problemaatiline materjal ajutiselt hoiustada.
KONSERVEERIMISTALGUTE IDEEST
TEOSTUSENI
Kuigi kõige ohustatum osa Piirissaare pärandist oli nüüdseks evakueeritud, oli ikkagi õhus küsimus, kuidas edasi
liikuda.
   Mõte korraldada ulatuslikud konserveerimistalgud,
kus osaleksid erinevate institutsioonide konservaatorid,
sündis mõni nädal hiljem, kui olukorra arutamiseks kogunenud Muinsuskaitseameti kunstimälestiste eksperdinõukogu arutles võimalike lahenduste üle. Laialdase kogemusega ja pikalt Itaalias töötanud konservaator ja õppejõud
Hilkka Hiiop kirjeldas Itaalias levinud praktikat, mille puhul
suurõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustustega tegelemiseks koonduvad päästetöödeks konservaatorid üle riigi.
   Töö maht oli aukartustäratav, mistõttu tundus eelmainituga sarnane lahendus kõige otstarbekamana.
Projekti edu nimel koondus tuumikgrupp, kuhu kuulusid
Hilkka Hiiop Eesti Kunstiakadeemiast, Viljar Vissel ja
Kristina Aas konserveerimis- ja digiteerimiskeskusest
Kanut ning Linda Lainvoo Muinsuskaitseametist. Nende
ülesanne oli kavandada ja korraldada kogu edasine töö,
alustades toimumiskoha ja konservaatorite leidmisest
ning konserveerimiskontseptsiooni täpsest määratlemisest ning lõpetades tööks vajalike vahendite ja konserveerimisjärgsete hoidlaruumide leidmisega.
   Konservaatorite kaasamiseks pöörduti Eesti Vabaõhumuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Rahva

106

PÄEVAKAJALIST
(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Konserveerimistalgud Eesti Vabaõhumuuseumi Setu talu laudas. Fotod Urmo Treisalt (2) Konservaatorid Hedi Kard, Grete Nilp, KaisaPiia Pedajas ja Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane Svetlana Torba puhastamas ikooni „Nikolai Imetegija kaheteistkümne elustseeni ja nelja
pühakuga“ (3) Profülaktilist kleebist eemaldavad ikoonilt konservaatorid Mariliis Vaks ja Silli Peedosk (4) Kohati oli maalingukiht ikoonitahvlitelt väga tõsiselt irdunud. Foto Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut
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(6)

(5) Üks hävinud ikoonidest, Mark Solntsevi „Kristuse templisse toomine“. Foto Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut (6) Ikoonil „Smolenski Jumalaema“ kujutatud nägude kahjustused on nii suured, et maalingut ei ole võimalik restaureerida. Foto
Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut

Muuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, samuti Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli poole. Kõik
institutsioonid olid nõus osalema ja panustasid üle ootuste suurte ressurssidega, nõnda et töötoas osales üle
40 inimese.
   Enne konserveerimise alustamist töötati välja kontseptsioon ja metoodika ning ühtsed dokumenteerimisstandardid. Kahjustuste olemus oli materjalil üldiselt
sarnane, ent ulatus väga erinev. Seatud eesmärk oli kõigi
ikoonide puhul sama: eemaldada profülaktiline kleebis,
stabiliseerida maalitahvlid, kinnitada lahtised värvikihid
ja teha esmane pinnapuhastus. See tähendab, et siht oli
peatada ikoonide edasine hävimine ja stabiliseerida nende
seisund, et neid oleks ohutu hoiustada, kuni leitakse võimalused esteetiliseks restaureerimiseks.
   Konserveerimistalgud kestsid 24.–28. oktoobrini
Eesti Vabaõhumuuseumi Setu talu laudas. Tõeliselt huvitav oli näha, kuidas arenes arutelu erineva taustaga ja
eri põlvkonna konservaatorite vahel, kes kõik panustasid
parima tulemuse saavutamisse oma oskuste ja teadmistega. Osalejate tagasiside põhjal hinnati eriti kõrgelt just
võimalust puutuda kokku kolleegidega, kellega muidu
pole olnud võimalust koostööd teha.
ÕNNESTUNUD ETTEVÕTMINE
Tööd kulgesid üldjoontes väga edukalt. Kuna evakueerimise käigus olid ikoonid kaetud profülaktilise kleebisega ja
seda tehes ei olnud võimalik tahmakihi all olevate kahjustuste määraga väga põhjalikult tutvuda, selgus aga konserveerimise käigus, et nii mõnigi ikoon oli kahjustatud
tõsisemalt, kui algul arvati. Mitme ikooni puhul ilmnes, et

osaliselt oli kuumus kahjustanud maalingukihti nii põhjalikult, et piirkonniti polnud restaureerimiseks säilinud
piisavalt materjali. Samuti ei saadud mitme ikooni puhul
avariikonserveerimise käigus täit selgust, kas maalingukihti on veel võimalik päästa või mitte.
   Tööd Piirissaare ikoonidega jätkuvad tulevikus. Edasiste sammudena on planeeritud esteetiliselt restaureerida
ikoonid, mille puhul on see kindlasti võimalik. Kuna tööde
maht on ulatuslik ja sellest tulenevalt maksumus suur,
püütakse korrastamisel liikuda sammuga kaks-kolm ikooni aastas, kuid täpne töömaht sõltub võimalustest.
   Samuti tuleb koos Piirissaare vanausuliste kogukonnaga lahendada mitu teravat küsimust. Ikoonid saab
saarele tagasi viia alles siis, kui on rajatud uus palvemaja,
seniks jäävad need ajutisele hoiule muuseumidesse. Lisaks tuleb kohalikku kogukonda kaasates läbi mõelda,
mida teha ikoonidega, mille kahjustused on osaliselt nii
suured, et ikooni pole enam võimalik tervikuna restaureerida, kuid mis on säilinud piisavalt suurel määral, et pole
minetanud mälestise tunnuseid.
   Piirissaare vanausuliste palvelas paiknenud
40 mälestisest hävis tulekahjus seitse, siiani pole suudetud tuvastada kolme asukohta ja kardetavasti on ka
need hävinud. Kuus mälestist, mis suudeti palvelast välja
tuua ilmselt põlengu algfaasis, on seni saarel. Ülejäänud
24 restaureerimisel oleva mälestise kahjustuste määr on
erinev ja see, millises ulatuses neid saab restaureerida,
selgub töö käigus.
   Praegu on lootust, et 12 restaureerimisel olevat mälestist saab tagasi sellise ilme, et neid on võimalik kasutada ka palvelas kultusobjektina.
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KULTUURIVÄÄRTUSTE EBASEADUSLIK
KAUBANDUS JA SELLE OHJELDAMINE
Linda Lainvoo, Nele Kangert

Kultuuriväärtuste üleilmne must turg on üks suurimaid ja
püsivamaid illegaalseid turge maailmas uimasti-, relva- ja
inimkaubanduse kõrval. Märkimisväärse osa seal liikuvast
kaubast moodustavad arheoloogilised esemed, mis on
maapõuest välja võetud ebaseaduslike kaevamiste käigus.
   On oluline rõhutada, et arheoloogiaobjektide rüüste
ja kultuuriväärtuste illegaalne kaubandus on ülemaailmsed ja kõiki riike puudutavad nähtused, mitte ainult
kriisikollete probleem. Liitumine Schengeni viisaruumiga,
internetipõhised müügikeskkonnad ja tehniliste seadmete,
näiteks metallidetektorite kättesaadavus on seadnud viimastel aastatel löögi alla ka Eesti arheoloogiapärandi.
   Puudub ülevaade, kui palju kultuuriväärtuslikke
esemeid igal aastal Eestist seadusvastaselt välja viiakse.
Samuti on väga keeruline hinnata, kui palju muistiseid
tegelikult rüüstatakse ja arheoloogilisi esemeid teaduse
vaatevälja jõudmata mustal turul maha müüakse. Küll
aga annavad arheoloogiliste esemetega hangeldamisest
tunnistust kümned müügipakkumised sellistes veebikeskkondades nagu Osta.ee ja e-Bay. Paljudel juhtudel
on Eesti üksnes transiitmaa, mille kaudu liiguvad kultuuriväärtuslikud esemed Baltikumist ja Venemaalt edasi
Euroopa ja muu maailma turgudele.
UKRAINA MÕÕK
2015. a detsembris leidis Maksu- ja Tolliamet (MTA)
Luhamaa piiripunktis rutiinse kontrolli käigus Venemaalt
Eestisse sisenenud sõiduki tagaistmelt mõõgataolise
objekti. Tolliametnikud pöördusid abi saamiseks Muinsuskaitseameti poole, kus tuvastati, et see on haruldane
ja hästi säilinud viikingiaegne mõõk. Eseme seisund ja
terviklikkus ning ametliku dokumentatsiooni puudumine
andsid alust kahtluseks, et see pärineb arheoloogilisest
kontekstist, tõenäoliselt hauapanusena matuse juurest,
ning võib olla omavoliliselt välja kaevatud mõnest kalmekohast. Muinsuskaitseameti hinnangule tuginedes pidas
MTA mõõga tollis kinni täpsemate asjaolude selgitamiseks.
   Info piiril konfiskeeritud 11. saj mõõga kohta jõudis
meedia vahendusel Ukraina arheoloogideni, kes tundsid
Luhamaa leius ära samal aastal internetis Ukraina metallidetektoriste ühendavas foorumis esitletud leiu. Foorumi
andmetel kaevas mõõga välja detektorist Volõõnia oblastis. Läbi Ukraina suursaatkonna Eestis edastas Ukraina
Eesti riigile palve arheoloogiline leid tagastada.
   Mõõk anti Ukraina Kultuuriministeeriumi esindajatele pidulikult üle Ukraina kultuurikeskuses 12. mail

2016. Mõõga tagastamise alus oli UNESCO kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude
konventsioon, mis on tuntud ka 1970. a konventsioonina.
See UNESCO üks kõige suurema liikmete arvuga
(131 liikmesriiki) konventsioone loob rahvusvahelise
raamistiku just seda tüüpi olukordade lahendamiseks.
   Tõsiasi, et Eestis on Ukraina Vabariigi suursaatkond,
lihtsustas asjaajamist märkimisväärselt. Tänu tõigale, et
kõnealune konventsioon on üleilmse haardega, loob see
siiski kanali pöördumaks ka nende riikide poole, kellega
Eestil ei ole tihedaid diplomaatilisi suhteid.
EUROOPA LIIDU SISENE KOOSTÖÖ
Kui aga Eestis tabatakse mõnest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit kultuuriväärtus, on infovahetus tunduvalt mugavam ja kiirem. Aastal 2014 hakkas kehtima uus Euroopa
Liidu direktiiv, mis suuresti lihtsustab liikmesriikide territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste
kohta info vahetamist ja nende tagastamist. Selle raames
loodi Euroopa Liidu siseturu infosüsteemi eraldi moodul,
mille kaudu kultuuriväärtustega töötavad ametkonnad
saavad võtta nii teavituse kui ka abipalve eesmärgil otse
ühendust teiste liikmesriikide kolleegidega.
   Kaalukas algatus kultuuriväärtuste kaitse tõhustamisel ja neid hävitavate isikute tabamisel on tulnud Euroopa
Nõukogust, kus on väljatöötamisel kultuuriväärtuste vastu
suunatud süütegude kriminaliseerimise konventsioon.
   Ühest küljest võimaldab kriminaliseerimine edukamat ja tõhusamat rahvusvahelist koostööd, sest kultuuriväärtuste ebaseaduslik kaubandus on peaaegu eranditult
rahvusvahelise haardega kuritegevuse liik, mis hõlmab
korraga mitut riiki ja mille ohjeldamiseks on piiriülene
koostöö möödapääsmatu.
   Teisalt näitab kriminaalõiguse konventsiooni raames
kultuuriväärtuste teemaga tegelemine seda, et järjest rohkem hakatakse mõistma kultuuriväärtuste vastu toimepandavate süütegude tõsidust ja üleilmset haaret organiseeritud kuritegevuse ning ideoloogilise hävitustöö osana.
Viimasest annab kinnitust ka tõik, et 2016. a sügisel
langetas Rahvusvaheline Kriminaalkohus süüdimõistva
otsuse Ahmad al-Mahti suhtes, kes hävitas Mali konflikti
käigus Timbuktu ajaloolisi mälestusmärke.
   Kultuuriväärtuste kaitsesse on aastate jooksul ohtralt
panustanud ka Interpol, kus on loodud andmebaas, mis
koondab infot varastatud kultuuriväärtusliku materjali
kohta. Samuti töötab Maailma Tolliorganisatsiooni WCO
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juures eraldi platvorm ARCHEO, mis keskendub kultuuriväärtuste alasele infovahetusele. Nii Eesti Politsei- ja
Piirivalveamet (PPA) kui ka MTA, samuti Muinsuskaitseamet töötavad eelmainitud keskkondades ning teevad
kultuuriväärtuste vastu suunatud süütegude menetlemisel omavahelgi tihedat koostööd.
   2016. a jaanuaris kirjutasid Muinsuskaitseamet ja
PPA alla laiendatud koostöölepingule, mille raames lepiti
kokku infovahetus ja ühistegevused kultuuriväärtuste
kaitsel ning mälestiste üle teostatava järelevalve vallas.
Kui seni oli koostöö keskendunud ennekõike veekogudele
ja allveepärandile, siis uuendatud lepinguga ulatab PPA
Muinsuskaitseametile abikäe ka maastikul. Peale muinsuskaitseinspektorite saavad nüüd kultuuriväärtusega asja
otsimise lube kontrollima ja rikkumise tuvastamise korral
esmaseid menetlustoiminguid tegema hakata ka politseinikud. Lepingu raames on praeguseks toimunud esimesed koolitused Lääne ja Ida prefektuuris ning praktikas on
läbi proovitud ka esimesed väärteomenetlused.

(2)

(3)

(1) Ebaseaduslikult välja kaevatud 17. saj traatkopikatest koosneva mündiaarde müügipakkumine Osta.ee ostukeskkonnas.
Ekraanitõmmis osta.ee keskkonnast (2) Muinsuskaitseameti
peadirektor Siim Raie ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor
Elmar Vaher 2016. a jaanuaris koostöölepingu allkirjastamisel Eesti
Ajaloomuuseumis. Foto Ulla Kadakas (3) Luhamaa piiripunktis
kinni peetud viikingiaegne mõõk, mis tagastati UNESCO kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsiooni raames
Ukrainale. Foto Siim Lõvi
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ÜLDPLANEERINGUTE
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED TARTU NÄITEL.
VASTUOLUDEGA SILLUTATUD TEE
PAREMASSE TULEVIKKU
Mart Hiob

Planeeringule muinsuskaitse eritingimuste koostamine
nõuab avarat silmaringi ja mitmekülgset pädevust. Autorilt eeldatakse ühest küljest tänapäevase muinsuskaitse
ideoloogia tundmist ja kogemusi, teisest küljest ruumilise
planeerimise põhimõtetest arusaamist. Aluspõhimõtted
on mõlemal erialal üldjuhul sarnased, kuid väärtused ja
sellest tulenevad vahetud eesmärgid võivad mõnevõrra
erineda.
   Mõlema laiem eesmärk on kujundada kasutajatele
meeldivat kogemust pakkuv jätkusuutlik elukeskkond.
Väärtuste puhul võib rõhuasetus aga erineda: kui ruumilises planeerimises seostatakse head elukeskkonda sageli
materiaalse heaolu taseme tõstmisega, siis muinsuskaitses pööratakse rohkem tähelepanu vaimsetele väärtustele,
mis võivad majanduslikku kasu isegi vähendada. Seetõttu
kogetakse muinsuskaitse piiranguid pigem ruumilist
arengut pärssivana.
   On oluline teadvustada, et mõlemad pooled – nii
materiaalne kui ka vaimne – on täisväärtusliku tulemuse
saavutamiseks vajalikud.

EKSPERT VERSUS AVALIKKUS
Nii muinsuskaitses kui ka ruumilises planeerimises on
pikalt tooni andnud eksperdikesksus – eksperdid on üheselt määranud hea lahenduse ilma avalikkust kaasamata.
Tänapäevases planeerimises peetakse sellist lähenemist
iganenuks. Selle asemel soovitakse tagada erinevate huvirühmade ja üksikisikute ehk ruumi vahetute kasutajate
arvamuse esilepääs ja arvestamine.
   Tartu kesklinna üldplaneeringu muinsuskaitse
eritingimuste koostamise käigus kerkis pinnale hulk
vastuolusid. Vaidlusalustes punktides muinsuskaitsjate
ja linnavalitsuse seisukoht pigem kattus ning vastasleeri
esindasid krundiomanikud, Keskkonnaamet ja aktiivsed
linnakodanikud.
   Suurim erimeelsus tekkis rohealade ja parkide täisehitamise lubamises. Kuna põhiosa Tartu rohealasid oli
enne teise maailmasõja purustusi hoonestatud, on siinsete muinsuskaitsjate seas olnud valdav seisukoht, et need
tuleb uuesti hoonestada. Seejuures jääb enamik vaidlusalustest rohealadest väljapoole muinsuskaitseala ehk selle
(1)

(1) Tartu kesklinna üldplaneeringu 3D-visualiseering (2015), kus oranžiga on tähistatud uushoonestusalad. Vaade läänest. Kuvatõmmis
keskkonnast YouTube
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(3)

(2) Raatuse tänav Tartus 1914. a, suunaga raekojale. Foto Eduard Selleke, Tartu Ülikooli raamatukogu (3) Vaade samast kohast 2017. a.
Üldplaneering võimaldab hoonestada teest vasakule jääva haljasala. Foto Reesi Sild

kaitsevööndisse Ülejõel.
   Teemasse veidi süüvides tuleb muinsuskaitse seisukohast välja kaks küsitavust. Esiteks on selge, et
sõjapurustusega alasid ei ehitata üles sõjaeelses mahus
hoonetega. Kui sõjaeelne hoonestus oli valdavalt kuni
kolmekorruseline või madalam ja koosnes paljudest hoonetest, siis tänapäeval ehitatakse kaks korda kõrgemaid ja
veelgi rohkem kordi pikemate fassaadidega hooneid. See
võib omakorda seada ohtu vanalinna vaadeldavuse, mille
tagamine on muinsuskaitseala põhimääruse järgi üks
kaitsevööndi peamisi eesmärke.

sukohale, et kasutusotstarbe määramine on omavalitsuse
planeerimisküsimus. Tartus on kokku langenud linnavalitsuse ja muinsuskaitse soov suurendada kesklinnas nii
äride kui ka eluruumide hulka, mis on ka üksmeelse planeeringulahenduse kehtestamise põhieeldus. Seejuures
võimaldasid eritingimused nii muinsuskaitsealal kui ka
kaitsevööndis rohkem hoonestusalasid, kui on kehtestatud planeeringulahenduses. Seega eelistas linn erinevaid
huve (sh Keskkonnaameti seisukohta) kaaludes kesklinna
vähem intensiivset arengut kui muinsuskaitsjad.

VÄHE ETTEKIRJUTATUD REEGLEID
Eritingimuste koostaja jaoks teeb olukorra keeruliseks
asjaolu, et põhimäärus sätestab väga piiratud ulatuses,
millest kaitsevööndis planeerimisel lähtuda. Kirjas on
ainult vanalinna oluliste vertikaalsete dominantide ja
silueti vaadeldavus ning mahuliste kontrastide vältimine
muinsuskaitseala piiril. Rangelt võttes saaks kaitsevööndis seada hoonestusele piiranguid üksnes juhul, kui need
otseselt segavad vanalinna vaatlemist, mitte aga kogu
vööndi ulatuses.
   Tartu puhul selgitati välja, milliseid piiranguid seab
võimalikule uushoonestusele vanalinna olulistele tornidele
avaneva vaate säilitamine valitud vaatepunktidest. Vaatesektorid määrati nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt
ning seetõttu piirati Ülejõe tänavate sihis lubatud hoonestuse kõrgust.
   Koostöös linnavalitsusega otsustati vaatesektorite
vahel olevas osas mitte lubada kõrgemate kui kuuekorruseliste hoonete püstitamist, et vältida kõrguskontrastide
teket. Kuna Ülejõel oli sõjaeelne hoonestus tunduvalt
madalam, lubati uushoonete püstitamist varem hoonestatud aladel eritingimustega ainult osaliselt. Mujal muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis piirati uushoonestuse
kõrgust ajalooliste naaberhoonete kõrgusest tulenevalt.
   Teine asjaolu, mida põhimäärus ei toeta just üleliia
selgelt, on kesklinna elavdamise soodustamine. Mälestiste vastutustundlik kasutamine soodustab nende säilimist,
kuid teisest küljest võib üle- või väärkasutus põhjustada
kahjustamise või hävimise. Eesti kohtud on asunud sei-

ISIKLIKUD EELISTUSED
Ja lõpuks peab eritingimuste koostaja suutma lahendada
dilemmad isiklike eelistuste ja muinsuskaitse põhimõtetest lähtuvate lahenduste vahel. Siin võib näitena tuua
kunagise kaubahoovi asukoha Küüni-Poe-Kauba-Vabaduse kvartalis. Allakirjutanu eelistus oli jätta see kvartal
hoonestuseta, sest pärast linnakindlustustest loobumist
18. saj kavandati sinna Barclay platsilt Emajõeni ulatuvat
haljasala. Kaubahoov oli hilisem, 19. saj alguse ärihoone, mille asukohas hoonestuse taastamise asemel saaks
rajada kunagise Tartu linnamüüri ja -tornide asukohaga
tähistatud omanäolise avaliku ala. Sel alal oleks rohkem
potentsiaali kui kõrvalasuval kesklinna pargil, mille jõepoolsesse serva on nüüd kavas ehitada uus linnaraamatukogu ja kunstihoone. Kuna põhimäärusega ei toetata kaubahoovi alal hoonestuse keelamist, tuli eritingimustega
lubada selle täisehitamist.
   Kõik Eesti muinsuskaitsealad ja mälestised on omanäolised ja kordumatud nagu ka kõik omavalitsuste ja
Muinsuskaitseameti töötajad oma subjektiivsete eelistustega. Selgelt väljakujunemata praktika annab planeeringute muinsuskaitse eritingimuste koostajale kaunis vabad
käed. Kaasamise ja avalikustamise käigus ettetulevaid
proovikive ja ka konflikte tuleb lahendada kohapõhiselt
ning koostöös kohaliku võimuga. Hea eeskuju on Tartu
linn, kus Muinsuskaitseameti ja linnavalitsuse tihe ning
vastastikku austav koostöö on toonud kaasa kogu linnale
kasuliku kesklinna üldplaneeringu lahenduse, mis kantakse üle koostamisel olevasse kogu linna üldplaneeringusse.
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TARTU KESKLINNA ÜLDPLANEERING.
CITY VERSUS HORTUS
Egle Tamm

Tartu kesklinna üldplaneering kehtestati 1. juulil 2016.
Sellega lõppes viis ja pool aastat kestnud protsess, millega
lepiti kokku kesklinna ruumilise arengu põhimõtted ning
kesklinna piirkonna ehitustingimused. Planeeringu põhilahenduse kohta esitas kirjalikke ettepanekuid 164 üksikisikut ja organisatsiooni, kokku laekus üle 300 küsimuse,
ettepaneku või nõude. Avalikkusele pakkusid enim huvi
kolm teemat: pargid, uushoonestus ja liiklus.
   Tartu vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevöönd
hõlmavad kesklinna üldplaneeringu alast umbes poole.
Kõik teemad puudutasid vähemal või suuremal määral
vanalinna muinsuskaitseala ja probleemide kese asus
selle muinsuskaitseala kaitsevööndis, täpsemalt sealsetes
parkides.
PARGID JA UUSHOONESTUS
Nagu paljude teiste linnade jaoks on ka Tartu probleem
elanike arvu vähenemine, valglinnastumine ja autostumine. Selle protsessi peatamise üks meede on linnasüdame
aktiveerimine, võimaldades luua sinna rohkem elu-, tööja vaba aja veetmise võimalusi. Seetõttu näeb kesklinna
üldplaneering ette linnasüdame tihendamise hoonetega, muutes vähemaks jäävat avalikku ruumi samal ajal
kvaliteetsemaks. Tihedam polüfunktsionaalne kesklinn
võimaldab vähendada autoga sõitmise vajadust juhul, kui
samal ajal parandatakse kergliiklusteede võrgustikku ja
kvaliteeti. Nii näeb planeering ette parklate, tühermaade
ja osaliselt parkide hoonestamise.
   Tartu linn sai teises maailmasõjas palju kannatada,
mistõttu on siiani vanalinnas ja selle kaitsevööndis palju
hoonestamata alasid, sealhulgas parke. Muinsuskaitse
eritingimuste ja planeeringuga lubatakse vanalinna muinsuskaitsealal hoonestada krundid, kus oli hoonestus ka
enne teist maailmasõda. Erand on raekojatagune Pirogovi
plats kui haljasala, mida noored kasutavad aktiivselt. Samuti ei saa muinsuskaitseliselt pidada valeks vanalinna
muinsuskaitseala kaitsevööndis olevate pargialade hoonestamist, sest need olid samuti enne teist maailmasõda
hoonestatud.
   Kõige rohkem vastukaja tekitas linnaelanikes esiteks
soov ehitada vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi alale jäävasse Kesklinna parki (Küüni ja Poe tänava, Vabaduse pst ja Uueturu tänava kvartal) linnaraamatukogu hoone, teiseks Ülejõe parki riigiametite ühishoone
ning kolmandaks Vanemuise teatri ja Tartu kaubamaja
vahelisse parki ärihoone.

   Kolmandana nimetatud plaanist linn loobus, sest selleks puudus selgepiiriline idee – hoonestamissoov lähtus
strateegiast tuua kesklinna rohkem inimesi. Üks parke
kaitsev kodanik kirjutab: „Suurlinnad on aru saanud, et
pargid on linna üks parimaid kohti, seega on taunitav
muuta meie ilus Emajõe äärne ala tiheda hoonestusega
äripindadeks.“ Nii tsiteeritud linnaelanik kui ka paljud
teised sõnavõtjad ei tundnud tegelikult planeeringu sisu,
rääkimata strateegilise eesmärgi mõistmisest.
   Planeeringuga on määratud vanalinnas hoonete
maksimumkõrgusena viis ja vanalinnast väljaspool kuus
korrust, ent varem detailplaneeringuga kokku lepitud
kohtades planeeritu kohaselt ka rohkem. Leidus rahuliku ja rohelise pargirikka linna pooldajaid, samas tundus
väikesele osale inimestest, kellel enamasti enda ärihuvid
mängus, madaltiheda hoonestuse kavandamine keskpärase lähenemisena. City-ambitsioone väljendas üks
elanik humoorikalt, kirjutades: „Tahan küsida, et mis jant
uushoonete kõrguspiirangutega on Tartu linnas, et igale
poole on ette nähtud maks 6 korrust. Kas Tartu kesklinna
on tulevikus planeeritud lennujaam, et kõrgemad majad
kujutavad sellele ohtu?“
   Rahuldamata jäi ka soov ehitada vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis asuva restoran-ööklubi Atlantis
asemele New Yorgi terrorirünnakus purustatud kaksiktornide eeskujul kaks kõrghoonet ja jätta nende ümber park.
Selle mõtte teostumisel poleks jäänud park mitte ainult
tornide ümber, vaid kadunuks lootus hoonestada ülejäänud kesklinna tühermaad, sest kaks kõrghoonet võtaksid
Tartu-suuruses linnas mitmeks aastaks nõudluse sama
tüüpi pindade järele. Vanalinna kaaperdavate kaksiktornidest dominandi asemele on võimalik ehitada vanalinnapoolsesse ossa jõe äärde kuni neli korrust ja jõest kaugemale kuni kuus korrust.
LIIKLUS
Liiklusele on üldplaneeringuga seatud eesmärk vähendada autode kasutamist ja piirata kesklinna läbiva liikluse mahtu. Liikumisruumi keskmes on inimesed, mitte
sõidukid, mistõttu on vanalinna alal vähendatud tänaval
parkimise võimalusi. Neist olulisim on kitsas tänavalõik
Ülikooli tänaval von Bocki maja ja Werneri kohviku vahel
(Lossi ja Küütri tn vahel), kus liigub ülikooli õppehoonete läheduses palju jalakäijaid. Seal parkimise keelamine
avab paremini vaate Werneri kohviku (Ülikooli 11) juurest
Tartu Ülikooli peahoonele. Kui astuda paar sammu tagasi
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(1) Tartu kesklinna üldplaneeringu maa- ja veealade üldised ehitustingimused. Allikas Tartu Linnavalitsus

raekoja poole, saab ühekorraga nautida von Bocki maja
seinale maalitud ülikooli peahoone 1830. aastate vaadet
ja praegu avanevat pilti.
   Selleks, et tasakaalustada parkimisvõimaluste
vähendamist, on juba ehitatud ja kavandatud kesklinna
mitu hoonet, mille juurde kuulub nõutavast enam parkimiskohti, kuid ükski neist ei asu vanalinnas ega selle
kaitsevööndis. Et lahendada vanalinna parkimisprobleem,
sündis Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni
kaasates otsus lubada ehitada praeguse Magistri tänava
parkla asemele parkimismaja. Parkla on sellel keskaegse
linnamüüri tagusel alal olnud viimased kümme aastat,
nõukogude ajal oli seal muruplats ja enne seda turuplats.
Parkimismajale omase utilitaarse iseloomu vähendamiseks on esimesele korrusele kavandatud kaubanduspinnad
ja parema arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.
VAATED VANALINNALE
Tartul puudub märgiline siluett – nagu vaade merelt
Tallinnale ehk nn kilukarbisiluett –, sest siinne vanalinn
asub suures osas Emajõe orus, ümbritsevast linnast allpool. Ka on kesklinna kandis palju suurte puudega parke.
   Kuigi linnale ei ole häid ülevaatlikke vaateid, ei ole
Tartu päris ilma kaugvaadeteta. Vaatesektorite määramise
vastaste seisukoht lähtuski võrdlusest Tallinnaga, et pole
sellist terviklikku vaadet. Vaadete hindajate seisukoht

lähtus aga selle vähesegi säilitamise vajadusest.
   Kõrguspiirangud määrati vaatesektoritesse Vorbuse
teelt, Narva maantee ja Puiestee ristmikult, Mäe ja Roosi
tänavalt, Jaama tänavalt Rahumäe kalmistu juurest ja
Võidu sillalt. Ainult Vorbuse teelt ja Võidu sillalt avaneb
vaade vanalinnale üldiselt. Vaade ülejäänud punktidest
tähendab vaadet ühele või mitmele tornile: tähetornile,
raekoja tornile, Jaani kiriku tornile või katoliku Maarja
kiriku tornile.
MUINSUSKAITSEALA PÕHIMÄÄRUSE NÕUETE
EHITUSTINGIMUSTE TÄPSUSTAMINE
Vanalinna muinsuskaitseala hooned jaotati väärtuse põhjal nelja rühma: mälestised, mälestiseks nimetamise ettepanekuga hooned, väärtuslikud hooned ja muud hooned.
Väärtuslikuks nimetatud hoonel on arhitektuurne ja/või
linnaehituslik väärtus, vaja on säilitada hoone põhimaht
ja arhitektuurne ilme. Muude hulka liigitatud hooned on
ehitatud valdavalt nõukogude ajal või hiljem. Selline on
näiteks Jaani kiriku kõrval asuv hruštšovka, mille võib
lammutada või ümber ehitada, taotledes paremat sobivust
vanalinnaga.
   Omaette ploki üldplaneeringu muinsuskaitseosast
moodustab tehnoseadmete peatükk. Sellest oli kõige
problemaatilisem päikesepaneelide võimaldamine, mis sai
Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni otsusel
väga detailne ja siinkirjutaja hinnangul väga liberaalne.
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(2) Tartu kesklinnas on peaaegu võrdselt rohelust ja maju. Paljude linlaste jaoks määravad Tartu identiteedi kesklinna pargid. Foto Timo
Arbeiter

Vanalinna muinsuskaitseala ajaloolistele hoonetele (ehitatud enne 1940. a) on päikesepaneele lubatud paigaldada
ainult katusega samale tasapinnale ja nii, et need ei oleks
vaadeldavad tänavatasandilt avalikust ruumist, Toomemäelt, Jaani kiriku tornist ega Sadama asumist.
   Vanalinna muinsuskaitseala uushoonetele ja kaitsevööndi hoonetele on päikesepaneele lubatud paigaldada
olenemata vaatepunktist. Siiski ei tohi need varjata vaateid vanalinnale, need peavad uusehitistel olema arvestatud hoone üldkõrguse hulka, lõimitud hoone mahtu ja
kandma arhitektuurset mõtet.
   Üldplaneeringud kipuvad olema nagu kahe teraga
mõõk. Ühelt poolt soovitakse anda dokumendile, millele
ruumilise arengu suunamisel tugineda, võimalikult täpne
raamistik. Teisalt on raske näha ette erisusi ja küllaltki
detailsed tingimused võivad osutuda piiravaks.

(3) Tartu Jaani kiriku ja 18. saj linnakodaniku maja vahel olev hruštšovka on kesklinna üldplaneeringuga määratud muuks hooneks, mis
tähendab, et selle võib lammutada või põhjalikult ümber ehitada.
Foto Egle Tamm
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EHITUSPÄRANDI HOIDMINE
ROHUJUURETASANDIL
Andrus Rehemaa

Sajandivahetusest alates on Eesti linnades asutatud
mittetulundusühinguid, mille nimes on ühisosa „säästva
renoveerimise infokeskus“. Nende suupäraselt SRIKideks
lühendatud ühenduste taga on inimesed, keda liidab huvi
Eesti ehituspärandi vastu ning mõistmine, et pärandit on
vaja hoida ja traditsioone säilitada.
   Esimese SRIKi rajamisele Tallinnas pani aluse selle
praeguse Kalamaja maja näitliku restaureerimise projekt
koostöös asjatundjatega Rootsist. Tallinnas kujunesid ka
seni SRIKide töö aluseks olevad põhitegevused: ajalooliste majade omanike, elanike, huviliste ja spetsialistide
nõustamine ning restaureerimiskoolituste ja -seminaride
korraldamine. Suure panuse traditsiooniliste ja loodussõbralike remondivõtete laiemasse levikusse andis restaureerimistarvete kaupluse avamine SRIKi majas.
   Tallinna SRIKi eestvedaja Tarmo Andre Elvisto peab
rohkem kui 15 tegutsemisaastale tagasi vaadates kõige
suuremaks kordaminekuks seda, et üldiselt on ajalooliste
puitmajade asjakohane renoveerimine ja restaureerimine
Eestis muutunud populaarseks. Muredest nimetab ta
seda, et võrreldes algusaegadega on vähenenud või päris
kadunud riigi ja linna tegevustoetused. Püsitoetuseta on
raske tagada katkematut tegevust. Tallinna SRIKi suundumus on saada traditsioonilise ehituse tugevamaks pädevuskeskuseks ja selle nimel on koos Eesti ülikoolidega
tehtud ka ehitusmaterjalide teadusuuringuid.
   Tosin aastat tegutsenud Tartu SRIKi põhitegevused
on samuti olnud nõustamine ja koolituste korraldamine.
Veidi üle aasta tagasi asutati restaureerimiskeskus, mille
silmapaistvaim osa on restaureerimistöökoda, kus huvili-

sed saavad meistri juhendamisel õppida õigeid töövõtteid
ja kaasavõetud eseme ise korda teha. Juhatuse liikme
Kristina Kurmi sõnul on restaureerimiskeskuse rajamine
andnud Tartu SRIKile uue hingamise, laiendanud huviliste ringi ja toonud MTÜsse uusi liikmeid. Sellega koos on
aga kasvanud ühingu püsikulud, millele üritatakse leida
katet projektitoetustest ja koostööst linnaga. Kahjuks pole
seni õnnestunud lõpetada Aleksandri tänava ajaloolise
väikese puumaja restaureerimist. Maja andis SRIKile
kasutada Tartu linn. 2016. a korraldati selle tarvis uue
algatusena restaureerimislaager, mis saab tänavu jätku.
   SRIKe on asutatud teistessegi linnadesse (Viljandisse, Pärnusse, Võrru ja Rakverre), kuid peale Tartu ja
Tallinna on see aktiivselt tegutsema jäänud veel ainult
Paides. Sealse edu võti on olnud erinevate kogukondlike
algatuste tihe koostöö. Paide SRIKi juht Rainer Eidemiller
arvab, et asendamatu on olnud linna toetus, tänu millele
on Paide kogukonnakeskusel, mille juurde SRIK kuulub,
kasutada majad vanalinnas. SRIKi senise tegevusega on
Eidemiller rahul, kuid tõdeb, et tuleks leida ka uusi ideid,
et suunata keeruliste omandisuhete pärast tühjalt seisvate
ajalooliste hoonete olukorda paremuse poole.
   Viljandi SRIKi nüüdseks soikunud tegevuse kunagine eestvedaja ja praegu Tartus restaureerimiskauplust
pidav Kati Männik nendib, et SRIKi püsimine väiksemas
kohas sõltub pahatihti üheainsa inimese ettevõtlikkusest.
Samas näitab see tema hinnangul seda, et ühest inimesest piisab, et hakata ehituspärandi hoidmisega rohujuuretasandil tegelema. Et aga õhinapõhine algatus ei
vaibuks, on vaja kohaliku võimu tuge.

(1)

(2)

(1) 2016. a suvel toimus Tartus Aleksandri tänaval esimene restaureerimislaager. Foto Kristjan Bachman (2) President Kersti Kaljulaid külastas 2017. a alguses Paide Wabalinna maja ja sealset SRIKi töökoda. Foto Jan Vutt
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IN MEMORIAM:
MARI LOIT (25.05.1977–20.10.2016)
Kais Matteus

Eelmist muinsuskaitse aastaraamatut toimetasime
Mariga koos: tema pea-, mina kaastoimetajana. Teades
tema samaaegsest võitlusest raske haigusega, vaatasin
teda sageli imetledes kõrvalt. Kurnavad ravikuurid, nende
vahel toimekas ja lõputu artiklite tellimine, lugemine,
parandamine, autoritega nõu pidamine. Haiglasse ei võtnud ta kaasa mitte ajaviiteajakirju ja raamatuid, vaid aastaraamatu artiklite väljaprinte.
   Käis täistuuridel töö selle nimel, et maikuus näeks
ilmavalgust uus ja sisukas raamat. Ja loomulikult see
ilmuski, mitte päevagi hiljem, kui oli plaanitud, just nii,
nagu Mari oli alati oma tööd teinud – suure armastuse,
rõõmu ja korrektsusega. Tööprotsessi hoidis Mari oma
raudses haardes ja see kulges säärase entusiasmiga, nagu
olid sündinud ka varasemad raamatud. Kui tarvis, helistas
ta samale inimesele hasartselt kas või viis korda päevas, et
klaarida ära ebaselgeks jäänud lause või lõik, valida parim
pilt või kooskõlastada autoriga muudatused, et esialgne
taotlus kaotsi ei läheks.
   Kõrvalt näis, et selline imetabane energia on võimalik
ainult terve inimese puhul, ja tekkis lootus, et see lahing
on võimalik veel võita. Ometi lahkus Mari meie seast juba
sama aasta oktoobris.
   Minu esimene kohtumine Mariga oli 2008. aastal,
kui tulin tööle Muinsuskaitseametisse. Saatuse tahtel
sai minust tema senise töö – kunstimälestised ja nende
restaureerimine – jätkaja. Et olin trafaretsel veendumusel, et huvitavaim osa pärandist on just majad, polnud seinabraade, peekrite, tukukottide, lühtrite ja muu
seesuguse keskele maandumine minu jaoks esialgu just
ideaalstsenaarium. Kuid kirg, millega Mari oli oma tööd
teinud ja millega ta endiselt igasse leivataldrikusse või
restaureeritud pildiraami suhtus, sütitas mindki ning pani
üsna kiiresti meelt muutma. Tema entusiasm oli nakkav!
Peatselt rääkisingi leivikult leitud meistrimärgist ja kirikutoolilt avastatud esialgsest viimistluskübemest sama
särasilmselt.
   Muinsuskaitses uskus Mari teavitustöösse ning
seda peegeldavad paljud tema käe all sündinud uurimused ja trükised. Kunstiteadlasele omane ladus ja täpne
eneseväljendus iseloomustas teda nii raamatute kui ka
nõuandevoldikute koostamisel. Viis kunstimälestistele
pühendatud aastat kulmineerusid kirikute hooldusraamatu väljaandmisega, mida võiks nimetada ka väikeseks
kirikute korrashoiu piibliks.

   Vormilt lüheldaste, kuid sisukate restaureerimisvoldikute sarja algatamine ja ligikaudu paarikümne voldiku
koostamine oli samuti märgiline ettevõtmine. Usun siiralt, et need tuhanded jagatud infovoldikud on nii mõnegi
läbimõtlemata teo ära hoidnud ja suunanud hulga inimesi
õigetele otsustele.
   Pärast kunstimälestisi süvenes Mari ehitistesse,
teemaks muinsuskaitse eritingimused. Ta oskas muuta
ka selle ehk pealtnäha igava formaadi põnevaks detektiivitööks ja nii sündisid kasutajasõbralikud juhendid. Alates
2010. a pakkus uusi proovikive muinsuskaitse aastaraamatu toimetamine, nii on tema käekirja 2011., 2012.,
2013. ja 2015. aastanumbriga raamatus.
   Võib öelda, et just muinsuskaitse praktilisest poolest kujunes Mari kutsumus. Uudishimust kannustatud
uurimine oli see, millele ta kirglikult pühendus. Lapselik
uudishimu ärgitas teda ringi sõitma, vaatlema ja uurima
ning, kus võimalik, ka käsi külge lööma. Mari ei inspekteerinud kunagi põrandalt silmitsedes, vaid turnis müüridel, tellingutel, katustel ja tornides – ikka selleks, et tõeliselt näha, katsuda ja mõista. Kuvandi kontorilaua taga
istuvast kuivast ametnikust kummutas Mari ruttu, sest
nii praktilise meelega muinsuskaitsja sõnal oli omanike ja
restauraatorite silmis kaalu.
   Kui oli tarvis koostada praktilise suunitlusega infomaterjale, ei jäänud Mari pelgalt kirjaliku info koondajaks.
Ta soovis esmalt ise materjale tundma õppida. Kes vähegi
on käsitööga kokku puutunud, teab, kui palju tõhusamaks
muudab õpetuse isiklik kogemus. Nii segaski Mari kokku
ja kandis kodus seina savikrohvi, kui oli käsil savikrohvivoldiku tegemine. Oli selleks kaseiin- või keeduvärv,
akende kittimine või muu, ta püüdis igal võimalusel käed
külge lüüa. Kõigepealt tegi ta endale põhitõed selgeks,
siis küsis praktikute käest näpunäiteid lisaks, proovis
järele ja lõpuks pani kõik vajaliku kirja.
   Mari töötas tohutu intensiivsusega ja tänapäeval nii
haruldaseks muutunud keskendumisega. Tema innustus
ei jäänud iial pelgalt ideede genereerimise tasemele ega
raugenud uue materjali leidmisel, vaid selles oli põhjalikkust viia kõik projektid süsteemselt ja järjekindlalt lõpuni,
olid need siis muinsuskaitse eritingimused, aastaraamat,
infovihik või seinamaalingu avamine. Ülim organiseeritus
oma töös, oskus leida alati motivatsiooni ja hoida
energiat kuni finišini iseloomustasid teda kui tõelist professionaali.
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(1) Marile omaselt ei jäänud ta kunagi käed rüpes kõrvalt vaatama. Fotol tirib ta müüritisel tärganud kasevõrset Läänemaal Karusel.
Foto Sille Sombri

   Ja loomulikult – Mari oli särav isiksus. Tema elurõõm, vahetu suhtlusviis ja parimas mõttes absurdilembene huumorimeel olid erakordsed. Jabur nali või vali
naerupahvak suutis nii mõnegi pingeliseks kippunud
olukorra ootamatult päästa. Kui vaja, oli temas ka paras
annus konkreetsust ja otsustavust.
   Töökaaslastesse suhtus ta kui ühtsesse peresse ning
see mõjus kollektiivile koduselt ja siduvalt. Paljudele kolleegidele sai Marist lähedane sõber, kes alatasa mõtles
välja huvitavaid tegevusi koosolemiseks. Tähtsal kohal oli
siinjuures loodus, mis pakkus talle teatavat tasakaalupunkti.
   Üks tähtis tegur Mari puhul on veel aeg. Ta ei lasknud praegusaja kiirel ja hektilisel infotulval endast üle
rullida, vaid oskas aega väärtustada ja seda võtta, et teha
kirega asju, mis talle tõeliselt korda läksid. Need olid
näiteks meelepärane töö ning lastele, kolleegidele või
sõpradele pühendumine, et proovida koos midagi uut ja
hingekosutavat.

   Muinsuskaitse ei olnud Mari jaoks mitte kontorilaua taga lõputute kirjade ja eelnõude koostamine, vaid
eelkõige sideme hoidmine esemete ja ehitistega, mida
me kaitseme ning mille kohta otsuseid langetame, nende
tundmine ja tunnetamine ajaloo, materjalide, tehnikate ja
käsitöövõtete õppimise kaudu. Kesksele kohale seadis ta
ka inimesed, kel on mälestiste hoidmisel võtmeroll. Mari
adus hästi, et inimese kohalolu ja puudutus on see, mis
maja lagunemisest päästab. Ja selleks tuli rääkida, tutvustada, selgitada, arutada. Seda pidas Mari tähtsaks ja seda
ta valdas. Nii suutis ta sageli juhtida inimese muinsussõbralikule rajale ilma käskude-keeldudeta.
   Marile oli muinsuskaitse missioonitöö. Ma loodan,
et meil on nutikust tema mõtteviisist ja tegudest eeskuju
võtta, et me ei jätaks bürokraatliku peenhäälestuse keskel
tagaplaanile peamist – mälestist ja inimest.
   Aitäh Sulle, armas Mari, ja head teed!
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TALLINNA VANALINNA
MUINSUSKAITSEALA 50
Riin Alatalu

Eesti muinsuskaitse üks mõjukaim teetähis on vaieldamatult Tallinna vanalinna riikliku kaitsetsooni kehtestamine
2. augustil 1966. Viis aastat varem oli esimesena Nõukogude Liidus kehtestatud Eestis vabariigi kultuurimälestiste kaitse seadus, mis sillutas tee edukale muinsuskaitsetööle mitmeks aastakümneks.
   Kaitsetsooni loomise protsessi kohta on kirjutanud
Lilian Hansar ja ka allakirjutanu. Värskeim kirjutis on
toonase linna peaarhitekti Dmitri Brunsi tagasivaade
„Tallinna vanalinna kaitsetsooni sünd“ kogumikus „Vana
Tallinn“.1 Bruns oli koos Helmi Üpruse, Rein Zobeli ja
Rasmus Kangropooliga üks neljast, kellele tuleb enim au
anda selle idealistliku ettevõtmise eduka elluviimise eest.
   Olgugi et Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse põhimõtted on jäänud üldjoontes puutumata, on
selle eri versioonides huvitavaid aspekte, mis peegeldavad
nii ajastu probleeme kui ka väärtushinnanguid.
   Põhimäärust on uuendatud 1995., 1999. ja 2003. a2.
Esimesel aastal laiendati kaitseala piiri Pärnu maanteelt
Estonia puiesteeni ja Toompuiesteelt Kopli tänavani,
hõlmates Tammsaare pargi ja Balti jaama piirkonna, ning
alale kehtestati ka kaitsevöönd. 1999. a lisati kaitsevööndile vaatesektorid ja -koridorid, mis on rahvusvahelises
võrdluses väga nutikas ja end õigustanud samm.
   1997. a kanti Tallinna vanalinn UNESCO maailmapärandi nimekirja, kusjuures kaitseala piirdus peamiselt
linnamüüri ja ainult osaliselt bastionidega piiratud alaga,
ning ka kaitsevöönd oli väiksem kui riiklik kaitsevöönd.
Toona kaheldi nimelt, kas hilisematel kihistustel on üleilmset väärtust. UNESCO ala sai kohaliku kaitsealaga
samad mõõtmed 2008. a.
   Muinsuskaitseala moodustati 22 aastat pärast 1944. a
märtsipommitamist, sellele järgnenud lammutusi ja uute
hoonete ehitamist vanalinna eri piirkondadesse ning paljude tänavate asfalteerimist. Vastupidiselt praegusele oli
vanalinn toona ülerahvastatud: seal elas sõjajärgse korteripuuduse tõttu ligikaudu 15 000 inimest (u kolm korda
rohkem kui praegu) ja nende arv vähenes üsna visalt.
   Esmane eesmärk oligi säilitada väljakujunenud arhitektuuritraditsioon, aga ka ehitusmaterjalid, detailid jms.
Praegu tundub see iseenesest mõistetav, aga ilma riigi
tasemel määruse sunnita ei oleks muinsuskaitse seda
saavutanud. Põhimäärusega kehtestati ühtlasi uuringute,
fikseerimiste, projekteerimise ja muinsuskaitsega kooskõlastamise sundus.

   Põhimäärus nägi ette ka „kaitsetsooni kõrge hoonestustiheduse vähendamise tehniliselt ja ehitusajalooliselt
väärtusetu ning linna risustava hoonestuse järk-järgulise
likvideerimisega“. See punkt ei hõlmanud sugugi ainult
kuure ja putkasid. Üleüldises keskaja taastamise vaimustuses lammutati uuemaid hooneid, nii ka suur osa
maju, mis oli ehitatud vastu linnamüüri. Zobel tegi suisa
ettepaneku vabastada kogu muldkindlustusvöönd ehitistest, säästes ainult teatrid ja Reaalkooli.3 1969. a Tallinna
kesklinna rekonstrueerimise eksperimentaalne projekt
nägi ette nn 4. ja 5. väärtusklassi hoonete lammutamise
ja bastionide vööndis haljastuse osakaalu suurendamise.
Kogu vanalinnas oli väärtusetuks hinnatud 350 ehitist e
23% hoonetest.4 Arvestatav osa neist lammutatigi, osa
pääses tänu tööde venimisele.
   Põhimäärus survestas „oma iseloomult mittesobivate
ja tööstusettevõtete ja laomajanduse ning eelkõige intensiivse transpordiga teenindavate ettevõtete ja asutuste
järk-järgulist likvideerimist“. See oli toona tõesti suur
probleem, vanalinnas oli palju tööstust. Alles linna järkjärguline korrastamine ja turismipotentsiaali avamine sundis
ettevõtteid vanalinnast välja kolima.
   Põhimäärus „keelas üldreeglina uus-ehitiste püstitamise ning elamis- või muu pinna suurendamise peale- ja
juurdeehituse teel, lubades seda ainult erandkorras ja
igakordsel eriloal“. Säte töötas hästi: alates 1966. a on
vanalinna püstitatud vaid peotäis uusi hooneid. 1995. a
lisati eriloa olemasolul võimalus „viimases sõjas hävinud
osade järkjärguliseks taastamiseks“. Järgmises kahes
versioonis on see sõnastatud kujul „hävinud oluliste osade
taastamine“. 2003. a lisati selgitav klausel „juhul kui seal
olid hooned olemas 1944. aastal“. Viimasele põhimääruse
muutmisele eelnes suurem surve hoonestada Harju ja Aia
tänava kvartal.
   1966. a põhimäärusega mõeldi ka majanduslikule
jätkusuutlikkusele: kõik rentnikud maksid alguses 20
ja hiljem 40 kopikat lisarenti ruutmeetri pealt, mis läks
Tallinna Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioonile
(TAMKI). Selline rent ei olnud erandlik, juba 1949. a kultuurimälestiste kaitse määruses oli põhjalik ja kasutusest
sõltuv renditasude süsteem. Rendisummad olid märkimisväärsed – hinnanguliselt u 400 000 rubla aastas – ja
see tagas TAMKI-le restaureerimistööde korraldamiseks
mõningase iseseisvuse. Iseseisvuse ja eraomandi taastamise järel see süsteem kaotati.
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   Nii ongi tekkinud äraspidine olukord: nõukogude ajal
sisendati maksu kaudu inimesele teadmist, et asukoht
väärtuslikus keskkonnas maksab ja seda ka olukorras, kus
tingimused võivad olla mitu korda ebamugavamad kui
mujal linnas. Tänapäeval, kui asukoht end tõesti materiaalselt ära tasub, eeldatakse seevastu sageli, et parendustöid tuleb teha avaliku raha eest.
   Piirangud ja rahamured on paraku see, mille järgi
muinsuskaitset teatakse, ning väärtuste hoidmine, kogemus ja abi jääb sageli avalikkuse tähelepanuta. Et juubeliaastal pärandikaitsjate rolli paremini esile tuua, võtsimegi
koos Boris Duboviku ja Anu Seidlaga ette muinsuskaitselise juturaamatu tegemise. 2017. a ilmunud illustreeritud
ja kommenteeritud teos „Boris Dubovik: „Vanalinn, minu
lemmik!“. Vana Tallinn muinsuskaitsja pilgu läbi“ on
mahlakas jutustus sellest, kuidas sünnivad otsused, kes
neid langetavad ja milline on olnud suhe omanikega erinevatel aegadel.

(1) Korrastustööd vanalinnas olid sageli pühendatud mõnele täht1

2
3

4

Bruns, D. Tallinna vanalinna kaitsetsooni sünd. – Vana Tallinn 27 (31).
Tallinna Linnaarhiiv, 2016, lk 160–175.
RT I 1995, 24, 339; RT I 1999, 72, 692 ja RT I 2003, 44, 303.
Zobel, R. Peasuunaks regenereerimine. Tallinna vanalinna osast linna
generaalplaanis. – Ehitus ja Arhitektuur, 1969, nr 3, lk 70.
Eesti Arhitektuurimuuseum. Dmitri Brunsi fond f7427, s 34, lk 39.

päevale, näiteks tööd Vaimu tänaval ja Lai 23 juures üldlaulupeole ja
ENSV 20. aastapäevale. Foto Boris Murd (1960), Eesti Filmiarhiiv
(2) Tallinna peakunstnik Valmi Kask, peaarhitekti asetäitja Henn
Roopalu ja arhitekt Anne Bremse vanalinna restaureerimise maketi
juures 1977. a. Foto Viktor Rudko, Eesti Filmiarhiiv (3) Tallinna
vanalinna päevad oli üks olulisimaid ettevõtmisi elanike kaasamiseks.
Lilleneiud 1986. a vanalinna päevadel. Foto Eesti Filmiarhiiv
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1666 JA 1966 KUI OLULISED AASTAD
EESTI MUINSUSKAITSE AJALOOS
Riin Alatalu

12.–13. oktoobril 2016 tähistasime Tallinnas Niguliste
kirikus kahe olulise muinsuskaitselise õigusakti aastapäeva rahvusvahelise konverentsiga „Muinsuskaitseseadused omas ajas. Õiguse ja väärtuse vahekord“.
   Rootsi kuninga Karl XI määrus 1666. aastast on
varaseim Eesti alal kehtinud muinsuskaitse õigusakt, kui
jätta kõrvale Rooma paavstide kirikuvarade kaitseks mõeldud korraldused. Seaduse teksti avaldas Andres Ottenson
ajakirjas Nõukogude Õigus1. Rootsi seadus on faktina
teada, kuid selle sisu mitte eriti. Vähesed teadmised
muinsuskaitse varasema ajaloo kohta tulenevad ilmselt
tõsiasjast, et kõigest pool sajandit hiljem läks Eesti juba
Venemaa koosseisu.
   Seaduse tekst on aga nii intrigeeriv ja põhimõtted
nii ajatud, et see väärib siiski märksa rohkem tähelepanu,
seda enam, et need põhimõtted ei kajastu mitte ainult
Põhjamaade, vaid ka paljude teiste riikide praegusaja seadustes. On tore tõdeda, et 17. saj seadus oli edumeelne,
samas on isegi pisut pelutav tunnistada, et suur osa probleemidest on ilmselt igavesed.
   Et kõnealune seadus ei puuduta ainult Eestit, tegime
juba mitu aastat tagasi Põhja- ja Baltimaade ICOMOSidele2 ettepaneku korraldada ühise õigusakti aastapäeva
tähistamiseks konverents. Mõte võeti tänuga vastu, sest
üllatuslikult ei ole seda seadust ka Põhjamaades põhjalikumalt analüüsitud. Liitumine ICOMOSi muinsuskaitse
seadusloome, administreerimise ja rahastamise teaduskomiteega ICLAFI, mis koondab ennekõike muinsuskaitsega tegelevaid juriste, andis ideele aina hoogu juurde.
Rootsi seadus ei olnud pealegi ainuke mullune tähtpäev.
Nimelt täitus pool sajandit Tallinna muinsuskaitsealal,
mis oli Nõukogude Liidu esimene omataoline ja ka kogu
maailmas üsna eakas kaitseala.
   Konverentsile tuli 40 väliskülalist 19 riigist Jaapanist ja Singapurist kuni Argentinani ning arvukas kohalik
publik. Kahte päeva mahtus 21 ettekannet. Peale selle
toimusid Tallinnas Põhja- ja Baltimaade ICOMOSide
töökoosolek ning ICLAFI aastakoosolek. Rahvusvahelises
ICOMOSi süsteemis on selline teaduskomitee ja piirkondlike komiteede ühisüritus suhteliselt haruldane, kuid
osutus põnevaks ja kasulikuks – Tallinna konverents on
saanud head tagasisidet. Et suur osa külalistest oli Eestis
esimest korda, viisime nad retkele Narva, Sillamäele ja
Lahemaale. Külalistele avaldas muljet meie avatus erinevate ajastute pärandi väärtustamisel.

   Olgugi et 1666. a õigusaktist, nn Plakatist, oli ainult
kaks ettekannet, ilmnes juba konverentsi ettevalmistamisel uusi asjaolusid. Nimelt kasutas Ottenson teksti avaldamisel 1835. a ilmunud De la Gardie perekonna saavutuste kokkuvõtet3 ning nagu selgus, ei olnud see mitte
seaduse tekst ise, vaid vaimulikele saadetud kaaskiri.
Seaduse põhiteksti tõlkis konverentsiks ära Ivar Rüütli ja
see avaldatakse ka siin.
   Seaduse kehtestamist võib tõepoolest nimetada
üheks Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686) saavutuseks ja seega on seadusel side ka Eestiga. Nimelt juhtis
Eestimaa kuberner, mitme Eesti maavalduse omanik ja
Uppsala Ülikooli kantsler alates 1660. a alaealise troonipärija Karl XI eeskostevalitsust. Õigusakti idee pärineb
siiski ülikooli sekretärilt Johan Hadorphilt, kes võttis aluseks ajaloolase ja riigiantikvaari Laurentius Bureuse memorandumi. Bureus muretses ajaloo tunnismärkide halva
olukorra pärast ja pidas vajalikuks need inventeerida.
   Lisaks kunagise Rootsi riigi alamatele anti konverentsil ülevaade ka muinsuskaitselise õigusruumi kujunemisest Norras, Iirimaal, Belgias ja Poolas. Kõige rohkem
äratundmist ja võrdlusmomente pakkus Andris Šnē, kes
rääkis Läti muinsuskaitse vanemast ajaloost.
   Viltė Janušauskaitė ettekanne pakkus huvitavaid paralleele Nõukogude Leedu muinsuskaitsest. Aastal 1956
koostati ja 1959 kehtestati Vilniuse vanalinna rekonstrueerimisprojekt, mis oli oma põhimõtetelt muinsuskaitseala eelkäija. Nii Leedu kui ka Eesti muinsuskaitsjaid
peeti Nõukogude Liidus kõige professionaalsemateks ja
mälestiste kaitse korraldust kõige paremaks. Teistest tollastest liiduvabariikidest tuldi siia nii meeleldi kogemusi
hankima, et toonased muinsuskaitsejuhid on tunnistanud,
et see võis vahel suisa tüütuks muutuda.
   Kolme Balti riigi koostöö oli väga tihe – oma ajalugu
uurides saab naabritelt palju asjakohast materjali. Intrigeeriva tähelepanekuna märkis noor Leedu uurija hiljem
Tallinnas arhiivides ja intervjueerimas käies, et kui Vilniuses tunnistatakse, et 1956. a võeti eeskuju Tšehhoslovakkiast, siis eestlased väidavad, et siin mõeldi pigem
kõik ise välja.
   Konverentsil ei keskendutud ainult ajaloole, vaid
tutvustati ka tänapäeva probleeme ja osutati tühimikele
õigusruumis. Näiteks ei reguleerita ei Eestis ega ka mujal
maailmas vaimse pärandi kaitset jäigalt, sest ülereguleerimine võib traditsioone suretada või muuta need kom122
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mertslikuks. Teisalt on ka materiaalsel pärandil oluline
vaimne taustsüsteem. Professor Jack Tsen-Ta Lee näited
Singapurist panid mõtlema reeglite ja isevoolu vahekorrale. Materiaalse mälestise kaitset on sageli märksa
lihtsam põhjendada, kui selle füüsiliste väärtuste asemel
rõhutada vaimseid ja kogukonna väärtusi.
   Need olid vaid mõned killud konverentsilt, sest valmimas on ettekannete kogumik.
   Õigusaktidel on muinsuskaitse ajaloos kandev osa.
Olgugi et õigusaktide vahend on piirangud, on nende eesmärk ikkagi kujundada väärtushinnanguid. Tavaliselt oodatakse seadustelt seevastu karistusi, eeldades, et inimesed ei käitu ilma sunnita õigesti. Nii oli 1666. a määruse
karistus „kõrge ebasoosingu alla langemine“. See võis
tähendada nii mõndagi, näiteks takistusi karjääriredelil.
   Praegune õigusruum ei ole menetlustega kitsi, ent
reaalses elus toimivad need harva. Nagu tõdes Jaapani
Kyushu Ülikooli professor Toshiyuki Kono, on väärtustel
põhinevas valdkonnas keeruline määrata nii piiranguid kui
ka karistusi, sest normide ja pidevalt muutuvate väärtuste
vahel tekivad pinged. Et pärandiloome, aga ka selle kaitse
on olemuselt protsess, on juriidikas aktsepteeritav, kuid
protsessile on raske luua kaitsemehhanismi. Ehk on siis
muinsuskaitse peamine relv endiselt selgitustöö? Võibolla ongi täielik ebasoosing ja avalik hukkamõist mõjusaim
edasiviiv võimalus?

(2)

1

2

(1) Konverentsil osalejad Niguliste kirikus. Foto Riin Alatalu
(2) Rootsi kuninga Karl XI 1666. a määruse esikaas
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Ottenson, A. Kultuurimälestis on olnud riikliku kaitse objekt läbi aegade.
– Nõukogude Õigus, 1985, nr 3, lk 193–196.
Rahvusvaheline muinsuskaitseekspertide organisatsioon (International
Council on Monuments and Sites).
DelaGardiska archivet: eller handlingar ur Grefl. DelaGardiska
bibliotheket på Löberöd. D.7–8. Lund 1836–1837, lk 167–168.
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EUROOPA KULTUURIPÄRANDI MÄRGIS
EKSPONEERIB ÜHIST KULTUURIRUUMI
Liina Jänes

Kultuuripärandi märgis on Euroopa Liidu algatus, millega
tõstetakse esile Euroopa ajaloos ja kultuuris olulisi kohti
ja sündmusi. Teatavasti on kultuuripoliitika liikmesriikide
endi määrata, seega on sellised pehmed tegevused nagu
auhinnad ja tunnustused üks väheseid võimalusi pärandit
laiemalt tutvustada.
   Märgise idee sündis 2006. a, aga sai ametlikuks alles
2011. a, kui kehtestati valikukriteeriumid. Märgise loomisel on kaks põhjust.
   Esiteks on Euroopast maailmapärandi nimekirja
pääsemine üha keerulisem, kallis ja aeganõudev. Kuna
Euroopa pärandipaigad on UNESCO nimekirjas niikuinii
ülekaalus, on see kaasa toonud teiste maailmajagude hääleka protesti. Seega on märgis n-ö alternatiivne edetabel,
mis mõeldud üksnes Euroopa pärandi jaoks. Teiseks leidis
osa Euroopa Liidu nn vanu liikmesriike, et sel majandusliidul on maailma mastaabis veel üks kõva valuuta – kultuur. Kultuuril, ajalool ja pärandil on Euroopa väljapoole
suunatud kuvandis tähtis roll. See on piirkonna konkurentsieelis, osataks seda ainult ära kasutada.
   Märgise puhul ei ole oluline mitte objekti pikk ajalugu ega hoolikas restaureerimine, vaid euroopalik mõõde.
Kandidaadiks võib esitada ehitise, kultuurmaastiku,
arheoloogia- ja tööstuspärandi, üksiku objekti või temaatilise seeria. Välistatud pole ka kultuuriväärtusega eseme
või vaimse kultuuripärandi märgisele kandideerimine, aga
nende puhul eeldatakse siiski seotust mõne konkreetse
kohaga. Näiteks esitas Poola märgise saamiseks Euroopa
esimese demokraatliku põhiseaduse (1791), Leedu aga
Kaunase moodsa linnaehituse ilmasõdade vahelisest ajast
(1919–1940).
   Kandideerimisprotsessi olulise osana tuleb esitada
mitmeaastane projekt selle kohta, mismoodi kavatsetakse
viia väidetav üleeuroopalise mõõtmega väärtus publikuni,
eriti noorteni, ja millistes keeltes seda tehakse. Kandidaadi esitab riik, kuid kohustuse projekt ellu viia võtavad
taotlejad ise.
   Kultuuriministeerium tegi mõne aasta eest ideede
korje, millest jäid sõelale Tallinna Suurgildi hoone ja Tartu
Ülikooli ajalooline hoonestus. Mõlemad on nüüd märgisega pärjatud. Kaalumisel oli veel üht-teist, kuid mõnel
väärikal objektil puudus võimekus esitada projekt. Kuna
nii Suurgildi kui ka Tartu Ülikooli taotluse kirjutasid muuseumid, said nad mõistagi ära kasutada oma igapäevatöö
eelised, näiteks juba toimivad haridusprogrammid ja personali.

   Lühidalt öeldes erineb Euroopa kultuuripärandi märgis teistest omasugustest selle poolest, et keskne ei ole
mitte pärandi kaitse (seda peetakse enesestmõistetavaks),
vaid Euroopa ühiste väärtuste ning kultuurilise ja keelelise
mitmekesisuse propaganda.
   Kuna algatus on värske, tutvustavad esimesed objektid esialgu pigem märgist kui vastupidi. Mida aasta edasi,
seda esinduslikuma läbilõike Euroopa ajaloost ja kultuurist peaks aga saama – iga uue asja käimalükkamiseks on
vaja aega.
Eestist on märgisega pärjatud
– Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone (2014) –
hoone ja gildi kaupmeeste seosed Hansa liiduga on
hea näide Euroopa lõimumisest keskajal;
– Tartu Ülikooli ajalooline arhitektuuriansambel
(2016) – kõige suurejoonelisem valgustusajastu
arhitektuuriansambel Eestis ja selle ajastu üks
terviklikumana säilinud ülikoolikompleks Euroopas,
nii sisult kui ka vormilt Euroopaga läbi põimunud.

(1)

(1) Euroopa kultuuripärandi märgise auhinnatseremoonia
13. aprillil 2016 Brüsselis. Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik
Tibor Navracsics ja Tartu Ülikooli muuseumi direktor Mairo Rääsk.
Foto Euroopa Komisjon
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MÕISAKOOLIDE
PROGRAMM LÕPETAB
Riin Alatalu

Mõisakoolide programmi lugu ulatub 2002. aastasse, kui
sai alguse riiklik toetusskeem ning hiljem juba Norra ja
Euroopa Majanduspiirkonna toel laia haardega programm
„Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutuse“. Pühakodade
ja maa-arhitektuuri programmi kõrval on see kolmas suur
pikaajaline valdkondlik muinsuskaitseline programm, aga
ainus, mis kevadel 2017 lõppeb.
   Programmiga sooviti toetada mõisakoolide identiteeti
ja jätkusuutlikkust ning nende rolli kogukonna südamena.
Programmi jälg on ülisuur, alustades sellest, et nii rahastus kui ka mitmesugused tegevused tõi mõisakooli kui
kultuurinähtuse avalikku teadvusesse. Mitu kooli määratles end alles nüüd mõisakoolina, programmi lõpuks oli
mõisakoole 69.
   Võib julgelt öelda, et tänu programmile (ja maaelu
väljasuretamise agressiivsest poliitikast hoolimata) jätkavad paljud mõisad endiselt koolina. Nii Eesti kui ka Norra
rahaga tehti (osaliselt) korda mitukümmend koolimaja.
Koos väiksemate toetuste, koolituste ja tegevustega hõlmas programm valdavat osa Eesti mõisakoole.
   Et rahapõhises maailmas on muinsuskaitse majanduslik mõttekus pidevalt küsimärgi all, tellisime programmi mõju hindamise. Eestis ei olnud muinsuskaitsetegevusi varem hinnatud. Mujalgi on kogemus napp, kuid
Europa Nostra eestvedamisel valmis 2015. a analüüs, kas
ja kuidas hinnata kultuuripärandi majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja keskkonnamõju.1 Analüüsis kinnitati, et
see on keeruline, sest paljud vastused saavadki olla ainult
hinnangulised, aga mitte võimatu.
(1)

   Andsime Europa Nostra materjalid aluseks ka hanke
võitnud konsultatsiooniettevõttele Civitta Eesti AS.
Paraku on Eesti hindamistraditsioon kramplikult kinni
tõenduspõhises numbrilises statistikas ning kultuurilisi ja
identiteediväärtusi hinnata ei osata. See ei ole ainus mure.
Silm tuleb peal hoida veel sellel, et tulemust ei kallutaks
asjasse puutumatud näitajad lihtsalt selle pärast, et need
on arvud. Oma osa on tõsiasjal, et hindamine telliti liiga
vara – paljud mõjuliigid ei olnud veel avaldunud.
   Mõne põhijärelduse saab siiski esile tuua. Restaureerimine üksi on ainult ajutine ja tehniline abi elu jätkumiseks mälestise sees ja ümber. Esimestel aastatel kasvab
mõisate külastajate arv hüppeliselt, aga kui jätkusuutlikke
lisategevusi ei kavandata, liiguvad huvilised järgmist pärli
külastama. Eramõisate omanikud on pigem ettevõtlikud,
ent koolimõisate pidajad (eranditega muidugi) sageli
alalhoidlikud ning ei taha investeerida ega riskida. Õhinapõhine tegutsemine toimib, aga üksnes mõne aja. Ka see,
kui koolidirektorile makstakse külastajate vastuvõtmise
eest lisatasu, ei ole lahendus, sest lisategevused jäävad
põhitöö varju.
   Eeskuju võiks võtta Lätist – meie mõisakoolid on
küll valdavalt uhkemad ja paremini restaureeritud, aga
tulu teenivad lõunanaabrite omad märksa rohkem, sest
sealsetes omavalitsustes on tööl inimene, kelle otsene
tööülesanne on tutvustada vaatamisväärsusi. Valdade ühinemise ajastul on kõigil koolipidajatel ülioluline mõelda
sellise töökoha või koostöö peale eraettevõtjatega. Ajad,
mil vald sai mõisa müügiga rikkaks, on ammu möödas.
Mõisakoolide suur võimalus on tegutseda võrgustikuna,
selleks on olemas ka organisatsioon – Eesti Mõisakoolide
Ühendus. Paraku on see olnud aastaid mugavustsoonis.
Loodetavasti tõukab riikliku abi lõppemine ühenduse taas
tegudele.

(1) Mõisakool on ideaalne koht, kus kasvatada austust kodukoha
vastu. Pildil Harmi kooli õpilased vahetunnis. Foto Katrina Tang
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PÕLVKONNAD
MUINSUSKAITSES
Merle Karro-Kalberg

2016. a tunnustas Muinsuskaitseamet Artur Ümarit Agne
Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemiaga pühendunud muinsuskaitsetöö ning entusiastliku ja sütitava
kultuuripärandi tutvustamise eest. Elutööpreemia pälvisid
Leila Pärtelpoeg ja Fredi-Armand Tomps elukestva panuse eest pärandi säilitamisse.
   Kohtusime sombusel jaanuarikuu pärastlõunal Mon
Repos' villas Kadrioru pargi servas Tallinnas. See hoone
on meie vestluse jaoks vägagi sobiv, sest selle keeruline
saatus peegeldab suhtumist pärandisse üldisemalt. Kunagine puitpitsvilla seisis pikki aastaid tühjana, leidmata
sobivat peremeest, nüüd on seal uksed avanud restoran
ning vana maja elab taas. Vestluse käigus selgub, et selle
maja lugu sobib ka laiema laastu löömiseks: pärandist
mõeldakse ja seda hinnatakse viimasel ajal üha rohkem.
   Teetassi taga avaldab Leila Pärtelpoeg saadud tunnustuse üle imestust. Kui mõtiskleme möödunu üle,
veereb meie jutt looklevat rada pidi alates mõisatest ja
talupärandist ning uue ja vana vahel tasakaalu otsimisest
Narva linnani välja.
LEILA JA FREDI, TEIE OLETE SUURESTI
MÕISAARHITEKTUURI N-Ö TAASAVASTAMISE
TAGA. KUIDAS TE MÕISATENI JÕUDSITE?
Tomps: Ma olen uuesti elule aidanud 14 või 15 mõisa.
Pärtelpoeg: Koos tegime Sagadi mõisa ja Rägavere
mõisa.
Tomps: Mõisad avastati seoses Lahemaa rahvuspargi
rajamisega. Mind palgati 1971. a sinna ehitusnõunikuks.
Lahemaa rahvuspargis oli tollal neli lagunevat ja varemetes
mõisa: Kolga, Palmse, Sagadi ja Vihula. Lahemaa rahvuspargi hing Edgar Tõnurist küsis minult kui arhitektuurimälestiste kaitse inspektsiooni juhatajalt, mis väärtus neil mõisatel üldse on. Ma ei teadnud Eesti mõisate tähtsusest tol
ajal midagi. Lagunevaid mõisaid oli Eestimaa ju täis. Leppisime Tõnuristiga kokku, et me ei saa Lahemaa mõisaid
hinnata enne, kui teisi Eestimaa mõisaid tundma ei õpi. Nii
alustasimegi mõisate inventariseerimist. Teadsime alguses,
et Eestis on u 2400 mõisa, sh rüütlimõisad, karjamõisad
ja kirikumõisad. Nendest valisime täpsemaks uurimiseks
välja pooled. Meile oli tähtis, et need oleksid veel füüsiliselt
olemas, et peahoone oleks katuse all. Selle töö tulemusena
võtsime kohaliku kaitse alla 250 mõisakompleksi. Leila,
sinuga koos tegime esimesena Rägavere mõisa.
Pärtelpoeg: Rägaverega alustas ju tegelikult Eduard
Vilde nimelise kolhoosi esimees Erich Erilt.

Tomps: Tema oli minu sugulane. Vilde kolhoos oli toona
Eesti väikseim, aga sel olid igasugused abimajandid: puidutöökoda, hõberebaste ja sinirebaste kasvatus jms. Igal
aastal anti välja Vilde-nimeline kirjanduspreemia.
Pärtelpoeg: Veini- ja viinavabrik lisaks. Eriltil oli neid
selleks vaja, et ta võiks rahulikult mõisa üles ehitada. Ta
kinkis prouadele ja härradele, kes mõisa vaatama tulid,
alati hõberebase.
Tomps: See oli mõisate taastamise avalöök. Enne Rägavere valmimist saime endale ka Lahemaa mõisad, sest
pidime näitama, mida ühest mõisast üldse teha annab,
mis tast saada võiks. Nii võtsimegi Leilaga Sagadi ette.
Juba Rägaveres juurdlesime selle üle, et arhitektuurilises
mõttes võime ju kesta korda teha, kuid suurema küsimuse
tekitas see, mida kesta sisse panna. Ja just siin tuli Leila
oma kogemuste ja teadmistega appi.
Pärtelpoeg: Ma töötasin tol ajal ERKIs õppejõuna ning
ministrite nõukogu kasutas meid tihti ühiskondlikuks
tööks: meid kutsuti selliseid suuri asju tegema. Kui Palmsesse sattusin, ütles Tõnurist mulle, et minu ülesanne
on otsida mööblit. Õhku heideti küsimus, kas tõesti pole
Eestimaal siis nii palju baltisaksa mööblit, et üks maja ära
sisustada. Nii moodustati ostukomisjon, kuhu peale minu
kuulusid veel Ella Vende, kes teadis kõike tarbekunstist ja
mööbli ajaloost, ja Ilmar Epner.
MILLISES SEISUS ON TEIE MEELEST PÄRAND
EESTIS, NII VAIMSES KUI KA FÜÜSILISES
MÕTTES?
Pärtelpoeg: Mööblit enam ei ole. Pärast nende praeguseks restaureeritud mõisate valmimist on maa mööblist
tühi. 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses, kui
Palmsega tegelema hakkasime, saatis Ilmar Epner laiali
teated, et otsime baltisaksa mööblit. Inimesed, kelle vanaemad-vanaisad olid mõisate oksjonitelt mööblit ostnud,
võtsid meiega ühendust. Tol ajal oli võimatu midagi parandada, polnud ei spooni ega puiduliimi. Tundus, et polegi
võimalik midagi restaureerima hakata, ning selle pärast
mööbel inimestel seisiski.
   Käisime seda kuurides ja pööningutel vaatamas, sest
toas sellist katkist mööblit ei hoitud. Samal ajal käis Eestis
ringi teatud „vennasrahvaste“ kamp, kes tahtis seda mööblit kokku osta. Paljud inimesed, kes oma mööblit Palmsele
pakkusid, olid lõpuks rõõmsad, et see ei rända Gruusiasse,
vaid jääb siiasamasse ja nad võivad seda veel vaatamas käia.
Sisuliselt käis juba siis selle mööbli pärast võidujooks.
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(1) Vabariikliku Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni juhataja Fredi Tomps 1982. a oma töökoha ees Tallinna vanalinnas Uus 18. Foto
Verner Puhm, Eesti Filmiarhiiv (2) Sisearhitekt Leila Pärtelpoeg 1975. a Palmse mõisas. Foto Vello Liiv

Ümar: Kas Palmse mõisas on algupärane mööbel, on see
sealt pärit?
Pärtelpoeg: Ei ole. See on baltisaksa Eesti mööbel.
Tomps: Oli aeg, mil sõitsime mööda maad ringi ja selgitasime inimestele, mis üldse on arhitektuurimälestis ning
mis väärtus on vanal. Ruhnu saarel avastasime 1961. a
Korsi talu. Seal oli väga palju tarbevara, see vedeles õues
vihma käes. Pererahvas pidas seda vanaks rämpsuks, mis
polnud nende meelest hoidmist väärt. Korjasime selle
kokku ja tegime talumuuseumi. Selline suhtumine iseloomustas toonast arvamust väga ilmekalt. Meie põhiülesanne oli selgitada, mis on kultuurivara ning miks see oluline on. Praegu pole sellist selgitustööd enam tarvis teha.
Mõisate kaitse alla võtmise aegu nõuti, et kolhoosipered
elaksid koos ning et vanad talud lammutataks. Sellepärast
pidimegi Palmse taastamisega kiirustama, et oleks ette
näidata, mida vana pärandiga teha annab. Pärast Palmse
kordategemist taipasid paljud kolhoosiesimehed, et nad
istuvad suure varanduse otsas ja sellega võiks midagi sarnast teha.
Pärtelpoeg: Tõnurist oli see, kes hüüdis välja, et iga kolhoos, kellel on mõis, võiks selle korda teha. See lõi soodsa
pinnase ja võimaluse ka teiste mõisatega tegeleda.
Tomps: Enne Palmset ja Lahemaad oli minu esimene
suurem ülesanne vabaõhumuuseumi kavandamine ja
ellukutsumine. Taluarhitektuuri ei hinnatud tollal üldse,
see mädanes ja lagunes. Kui kolhoose hakati koondama

ühte keskusesse, siis tekkis oht, et inimesed jätavadki
talud maha ning lähevad keskusesse kolhoosi või sovhoosi
korterisse elama.
   Meie tegevus muuseumi ülesehitamisel oli seega
täiesti vastupidine üleüldisele riiklikule suunale. Me ehitasime Rocca al Mare kaldal monumenti Eesti talule. See
tingis nii administratiivhoonete kui ka eksponaatide ulatuslikud põlengud. Näiteks 1967. a süüdati Herbert Johansoni Kibuvitsa talu, kus tollal asus muuseumi kontor.
Põlengutes hävis 14 hoonet. Tihti märgiti protokolli, et
hoone süttis elektrilühise tõttu. Sassi-Jaani talu põlengu
kohta märgiti, et see sai alguse hooletust ümberkäimisest
lahtise tulega. Lahemaa rahvuspargis oli näiteks minu
ametisolemise ajal viis süütamist. Selle kõigega rinda
pistmiseks ning oma suunas edasi rühkimiseks pidime
mõnes mõttes pisut hullumeelsed olema.
   Praegusel ajal me sellist suhtumist ei kohta: see,
mille paika paneme, jääb üldjuhul ka alles. Inimesed
oskavad praegu vanu asju paremini hinnata. Muinsuskaitse on küllaltki populaarne. Teadlikkus ja mõistmine on
kõvasti kasvanud. Praegu on küsimus rohkem rahas, mida
on tarvis hoonete kordategemiseks ja hooldamiseks.
Pärtelpoeg: See on tõesti koht, kus riik peaks õla alla
panema. Oluline on saada kultuuriväärtus tagasi ja seda
hoida, et eraomanik seda enda soovide ja näo järgi ära
ei teeks.
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Ümar: Praegune riigi kinnisvarapoliitika muidugi ussitab
täiesti vastupidi: eesmärk on suured objektid maha müüa
ja nendest lahti saada. Kõige ilmekama näitena võib tuua
Patarei merekindluse. See on koht, kus riik peaks võtma
vastutuse ja selle ise korda tegema. Selle asemel aga
püütakse sellest iga hinna eest lahti saada, et oleks vähem
kohustusi. Samal ajal ehitatakse klaashooneid Lasnamäe
nõlvale. Prioriteedid on paigast ära.
Tomps: Jah, see pärandi kaitse, mis eeldab riigi sekkumist, on praegu võrdlemisi tühine võrreldes sellega, mida
vaja oleks. Tollal oli vahendeid, kuid pärandit ei väärtustatud, praegu küll pärandit väärtustatakse, kuid pole vahendeid, et selle eest hoolt kanda. Mina kultuuriväärtuste
kaitse valitsuse juhatajana rahapuudust ei tundnud.
Lahemaad ei ehitatud küll riigi eelarveliste vahendite,
vaid asutuste ja ettevõtete üleplaanilise kasumi eest.
   Tollal oli kõik riigi omand: maa ja hooned. Mina olin
riigi inspektsiooni juhataja ja minu ning nõukogu sõna
maksis. Idee sai kohe realiseerida, olid spetsialistid, kes
igapäevaselt arhitektuurimälestiste kallal töötasidki. Veel
1992. a tegeles Eesti ehitusmälestiste projekteerimise ja
uurimise instituudis ainult ajaloolise arhitektuuriga
270 inimest, nende hulgas oli 70 arhitekti ja 40 ajaloolast.
Siia peaks lisama need, kes korraldasid tööd riiklikes
institutsioonides. Igas Eesti ajaloolises linnas oli oma
restaureerimise osakond.
Ümar: Praegu on muinsuskaitseametis napilt 50 inimest,
suuremates linnades mõned lisaks.
MIL MÄÄRAL ON SELLINE TÖÖJÕU
VÄHENEMINE JA SÜSTEEMI MUUTUS
VALDKONDA JA SUHTUMIST MUUTNUD?
Tomps: Loomulikult oleks võinud minna teisiti. Mulle
anti võimalus teha oma firma, nii ma tegingi ja hakkasin
ise projekte koostama. Sissetulek oli ka muidugi hoopis
teine. Ma tean, et objekti ajalugu ja muutust praegu enam
nii põhjalikult enne restaureerima asumist ei uurita.
Ümar: Need vanad õiendid on tõesti põhjalikud, need
võetakse ka praegu aluseks, kui midagi tegema hakatakse. Toonased ajaloolased, näiteks Ants Hein ja Juhan
Maiste, teevad seda tööd ju ka praegu, kuid kõigil on kogu
aeg nii kiire, et nii põhjalikku tööd ei suuda keegi enam
kinni maksta nagu siis. Mõnda mõisa uuriti mitu aastat.
Pärtelpoeg: Mööbliga oli kõige jubedam teadmatus, sest
projekti alustades ei teadnud me kunagi, millise tooli või
kapi me parasjagu saame. 1949. a pandi mind esimest
korda otsima kindlat mööblit. Mulle väljastati luba, mille
alusel sain sisse Toompea lossi ja teistesse Toompea asutustesse.
   Kui ma 1950. ja 1960. aastate peale tagasi vaatan,
siis kõige suuremat puudust tundsin fototehnikast, eriti
nigelad olid välgud. Suurt mööblitükki ei saanud tehnilistel põhjustel üles pildistada.
   Puudus oli ka erialakirjandusest. Tarbekunsti instituudis oli mööbli ajaloost kolm raamatut: Louis XIV, Louis
XV ja Louis XVI ajastust. Me kõik kasutasime neid, sest

(3)

(3) Artur Ümar Tallinna vanalinnas. Foto Kais Matteus

oli vaja projekteerida Vene arhitektuuri ja sisekujundust,
nimetatud Prantsuse valitsejate maitse ja ajastu sobisid
sellega suurepäraselt. Baltisaksa mööblit ei olnud tegelikult mitte millegagi võrrelda.
Ümar: Kuivõrd Venemaal analoogmööblit liikus, klassitsistlikku või ampiirmööblit?
Pärtelpoeg: Siis ei liikunud seda eriti ja, kurat võtaks, ega
ma tahtnud seda ka kasutada. Suurem osa mööblist läks
ikkagi Palmsesse ja Rägaverre. Mingi osa viisid Eestist
välja juba enne nimetatud „vennasrahvaste“ esindajad.
Pärast küüditamist tekkisid Tallinna komisjonipoed: praegusele Nunne tänavale (toona Vaksali tn) Pagaripoiste
kohviku majja ja Pikale tänavale praeguse Hella Hundi
majja. Seal müüdi konfiskeeritud vara. Need kauplused
olid puupüsti täis, nii et tagumisi esemeid polnud nähagi.
Kuna teadsime, et baltisaksa mööbel oli poleeritud mahagonist, siis püüdsime asju täis poodides just seda silmata.
Ümar: Mõnikord harva tuleb neid esemeid siiski ka
praegu välja. Näiteks hiljuti leiti küla pealt üles Riisipere
mõisa suur ümmargune laud.
Pärtelpoeg: Neid meistreid, kes selliseid esemeid restaureerida oskavad, koolitatakse Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.
Ümar: Restauraatoreid on palju, aga palju on ka neid, kes
teevad koopiaid. Kitsaskoht on see, et endisaegsed teadmised on paljuski kaduma läinud, aga korralikke restaureerimistöökodasid on umbes kümme.
Pärtelpoeg: Praegu on probleem hoopis selles, et palju
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käiakse Madalmaades ja Belgias ning mööblit tuuakse
konteinerite viisi sealt. Mööbliaidad on sellist 20. saj
uusantiiki ja koopiaid täis.
Ümar: Minu arust restaureeritakse praegu liiga palju –
tehakse liiga tormakalt, tulemused pole enam need,
mis aastakümned tagasi. Kuigi praegu on materjalid ja
tööriistad paremad ning teadmisi rohkem, tehakse kõike
kiirustades.
KUIDAS ON RESTAUREERIMISE PÕHIMÕTTED
AEGADE JOOKSUL MUUTUNUD JA KUIDAS NEED
KESKKONNAS VÄLJA PAISTAVAD?
Ümar: Restaureerimise üks sõlmkohtadest on läbi ajaloo
olnud uue ja vana kihistuse suhe: kui palju vana alles jätta,
kui palju uut sinna peale ehitada. See suhe peegeldub
paljuski moevoolus. Praegu oleme taas sealmaal, et alles
tahetakse jätta ainult algupärane.
Tomps: Nüüd räägitakse jah, et restaureerimine on seotud ainult originaaliga, me ei tohi midagi juurde panna.
Kui me aga tahame kas või ainult konserveerida, siis tihti
ei saa me midagi juurde panemata midagi säilitadagi.
Kui majal on neli akent ja kolm neist on vanad, siis nende
puhul me saame rääkida restaureerimisest, aga kui üks
aken on kunagi tehtud ümmarguseks, siis mina leian, et
peaksime ka selle ümmarguseks muudetud akna tagasi
kandiliseks tegema ja algse akna mõõdus.
Ümar: Siin võib tuua analoogi maalide restaureerimisega:
kui mehel on silm ära kulunud, siis on arusaadav, et seda
tagasi ei maalita. Arhitektuuri puhul peaks aga ikkagi
teatud hoone osad taastama. Tänapäeval kaldutakse varemete romantikasse: kõik peab olema originaal ja midagi ei
tohi juurde panna. See viib selleni, et pärand laguneb ära
ja muutub vareks.
Tomps: Ma ei pea muidugi ka õigeks seda, et ridamisi
tehakse koopiaid. Kõik oleneb hoone seisundist, tema
arhitektuuriajaloolisest väärtusest ja püstitatud ülesandest. Arhitektuuriansambli kui terviku säilitamise huvides
on erandid lubatud.

Gloria bastionil ning Pimeaias kaks maja, Aleksandri kirik
ja bastionid. Rohkem polnud vanast Narvast midagi säilitada, sest kõik oli maatasa tehtud.
Pärtelpoeg: Ma lõpetasin 1954. a kunstiinstituudi ja
olin seejärel kunstimälestiste inspektor. Käisin Narvas
komandeeringus eesmärgiga muretseda fotosid. Tol ajal
olid vanad portaalid paigutatud vanade majade peale. Siis
vaatasid varemete aukudest vanalinnas veel vastu maalitud talalaed.
Tomps: Narva õnnetus oli see, et linnas polnud administratiivset jõudu, mis lammutamise seisma oleks pannud.
Eesmärk oli sõja hävitustöö jäljed võimalikult kiiresti likvideerida ja uued paneelmajad uutele elanikele üles ehitada.
Narva pidi muutuma nõukogulikuks kommunismiehitajate linnaks.
   Meid oli kolm teadusliku restaureerimise töökoja
arhitekti: Henno Potti, Teddy Böckler ja mina, kes jäime
1962. a suvel kuuks ajaks Narva tööle. Lõpetasime raekoja restaureerimise ja kohandamise pioneeride paleeks.
Kohtusime ka Narva linna juhtidega ja leppisime kokku
ülalnimetatud ehitiste restaureerimise.
   Kuna Narva oli ainus barokkarhitektuuri vormis
rajatud linn Eestis, siis tänu sellele saime kokkuleppe
taastada raekoja väljak ja Rüütli tänav koos Peeter I majaga nende algses arhitektuuris. Saime lubaduse, et uusi
paneelmaju sellesse tsooni rohkem ei ehitata. See vaid
käesurumisega kinnitatud kokkulepe on „väikese“ erandiga vastu pidanud juba 50 aastat. Loodame jätkuvalt, et
jõutakse ka tegudeni. Narva väärib seda kindlasti.
   Mõelgem vaid hetkeks, kas Narva oleks restaureeritud linnuseta, bastionideta, raekojata ja Pimeaiata see
ajalooline Eesti linn, mis koos vastaskaldal asuva Ivangorodiga moodustab lääne ja ida kultuuride ainulaadse
koosluse, mis on erakordne terves Euroopas?

NARVA?
Ümar: Ka Narva linna oleks tegelikult saanud koopiana
üles ehitada. Mind on huvitama hakanud see, miks seda
ikkagi ei tehtud.
Tomps: Ma nägin Narvat esimest korda kooliekskursiooni
ajal 1938. a. Tol ajal säras see linn kogu oma barokses
hiilguses. Hermanni linnus oli Eesti sõdurite käes. Kui
külastasin Narvat taas 1947. a suvel, oli linnapildi vahe
kohutav: linnast olid alles ainult varemed, korstnad olid
püsti ja tänavad rusu täis. See võrdluspilt ja kontrast jäi
minusse. Nägemus oli aga ajendiks minu otsuses alustada
sama aasta sügisel arhitektuuriõpinguid Tallinna Polütehnilises Instituudis.
   Kui ma 1962. a restauraatorite juures ametnikuna
tööle asusin, külastasin Narvat taas. Juba siis oli seal kõik
klaariks tehtud. Me valisime välja need objektid, millega
veel midagi teha andis: raekoda, linnus ja kunstigalerii
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UUED MÄLESTISED
Maili Roio, Linda Lainvoo, Triin Talk

VEEALUNE PÄRAND
2016. a lisandus mälestiste nimekirja 22 laevavrakki kui
olulised arheoloogilised ajalooallikad. Nende seas on
kaheksa purjekat, kolm kaubaaurikut, üks tanker ning
kümme sõjalaeva (üks pärineb 18. saj ja üheksa kahe
maailmasõja ajast).
   Vanuselt väärikaimad on Viljo ja Nargeni vrakk.
Viljo vrakk leiti 2015. a Tallinnast Tivoli uuselamurajooni
ehitustööde käigus ning uputati pärast arheoloogilisi
väljakaevamisi Tallinna lahte Naissaare ja Littegrundi
madala vahelisele merealale u 17 meetri sügavusele.
See männipuidust purjelaeva vrakk on seni vanim leid
Eestis ehitatud alusest, mille kasutusaeg jääb vahemikku
1490–1500.
   Vanuselt järgmine, nn Nargeni vrakk leiti Eesti mereväe 2015. a miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus
Naissaarest idas. Vraki esemelises materjalis eristusid
tarbeesemetest meditsiiniga seotud asjad (savitopsid ja
-purgid, kannud, klaaspudelid ja prits) ning teadmata
otstarbega kerakujulised esemed. Esemelisele materjalile
toetudes dateeris arheoloog Erki Russow vraki 16. saj
lõppu.
   Soome lahes hukkunud allveelaevu lisandus neli.
Neist kaks – 1918. a uppunud Jedinorog ja 1965. a uppunud S-345 – on inimohvriteta ning kaotatud pukseerimise käigus. Merehauana on käsitatavad 1941. a koos
35 meeskonnaliikmega hukkunud S-5 ja 1945. a koos
51 mehega hukkunud U 679.
   Allveelaevade kõrval on nimistus veel viis HiiumaaSaaremaa vetes uppunud sõjalaeva ning üks Narva lahes
uppunud sõjalaev. Neist vanim on 1761. a Hiiumaa põhjarannikul Tahkuna poolsaare lähistel uppunud liinilaev
Astrahan. Seevastu torpeedokaatri D-30 vrakk on esime-

ne kaitsealune vrakk Narva lahes. Selle tuvastasid otsingu-kodulooklubi Kamerad liikmed 2014. a, kes ühtlasi
tegid ettepaneku vrakk kaitse alla võtta.
   Kaubaaurikutest lisandusid Hiiumaa vetes 1910. a
uppunud Valeria, Osmussaare lähistel 1894. a uppunud
Royal Minstrel ja 1914. a uppunud Alice H.
   1898. a ehitatud ja 1941. a hukkunud tankeri Železnodorožnik vrakk asub Soome lahes Pakri poolsaarest kirdes.
KUNST
Kunstimälestistest võeti 2016. a kaitse alla Kolga-Jaani
(Lalsi) Püha Nikolause kiriku (1871–1873) ikonostaasi
ehisdekooriga konstruktsioon, ikoonid ja aujärjetagune
maal koos raamistusega. Oluline on, et interjööri terviklahendusena loodud teos on saanud ühtsena kaitse alla.
Mälestise koosseisu kuulub 19 sakraalmaali, tisleritööna
valminud ikonostaasi puitsein ja aujärjetaguse maali raamistus.
   Vastne mälestis on tõsiselt ohustatud, sest paikneb
varisemisohtlikus kirikuhoones. Mälestise säilimist tagava
lahenduse otsimine alles kestab. Kõige äärmuslikuma
lahendusena on kaalutud isegi sisustuse algsest asukohast eemaldamist.
EHITISED
2016. a jooksul tunnistati ehitismälestiseks seitse ehitist,
neist kuue kaitse alla võtmise ettepanek on tehtud projekti
„Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri
kaardistamine ja analüüs“ raames. Üksnes Linnamäe
hüdroelektrijaama pais on mälestiseks saanud muudel
põhjustel.
  Linnamäe hüdroelektrijaama mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegi selle omanik Jõelähtme Valla-

(1)

(2)

(1) 18. saj lõpu – 19. saj purjelaeva vraki (reg-nr 30734) vööris on näha ankrupeli ja ankur. Fotod SubZone Oy (2014) (2) Vaade 20. saj
esimese poole mootorpurjeka (reg-nr 30735) tekiehitistele
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(4)

(5)

(6)

(3) Kolga-Jaani (Lalsi) Püha Nikolause kiriku ikonostaas. Foto Ülle
Jukk (2010) (4) Taebla koolihoone. Fotod Sandra Mälk (5) Taebla
koolihoone interjöör (6) Kääriku spordibaasi toitlustus- ja õppehoone söökla. Fotod Karen Jagodin (7) Kääriku spordibaasi spordihoone
vasakul ning toitlustus- ja õppehoone paremal (8) Paide kultuurimaja. Fotod Liina Hansen (9) Paide kultuurimaja interjöör

valitsus. Praegune betoonpais rajati Jägala jõe alamjooksule aastail 1922–1924. Helsingi Ülikooli professor Axel
Verner Juselius koostas jaama projekti juba 1917. a, kuid
esimese maailmasõja tõttu lükkus ehitamine edasi.
Valminud hüdroelektrijaam loeti omal ajal Eesti kauneimaks tööstusehitiseks. Teise maailmasõja ajal õhkisid
taganevad Nõukogude väed hoone, kuid pais jäi alles ja
korrastati 2002. a. Praegu toimib pais veel oma algses
funktsioonis, kuid karmistunud keskkonnanõuete tõttu on
kaalumisel hüdroelektrijaama töö lõpetamine.
   20. saj arhitektuuri projekti ettepanekutest on kaitse alla saanud Tudulinna hüdroelektrijaam. See on
säilinud tervikliku kompleksina ja algses funktsioonis
koos tammi ja jalakäijate sillaga. Ehitisel on 1940. aastate
lööktööehitisena ajalooline tähtsus, samuti illustreerib see
maapiirkondade elektrifitseerimise protsessi nõukogude
ajal. Hüdroelektrijaam töötas aastail 1950–1960, seejärel
seisis aga aastakümneid kasutuseta, kuni 1998. a jaam
erastati ja taaskäivitati.
  Taebla koolimaja on 1929. a Artur Perna projekteeritud puithoone. See on säilinud nii eksterjööris kui ka
interjööris erakordselt autentsena, sest selle kõrvale ehitati 1970. aastail uus koolihoone ja nii pääses vana suurematest ümberehitustest. Paraku tähendab see ka seda,
et vana koolimaja seisukord on üsna halb. Esialgu püüab
omanik, Lääne-Nigula Vallavalitsus, hoone seisukorra
stabiliseerida ja seejärel leida sellele uue funktsiooni.
   Algul Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuri teaduskonna õppe- ja treeningukeskuseks ehitatud Kääriku
spordibaasi projekteerisid aastail 1957–1959 arhitektid
Peeter Tarvas ja Uno Tölpus. Keskus avati 1963. a. Pikaaegse Tartu Ülikooli spordibaasina on hoonetel seos paljude ajalooliste isikutega, näiteks on peale tuntud akadeemikute seal suusatamas käinud ka Soome president Urho
Kaleva Kekkonen. Kompleksist tunnistati mälestiseks
kaks kõige autentsemal kujul säilinud Põhjamaade-mõjulist modernistlikku ehitist: sisejooksurajaga spordihoone
ning ajastutruu sööklaga toitlustus- ja õppehoone. Kogu
Kääriku spordibaas on endiselt kasutuses ja läbib praegu
suurt uuenduskuuri.
   1984. a valminud Kuressaare bussijaama hoone
on projekteerinud arhitekt Maie Penjam, sisearhitektid
olid Tiiu Pai ja Tiia Savi. See on ainus suuresti algkujul
säilinud nõukogude aja bussijaamahoone Eestis. Kuna
bussijaama jaoks tänapäeval enam nii suuri ruume tarvis
ei ole, on kunagine bürooplokk rekonstrueerimisel noortekeskuse jaoks.
  Paide kultuurimaja on Eesti ehitismälestistest
uusim: see valmis 1987. a. Arhitekt oli Hans Kõll ning
sisearhitektid Tiiu Pai ja Taimi Rõuk. Oma postmodernistliku vormikeele ja Paide kontekstis hiiglasliku mahuga
ei paelu hoone just iga vaatajat. Kes on hoonesse sisse
astunud, leiab end siiski võlutuna selle terviklikest ajastutruudest interjööridest, mida kaunistavad klaasikunsti
teosed, sh 2016. a Kanutis restaureeritud kohvikuruumide
klaasmosaiigid.
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MUINSUSKAITSEAMET TUNNUSTAB
2016. a tähistas Muinsuskaitseamet oma 23. sünnipäeva seminariga „Kaitsmata pärand“. Tunnustatavate
valikus toodi esile hoolsaid omanikke ja kultuuriväärtuste
leidjaid. Samuti peeti valikut tehes oluliseks tundlikku
suhtumist pärandisse ja selle abil laiemale väärtusloomele
kaasa aitamist.
HÄSTI RESTAUREERITUD MÄLESTIS
Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone Tunnustuse
said ehitaja AS Semuehitus ja järelevalve teostaja
Mait Tael (P.P. Ehitusjärelevalve OÜ)
Rotermanni tehase elevaatorihoone Tunnustuse said
restaureerimisprojekti koostaja KOKO arhitektid OÜ ja
ehitaja AS Oma Ehitaja
Vao mõisa tuuleveski Järvamaal Tunnustuse said
omanik Vao Agro OÜ ja järelevalve teostaja Reho Pakats
(OÜ Casaverde)
HÄSTI RESTAUREERITUD KUNSTIMÄLESTIS
Elmar Kitse seinamaal „Kolm neidu“ Tunnustuse
said omanik Viljandi Kutseõppekeskus ning restaureerimise ja ümberpaigutamise teostanud H&M Restuudio
OÜ ja OÜ Haspo
UUSEHITIS AJALOOLISES KESKKONNAS
Rakvere kinohoone Tunnustuse sai Raul Vaiksoo
Arhitektuuribüroo OÜ
Elamu Supeluse 12/2 Pärnus Tunnustuse sai Peeter
Pere Arhitektid OÜ
UURIJA
Eero Heinloo Põhjalikud arheoloogilised uuringud ja
kõrgetasemelised uuringuaruanded
HEA PROJEKTEERIJA
(ARHITEKTUURNE PROJEKT)
Jaan Jõgi (OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel)
Viljandimaal Suure-Jaani õigeusu kiriku restaureerimisprojekti koostamine
HEA PROJEKTEERIJA
(MAASTIKUARHITEKTUURNE PROJEKT)
OÜ Kivisilla, Ülle Grišakov ja Triin Järve;
inventeerija Olev Abner Harjumaa Keila-Joa mõisa
pargi restaureerimisprojekti koostamine
SILMAPAISTEV MEISTER
Carl-Johann Naanuri Viljandimaa Olustvere mõisa
külaliste salongi ahju restaureerimine
Aivar Simson Narva Garnisoni kalmistu vabadussõja
mälestussamba skulptuuri kõrgetasemeline taastamine
Lembit Kilm Silmapaistev töö Lääne-Virumaal Arkna
mõisa restaureerimisel

SILMAPAISTEV RESTAUREERIMISTÖÖ
MTÜ Gerlachus (Eve Koha ja Elise Lekarkin)
Muhu kiriku vitraažakende restaureerimine
SA Eesti Vabaõhumuuseum konserveerimis- ja
digiteerimiskeskus Kanut (Maris Allik, Tea Šumanov,
Grete Ots) Pabertapeedi kõrgetasemeline restaureerimine
Tallinnas Kiriku 2 hoones
OÜ Rändmeister Kõrgetasemelised restaureerimistööd
Saaremaa keskaegsetes kirikutes
AASTA LEID
Tallinnas Sauna 8 hoones talalagede maalingute
avastamine ja konserveerimine Tunnustuse said
omanik Bluebird Capital OÜ ja restaureerija H&M
Restuudio OÜ
AASTA LEIDJA
Jaan ja Anna Kiider ning Arto Medri Saaremaal
Tõllustes ehituse käigus leitud muinasaegsed luustikud
HOOLAS OMANIK
Jüri Raud Raplamaal Vana-Vigala mõisa valitsejamaja
etapiline heatasemeline korrastamine
Maia Vinkel Saaremaal Sassi pukktuuliku heatasemeline korrastamine
Harku Vallavalitsus Harjumaal Vääna mõisa peahoone
kõrgetasemeline mahukas restaureerimine
Kaitseministeerium ja Eesti Kaitsevägi Tallinna
Miinisadama laohoone ning aku- ja torpeedokoja kasutuselevõtt ja restaureerimine
PÄRANDI HOIDJA
MTÜ Reastvere Linnamägi (Andres Meos, Marko
Nork) Jõgevamaal Reastvere linnuse ja selle lähiümbruse
pühendunud korrastamine ja hoidmine
PÄRANDI POPULARISEERIJA
Valdo Praust Pärandi tutvustamine ja avalikkuse kaasamine (Facebooki grupp „Eesti mõisad“)
HEA KOOSTÖÖPARTNER
Politsei- ja Piirivalveamet (Ivar Treffner) Tulemuslik
koostöö kultuuripärandi kaitsel
ELUTÖÖPREEMIA
Leila Pärtelpoeg ja Fredi-Armand Tomps Elukestev
panustamine pärandi säilitamisse
AGNE TRUMMALI NIMELINE NOORE
MUINSUSKAITSJA PREEMIA
Artur Ümar Pühendunud muinsuskaitsetöö ning sütitav
tegevus kultuuripärandi tutvustamisel
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2016. AASTAL ILMUNUD
EESTI KUNSTI AJALUGU. 6,
II OSA. 1940–1991. History of
Estonian art. 6, Part II, 1940-1991
Käesolevas osas jätkatakse kodumaal ja
paguluses loodud kunsti uurimist kuni
Eesti iseseisvuse taastamiseni 1991. a.
Lisaks jälgitakse kultuurivaldkondi,
mida sel ajal tavaliselt kunstiks ei peetud (sh muinsuskaitse ja restaureerimine ning kunstiteadus) ja millel igaühel
oli oma, autonoomne areng, kuid mis
siiski seostusid kunsti arenguga.
Koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski.
Peatoimetaja Krista Kodres.
Väljaandjad Eesti Kunstiakadeemia,
SA Kultuurileht

CARL VON ROSEN
Ehituskäsiraamat maaomanikele
Eesti- ja Liivimaal
1851. a ilmus Tallinnas saksa keeles
ehituskäsiraamat, mille autor parun
C. von Rosen kirjeldas Eesti- ja Liivimaa ehitusajalukku kadunud hoonete
arhitektuuri, detaile, materjale ning
ehituse eelarvestamist. See on ehk Eesti vanim laiahaardeline käsiraamat, mis
annab ülevaate ehitustegevusest ligi
sajand enne eestikeelse erialakirjanduse
laiemat levikut.
Toimetaja Joosep Metslang. Tõlkijad
Sandra Länts, Joosep Metslang. Väljaandja Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

KATUSERAAMAT
Raamatus on võetud vaatluse alla Eesti
katuste ajalugu ja katusekattematerjalid
esiajast tänapäevani ning selgitatud
töömeetodeid. Teemadele on lähenetud
nii talupojatarkuse kui ka nüüdisaja
ehitusfüüsika ja projekteerimise põhimõtete najal.
Koostaja Joosep Metslang.
Väljaandja Tammerraamat
ARHEOLOOGILISED
VÄLITÖÖD EESTIS 2015
Väljaanne tutvustab 2015. a arheoloogilisi välitöid. Artiklitest väärivad
esiletoomist eelkõige Rail Balticu eeluuringute tulemused, harukordne on ka
Tallinnas Kadriorus päevavalgele tulnud
laevaleid.
Koostajad ja toimetajad Erki Russow,
Arvi Haak. Väljaandjad Muinsuskaitseamet, Tallinna Ülikooli ajaloo,
arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Tartu
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

AJA LUGU. Muinsuskaitse ja
restaureerimise ajaloost
Kogumiku viis artiklit käsitlevad keskaegseid hauaplaate, ajaloolisi linnaplaane, nõukogudeaegseid vanalinnade
planeeringuid, Tartu Jaani kiriku skulptuuride polükroomiat ja kunstiteoste
restaureerimist ENSVs.
Toimetaja Anneli Randla. Väljaandja
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse
ja konserveerimise osakond
RODE ALTAR LÄHIVAATES.
RODE Altarpiece in Close-Up
Teos koondab ja esitab projekti „Rode
altar lähivaates“ (2013–2016) tulemusi ja hetkeseisu. Rikkalikult illustreeritud raamatust leiab lugeja ka Lübecki
meistri Hermen Rode loomingut tutvustava ülevaate ning põhjaliku käsitluse Rode kappaltari restaureerimise
ajaloost.
Koostajad Hilkka Hiiop, Merike Kurisoo. Väljaandja Eesti Kunstimuuseum

EESTI PARKIDE ALMANAHH 4
Selle väljaandega soovitakse edendada
pargiuuringuid ja äratada parkide vastu
huvi ka laiemalt. Parim pärandi, sh
rohelise pärandi säilitamise viis on tema
kasutamine. Kuidas seda targasti teha,
saabki lugeda almanahhi neljandast
väljaandest.
Toimetaja Tiina Tammet
Väljaandjad Keskkonnaministeerium,
Muinsuskaitseamet

Jyrki Siukonen
VASAR JA VAIKUS. Lühike sissejuhatus tööriistade filosoofiasse
Siukoneni raamat räägib töötegemises
avalduvast võimalusest mõelda ilma
sõnadeta. Autor käsitleb käelist tegevust teadmisloome vahendina ja küsib,
millise protsessi kaudu me selle teadmiseni jõuame.
Tõlkija Jaan Pärnamäe. Toimetajad
Mart Kangur, Neeme Lopp. Väljaandja
Eesti Kunstiakadeemia
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AJALOOLISTEST EESTI PÄÄSTEJAAMADEST
Jaan Vali

Meresõit on alati olnud seotud ohtudega. Juhtimisvigade
või looduse meelevalla tõttu ei jõua kõik laevad sihtkohta,
vaid osa neist puruneb tundmatutel randadel. Inimeste
päästmiseks on ohtlikes rannikulõikudes vaja organiseerida võimalikult kiiresti abi.
   Päästeoperatsioonide jaoks hakkas Venemaa Mereministeerium rajama alates 1859. a Eesti rannikule päästejaamu, millest esimesed loodi Vilsandi, Sõrve ja NarvaJõesuu tuletorni juurde. Sajandi lõpuks oli Eesti rannikul
ja saartel ligikaudu 30 päästejaama, suur osa neist tuletornide ja sadamate läheduses.
   1919. a hakkas Eesti Vabariigis päästejaamade tööd
korraldama Sõjaministeeriumi Merejõudude staabile alluv
Rannavalve, Side ja Päästejaamade Valitsus. Aastast 1927
haldas päästejaamu Eesti Punane Rist.
   1934. a tegutses Eestis 28 päästejaama, millest
päästepaatidega oli varustatud 23, ainult jääpaatidega 4 ja
ainult päästeliiniseadmega üks. 1941. aastaks oli nõukogude võim päästejaamade tegevuse lõpetanud.
   Koos Eesti iseseisvuse taastamisega suurenes huvi
harrastusmeresõidu vastu ja hakati välja arendama väikesadamaid. Kasvas vajadus ja huvi rakendada riiklike päästestruktuuride kõrval päästetegevusse ka vabatahtlikke.
KUIDAS TOIMIS AJALOOLINE PÄÄSTEJAAM?
Päästejaamad olid rannal asuvad abivahenditega (päästepaat, jääpaat, päästeliiniseade) ja vajalike ehitistega
(paadikuur, slipp) tegutsemisvalmis üksused. Päästejaama läheduses pidi elama piisaval arvul vajaliku merekogemusega elanikke, kellest moodustada päästemeeskond.
Tavaliselt olid need kohalikud kalurid ja laevamehed.
   Päästepaadi meeskond koosnes kaheksast kuni kümnest julgest ja tugevast mehest, kes kutsuti kohale kokkuleppesignaaliga. Päästeoperatsioonid toimusid enamasti
äärmuslikes ilmastikuoludes. Operatiivne tegutsemine
eeldas nii päästjate oskusi ja kogemusi kui ka päästetavate
koostööd nendega. Meeskondadele korraldati regulaarselt
päästeõppusi ja arstiabi andmise kursusi.
   Päästejaama paadikuur oli rajatud mererannale veepiiri lähedale sobiva kõrgema koha peale ning märgistatud
suure punase risti ja ankrutega embleemiga ustel. See
hoone oli tavaliselt kerge puidust sõrestikehitis, mille seinad olid kaetud laudisega ja viilkatused olid puidust, vahel
plekist. Kolm päästejaama paadikuuri – Sõrve, Kuivastu
ja Juminda – olid tellisseintega.
   Päästeoperatsiooniks avati merepoolsed suured
uksed ja paat lükati metallrullidel mööda kaldteed mereni,
kuni see ujuma hakkas. Kahel päästejaamal (Sõrves

ja Letipeal) olid erandlikult slipid paadi vettelaskmiseks
kitsalt neemelt kahele poole merele.
   Päästepaadi sees parraste küljes olid õhukindlad
metallkastid. Tänu neile jäi paat pinnale isegi pärast veega
täitumist. Väljastpoolt oli paadi ümber kinnitatud köieliin,
millest oli hädalisel hea kinni haarata. Paadis olid aerud,
tullid, purjed, mast koos vantidega, ankur, signaalpasun,
kõnetoru, pikksilm, metallkonksud, tragi, veeämber,
õlikott, joogiveega täidetud nõu, ankur, viskeliin, päästerõngas, arstimikarp ja palju muud vajalikku. Meestel olid
seljas spetsiaalsed veekindlad püksid ja kuub ning peas
müts (nn süüdvester). Päästepaat liikus põhiliselt aerujõul, kuid soodsa tuule puhul kasutati ka purjesid.
   Osas päästejaamades oli peale päästepaadi ka kerge
jääpaat. Spetsiaalne talvine päästejaam loodi eelkõige
sinna, kus oli talvel saartega ühenduse pidamiseks elav
liiklus mööda jääd: Paldiskisse, Haapsallu, Heltermaale,
Tärkmasse ja Soelasse.
   Suurte laevateede läheduses, kus hukkuv laev võis
ranna lähedale jõuda, oli päästejaam varustatud päästeliiniseadmega. Raketivankrilt väljalastava nööri abil loodi
rannalt paarisaja meetri kaugusel asuva laevaga inimeste
päästmiseks päästeliin.
   Kunagistest päästejaama paadikuuridest on oma
algsel kohal säilinud Vilsandi ja Juminda oma. Mõlema on
omanikud korrastanud ja kohandanud kenaks suvekoduks.
   Lisaks on kaks paadikuuri säilinud uues asukohas.
Ruhnus on vahepeal paadiehituseks kasutatud ja hiljem
unarusse jäetud endine Sjustaka päästejaama paadikuur,
mille on MTÜ Ruhnu Kultuuriait renoveerinud ja kultuuriürituste jaoks kasutusele võtnud. Hiiumaal ootab
avastamist talus puukuurina kasutusel olev kunagine
Suursadama päästejaama paadikuur.
   Mitme endise päästejaama asukohas leidub veel
jälgitav hävinud paadikuuri vundament või slipp. Eriti
tähelepanuväärsed on Sõrve päästejaama varemed, mis
kulgevad tuletorni lähedal kahele poole merre: Liivi lahte
ja Läänemerre.

(1) Sõrve päästejaam ja tuletorn u 1910. a. Foto T. Lange postkaardi
väljaanne (2) Vilsandi päästejaam ja tuletorn u 1935. a. Foto Jaan
Vali kogu (3) Kunda päästejaam asus 20. saj alguses sadamas tuletorni kõrval. Foto Kunda muuseum (4) Haapsalu talvepäästejaam
jääpaadiga u 1930. a. Fotod Eesti Meremuuseum (5) Juminda päästejaam u 1920. a (6) Juminda päästejaama paadikuur 2015. a. Foto
Jaan Vali (7) Vilsandi päästejaama paadikuur. Foto Rita Peirumaa
(8) Ruhnu päästejaama renoveeritud paadikuur. Foto Hannu Lamp
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EESSÕNA
Oma jälje jätmine S. Raie
Õhtu vanas majas M. Heinsaar
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