
1

SISUKORD

EESSÕNA
Tasakaalu otsimas S. Raie                                                      2

AASTA LEID
Uppunud vrakid Kadrioru maapõuest 

M. Roio, L. Lõugas, A. Läänelaid, E. Russow                              4

ARHITEKTUUR
Tartu Pauluse kirik E. Tamm                                                10

Kivivarest uuesti kindluseks. Ennistustööd Kuressaare 

kindluses aastail 2010–2015 T. Sepp                                   14

Tallinna elektrijaamast Kultuurikatlaks K. Etverk             18

Noppeid Tuljaku kohviku restaureerimisest M. Mändel     21

Uued majad Kadrioru slobodaas L. Välja                            23

Uued tuuled Toometaguses M. Siilivask                               26

Uuendatud vanad puitmajad Kuressaares 
L. Hansar, K. Saks, T. Sepp                                                      29

Funktsionalistlik korterelamu Pärnus Kuuse 2.  

Fööniksina tuhast N. Rent                                                    32

Börsimajast lootsitorniks, seejärel kalanduse 

teabekeskuseks A. Martin                                                     35 

Victoria äratamise lugu M. Tuuder                                        36

Joaorust promenaadile või vastupidi P. Tambu                   39

Kohtla-Järve kultuurikeskus K. Merilai, J. Moor                 42

Võru gümnaasiumi restaureerimine ja juurdeehitus 
R. Arusoo                                                                                45

Aruküla mõisa kihiline ajalugu H. Hiiop, K. Palo              47

Varemetest tõusnud von Anrep-Elmptide perekonna 

rahula Kabelimäel K. Kuldkepp                                           51

Muinsuskaitse kui kompromisside kunst T. Talk                                     52

Maitsekas Põhjaka E. Alatalu                                                55

KUNST
Tallinna Kibuvitsa tänava vanausuliste palvela 

ikonostaas ja selle restaureerimine M.-R. Heidelberg         58

Ajaloo tummad tunnistajad Rataskaevu tänaval 

R. Tuvike, S. Sorok                                                                   61

Moosese tagasitulek V. Vissel                                                63

Loodi mõisa härrastemaja barokne sisedekoor 

H. Hiiop, J. Lamp, J. Türkei, C. Valge                                        64

Laelühtrist teetassini. Kunstimälestiste inventeerimine 

ja nimekirjade korrastamine L. Lainvoo, K. Tael               65

ARHEOLOOGIA
Üllatusterohke arheoloogia-aasta 2015 N. Kangert            68

Suured taristuobjektid ja arheoloogiapärand 

U. Kadakas, V. Lang                                                                 71

Mis tehtud, mis teoksil looduslikes pühapaikades 

M. Smirnova, M. Veldi                                                             74

Kolga kloostrimõisa jäänused V. Kadakas                            76

UURINGUD JA LEIUD
Põnevad leiud Tallinnas Niguliste 6 J. Türkei, K. Truu         78

Toompea aadlielamu seinamaalingud K. Pütsepp              79

Vana-Võidu mõisas avastati Herculaneumi 

maalingute koopiad H. Hiiop                                                79

Pilistvere kiriku orelivääri maalinguist A. Randla              80

Üllatuslik Suuremõisa tuulik M. Koppel                             82

PRAKTILIST
Katus ja karniis J. Vali                                                          84

Puithollandlaste säilitamine uute kasutusvõimaluste 

abil D. Lukas                                                                          88

Üks võimalus konserveerida müüride pealispinda. 

Katsetus Vasknarva linnuse varemetel J. Vali                      91

Riskianalüüs ja ohuolukordade kaardistamine 

mälestistel L. Lainvoo                                                            92

PÄEVAKAJALIST
Pärand ja regionaalpoliitika R. Alatalu                                94

Uued mälestised aastal 2015 ja kadunud 

mälestised 2013–2015 T. Talk                                                97 
Haapsalu ja Narva linnuse uuendamise ideed 

L. Hansar, M. Tuuder                                                             100

Kas kaevanduspark on risu või rariteet? A. Kraas             103

TEADUS JA MÕTE
Mis on Struve geodeetiline kaar? R. Alatalu                       106

Aardejahist Eesti Vabariigis aastail 1918–1940 

M. Hurt                                                                                 108

Sideaineta kiviaiad M. Mutso                                            110

Mälestusmärkide väärtuste hindamisest K. Kallast             112

Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil M. Salk                    114

Avaliku ruumi arhitektuurivõistluse vastuolud 

vanalinnades L. Hansar                                                116

Muinasjutt K. M. Sinijärv                                              119

KROONIKA
Muinsuskaitsetudengite pöördumine Tallinna 

puitmajade kaitseks ja selle järelmõjud O. Orro                   122

Pukktuulikute mõõdistamise praktika K. Siim                    124

Mälestis on õpikeskkond E. Lepik                                      126

Muinsuskaitseameti arhiivi uudised R. Hiob                 127

Villem Raam 105 J. Kilumets                                              127
Europa Nostra suur tunnustus E. Lutsepp                                               128

Muinsuskaitseamet tunnustab                                      129

2015. aastal ilmunud                                                   130

Uus kultuuripärandi ajakiri Pööning K. Mursu             131
Arhitektuuri- ja linnaajaloolane Robert Nerman 

R. Treufeldt                                                                    132

Kunstiajaloolane Sirje Simson J. Tobreluts                   133

Muinsuskaitsja ja arhitekt Hain Toss Ü. Puustak               134

Pille Turovski L. Välja                                               135

TAGAKAANELUGU
Nõmme ajaloolised piirdeaiad ja väravad 
D. Haapsal                                                                    136

M
U

IN
SU

SK
A

IT
SE

 A
A

STA
R

A
A

M
AT

 2015

KADRIORU LAEVAVRAKID / TARTU PAULUSE KIRIK / KOHVIK TULJAK

RAIL BALTIC / MAALINGULEIUD / KATUS JA KARNIIS

KOHTLA KAEVANDUSPARK / STRUVE GEODEETILINE KAAR / AARDEJAHT

MUINSUSKAITSE

2015 AASTARAAMAT



1

SISUKORD

EESSÕNA
Tasakaalu otsimas S. Raie                                                      2

AASTA LEID
Uppunud vrakid Kadrioru maapõuest 

M. Roio, L. Lõugas, A. Läänelaid, E. Russow                              4

ARHITEKTUUR
Tartu Pauluse kirik E. Tamm                                                10

Kivivarest uuesti kindluseks. Ennistustööd Kuressaare 

kindluses aastail 2010–2015 T. Sepp                                   14

Tallinna elektrijaamast Kultuurikatlaks K. Etverk             18

Noppeid Tuljaku kohviku restaureerimisest M. Mändel     21

Uued majad Kadrioru slobodaas L. Välja                            23

Uued tuuled Toometaguses M. Siilivask                               26

Uuendatud vanad puitmajad Kuressaares 
L. Hansar, K. Saks, T. Sepp                                                      29

Funktsionalistlik korterelamu Pärnus Kuuse 2.  

Fööniksina tuhast N. Rent                                                    32

Börsimajast lootsitorniks, seejärel kalanduse 

teabekeskuseks A. Martin                                                     35 

Victoria äratamise lugu M. Tuuder                                        36

Joaorust promenaadile või vastupidi P. Tambu                   39

Kohtla-Järve kultuurikeskus K. Merilai, J. Moor                 42

Võru gümnaasiumi restaureerimine ja juurdeehitus 
R. Arusoo                                                                                45

Aruküla mõisa kihiline ajalugu H. Hiiop, K. Palo              47

Varemetest tõusnud von Anrep-Elmptide perekonna 

rahula Kabelimäel K. Kuldkepp                                           51

Muinsuskaitse kui kompromisside kunst T. Talk                                     52

Maitsekas Põhjaka E. Alatalu                                                55

KUNST
Tallinna Kibuvitsa tänava vanausuliste palvela 

ikonostaas ja selle restaureerimine M.-R. Heidelberg         58

Ajaloo tummad tunnistajad Rataskaevu tänaval 

R. Tuvike, S. Sorok                                                                   61

Moosese tagasitulek V. Vissel                                                63

Loodi mõisa härrastemaja barokne sisedekoor 

H. Hiiop, J. Lamp, J. Türkei, C. Valge                                        64

Laelühtrist teetassini. Kunstimälestiste inventeerimine 

ja nimekirjade korrastamine L. Lainvoo, K. Tael               65

ARHEOLOOGIA
Üllatusterohke arheoloogia-aasta 2015 N. Kangert            68

Suured taristuobjektid ja arheoloogiapärand 

U. Kadakas, V. Lang                                                                 71

Mis tehtud, mis teoksil looduslikes pühapaikades 

M. Smirnova, M. Veldi                                                             74

Kolga kloostrimõisa jäänused V. Kadakas                            76

UURINGUD JA LEIUD
Põnevad leiud Tallinnas Niguliste 6 J. Türkei, K. Truu         78

Toompea aadlielamu seinamaalingud K. Pütsepp              79

Vana-Võidu mõisas avastati Herculaneumi 

maalingute koopiad H. Hiiop                                                79

Pilistvere kiriku orelivääri maalinguist A. Randla              80

Üllatuslik Suuremõisa tuulik M. Koppel                             82

PRAKTILIST
Katus ja karniis J. Vali                                                          84

Puithollandlaste säilitamine uute kasutusvõimaluste 

abil D. Lukas                                                                          88

Üks võimalus konserveerida müüride pealispinda. 

Katsetus Vasknarva linnuse varemetel J. Vali                      91

Riskianalüüs ja ohuolukordade kaardistamine 

mälestistel L. Lainvoo                                                            92

PÄEVAKAJALIST
Pärand ja regionaalpoliitika R. Alatalu                                94

Uued mälestised aastal 2015 ja kadunud 

mälestised 2013–2015 T. Talk                                                97 
Haapsalu ja Narva linnuse uuendamise ideed 

L. Hansar, M. Tuuder                                                             100

Kas kaevanduspark on risu või rariteet? A. Kraas             103

TEADUS JA MÕTE
Mis on Struve geodeetiline kaar? R. Alatalu                       106

Aardejahist Eesti Vabariigis aastail 1918–1940 

M. Hurt                                                                                 108

Sideaineta kiviaiad M. Mutso                                            110

Mälestusmärkide väärtuste hindamisest K. Kallast             112

Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil M. Salk                    114

Avaliku ruumi arhitektuurivõistluse vastuolud 

vanalinnades L. Hansar                                                116

Muinasjutt K. M. Sinijärv                                              119

KROONIKA
Muinsuskaitsetudengite pöördumine Tallinna 

puitmajade kaitseks ja selle järelmõjud O. Orro                   122

Pukktuulikute mõõdistamise praktika K. Siim                    124

Mälestis on õpikeskkond E. Lepik                                      126

Muinsuskaitseameti arhiivi uudised R. Hiob                 127

Villem Raam 105 J. Kilumets                                              127
Europa Nostra suur tunnustus E. Lutsepp                                               128

Muinsuskaitseamet tunnustab                                      129

2015. aastal ilmunud                                                   130

Uus kultuuripärandi ajakiri Pööning K. Mursu             131
Arhitektuuri- ja linnaajaloolane Robert Nerman 

R. Treufeldt                                                                    132

Kunstiajaloolane Sirje Simson J. Tobreluts                   133

Muinsuskaitsja ja arhitekt Hain Toss Ü. Puustak               134

Pille Turovski L. Välja                                               135

TAGAKAANELUGU
Nõmme ajaloolised piirdeaiad ja väravad 
D. Haapsal                                                                    136

MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2015

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

TAGAKAANELUGU

Peatoimetaja Mari Loit

Toimetaja Kais Matteus

Keeletoimetaja Kristel Ress (OÜ Päevakera)

Korrektor Airi Männik (OÜ Päevakera)

Kujundaja Tuuli Aule

Väljaandjad Muinsuskaitseamet, Tallinna Linna-

planeerimise Ameti muinsuskaitse osakond, Eesti 

Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise 

osakond

Kolleegium Boris Dubovik, Lilian Hansar, Hilkka 

Hiiop, Juhan Kilumets, Mari Loit, Ilme Mäesalu, 

Oliver Orro, Carolin Pihlap, Margit Pulk, Siim Raie, 

Anneli Randla, Tõnu Sepp, Triin Talk, Leele Välja

Esikaanel Kadrioru maapõuest leitud laevavraki 

ülaltvaade. Foto Jaana Ratas

Vrakkide asukoha kaart

Aluskaart Maa-amet, Eesti topograafi line kaart 

1935–1939. Joonis Maili Roio                                         3 

Tartu Pauluse kirik

Foto Martin Siplane                                                        9

Tallinna Kibuvitsa tn vanausuliste palvela 

ikooni „Vana Testamendi kolmainsus“ detail 

Foto Mait Heidelberg                                                    57

Kaelavõru Ida-Virumaalt Saka külast leitud 

hõbeaardest 

Foto Viire Pajuste                                                          67

Naisenägu Tallinnas Niguliste 6 paesambal

Foto Peeter Säre                                                           77

Võhmuta mõisa aida „alasti“ karniis

Foto Jaan Vali                                                               83

Harmi lapsed mõisakooli trepil

Foto Katrina Tang                                                          93

Struve pusle. Foto Epp Alatalu                                    105

lllustratsioon õppematerjalist 

„Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas“ 

Autor Jane Remm                                                       121

Autoriõigused Muinsuskaitseamet, Tallinna 

Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, 

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja 

konserveerimise osakond, 2016

Trükkinud AS Printon Trükikoda

ISSN 2228-2033

AUTORID

MUINSUSKAITSEAMET: peadirektor Siim Raie; peainspektorid 
Ulla Kadakas (arheoloogiamälestised), Linda Lainvoo (kunstimäles-
tised), Triin Talk (ehitismälestised); vaneminspektorid Nele Kangert 
(arheoloogia), Kalle Merilai (Ida-Virumaa), Mikk Mutso (Raplamaa), 
Nele Rent (Pärnumaa), Maili Roio (veealune pärand), Keidi Saks 
(Saaremaa), Kersti Siim (Võrumaa), Kaarel Truu (Lääne-Virumaa); 
nõunikud Jaan Vali, Mart Siilivask, Kadri Tael (vallasmälestised), 
Martti Veldi (arheoloogiamälestised); arhiivi juhataja Riina Hiob; 
looduslike pühapaikade arengukava koordinaator Maria Smirnova; 
endine restaureerimisosakonna juhataja Ülo Puustak

EESTI KUNSTIAKADEEMIA: kunstikultuuri teaduskonna dekaan 
Lilian Hansar; muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendid 
Hilkka Hiiop, Anneli Randla, teadurid Maris Mändel, Oliver Orro, 
üliõpilased Diana Haapsal, Johanna Lamp, Jüri Türkei, Claudia Valge

KULTUURIMINISTEERIUM: EMP mõisakoolide programmi 
koordinaator Riin Alatalu

TALLINNA ÜLIKOOL: humanitaarteaduste instituudi vanemteadur 
Erki Russow ja teadur Villu Kadakas; teadusosakonna vanemteadur 
Lembi Lõugas

TARTU ÜLIKOOL: arheoloogia osakonna juhataja, arheoloogiapro-
fessor Valter Lang; loodusgeograafi a ja maastikuökoloogia õppetooli 
loodusgeograafi a dotsent Alar Läänelaid; üliõpilane Mihkel Hurt

NARVA LINNAVALITSUS: arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna 
muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder

TARTU LINNAVALITSUS: arhitektuuri ja ehituse osakonna 
kultuuriväärtuste teenistuse kultuuriväärtuste vanemspetsialistid 
Egle Tamm ja Kadri Kallast

EESTI KAEVANDUSMUUSEUM: direktor Andres Kraas

EESTI VABAÕHUMUUSEUM: maa-arhitektuuri keskuse juhataja 
Elo Lutsepp; konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut maali, 
puidu ja metalli konserveerimise osakonna juhataja Viljar Vissel

HIIUMAA MUUSEUMID: nõukogu esimees Dan Lukas

AJALOOLASED: Juhan Kilumets (OÜ Rändmeister), Robert Treufeldt 
(Castellum OÜ), Leele Välja (OÜ Arhitektuuriväljad)

ARHITEKTID: Katrin Etverk (Arhitektibüroo Katrin Etverk OÜ), 
Mihkel Koppel (Koppel Koppel Arhitektid OÜ), Anni Martin (OÜ Anne 
Strati Arhitektuuribüroo), Peeter Tambu (Ajam Arhitektid OÜ), 
Kalju Palo (DEST Disainistuudio OÜ)

RESTAURAATORID: Malle-Reet Heidelberg (Mallereet OÜ), 
Kerli Pütsepp (OÜ Wieseland), Sirje Sorok (AS KAR-Grupp)

PROJEKTĲ UHID: Riho Arusoo (Sweco EST OÜ), Jüri Moor 
(OÜ General Engineering), Tõnu Sepp (SA Saaremaa Muuseum) 

AJAKIRI PÖÖNING: toimetaja Karola Mursu

AS KAR-GRUPP: juhataja Ruth Tuvike

EELK KONSISTOORIUM: ahivaar Janis Tobreluts 

MTÜ ESTLANDER: pärandihariduse spetsialist Elle Lepik

TARTU ELEKTRITEATER: meeskonnaliige Mihkel Salk

AJAKIRJANIK: Epp Alatalu

LUULETAJA: Karl Martin Sinĳ ärv

OMANIK: Külli Kuldkepp



1

SISUKORD

EESSÕNA
Tasakaalu otsimas S. Raie                                                      2

AASTA LEID
Uppunud vrakid Kadrioru maapõuest 

M. Roio, L. Lõugas, A. Läänelaid, E. Russow                              4

ARHITEKTUUR
Tartu Pauluse kirik E. Tamm                                                10

Kivivarest uuesti kindluseks. Ennistustööd Kuressaare 

kindluses aastail 2010–2015 T. Sepp                                   14

Tallinna elektrijaamast Kultuurikatlaks K. Etverk             18

Noppeid Tuljaku kohviku restaureerimisest M. Mändel     21

Uued majad Kadrioru slobodaas L. Välja                            23

Uued tuuled Toometaguses M. Siilivask                               26

Uuendatud vanad puitmajad Kuressaares 
L. Hansar, K. Saks, T. Sepp                                                      29

Funktsionalistlik korterelamu Pärnus Kuuse 2.  

Fööniksina tuhast N. Rent                                                    32

Börsimajast lootsitorniks, seejärel kalanduse 

teabekeskuseks A. Martin                                                     35 

Victoria äratamise lugu M. Tuuder                                        36

Joaorust promenaadile või vastupidi P. Tambu                   39

Kohtla-Järve kultuurikeskus K. Merilai, J. Moor                 42

Võru gümnaasiumi restaureerimine ja juurdeehitus 
R. Arusoo                                                                                45

Aruküla mõisa kihiline ajalugu H. Hiiop, K. Palo              47

Varemetest tõusnud von Anrep-Elmptide perekonna 

rahula Kabelimäel K. Kuldkepp                                           51

Muinsuskaitse kui kompromisside kunst T. Talk                                     52

Maitsekas Põhjaka E. Alatalu                                                55

KUNST
Tallinna Kibuvitsa tänava vanausuliste palvela 

ikonostaas ja selle restaureerimine M.-R. Heidelberg         58

Ajaloo tummad tunnistajad Rataskaevu tänaval 

R. Tuvike, S. Sorok                                                                   61

Moosese tagasitulek V. Vissel                                                63

Loodi mõisa härrastemaja barokne sisedekoor 

H. Hiiop, J. Lamp, J. Türkei, C. Valge                                        64

Laelühtrist teetassini. Kunstimälestiste inventeerimine 

ja nimekirjade korrastamine L. Lainvoo, K. Tael               65

ARHEOLOOGIA
Üllatusterohke arheoloogia-aasta 2015 N. Kangert            68

Suured taristuobjektid ja arheoloogiapärand 

U. Kadakas, V. Lang                                                                 71

Mis tehtud, mis teoksil looduslikes pühapaikades 

M. Smirnova, M. Veldi                                                             74

Kolga kloostrimõisa jäänused V. Kadakas                            76

UURINGUD JA LEIUD
Põnevad leiud Tallinnas Niguliste 6 J. Türkei, K. Truu         78

Toompea aadlielamu seinamaalingud K. Pütsepp              79

Vana-Võidu mõisas avastati Herculaneumi 

maalingute koopiad H. Hiiop                                                79

Pilistvere kiriku orelivääri maalinguist A. Randla              80

Üllatuslik Suuremõisa tuulik M. Koppel                             82

PRAKTILIST
Katus ja karniis J. Vali                                                          84

Puithollandlaste säilitamine uute kasutusvõimaluste 

abil D. Lukas                                                                          88

Üks võimalus konserveerida müüride pealispinda. 

Katsetus Vasknarva linnuse varemetel J. Vali                      91

Riskianalüüs ja ohuolukordade kaardistamine 

mälestistel L. Lainvoo                                                            92

PÄEVAKAJALIST
Pärand ja regionaalpoliitika R. Alatalu                                94

Uued mälestised aastal 2015 ja kadunud 

mälestised 2013–2015 T. Talk                                                97 
Haapsalu ja Narva linnuse uuendamise ideed 

L. Hansar, M. Tuuder                                                             100

Kas kaevanduspark on risu või rariteet? A. Kraas             103

TEADUS JA MÕTE
Mis on Struve geodeetiline kaar? R. Alatalu                       106

Aardejahist Eesti Vabariigis aastail 1918–1940 

M. Hurt                                                                                 108

Sideaineta kiviaiad M. Mutso                                            110

Mälestusmärkide väärtuste hindamisest K. Kallast             112

Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil M. Salk                    114

Avaliku ruumi arhitektuurivõistluse vastuolud 

vanalinnades L. Hansar                                                116

Muinasjutt K. M. Sinijärv                                              119

KROONIKA
Muinsuskaitsetudengite pöördumine Tallinna 

puitmajade kaitseks ja selle järelmõjud O. Orro                   122

Pukktuulikute mõõdistamise praktika K. Siim                    124

Mälestis on õpikeskkond E. Lepik                                      126

Muinsuskaitseameti arhiivi uudised R. Hiob                 127

Villem Raam 105 J. Kilumets                                              127
Europa Nostra suur tunnustus E. Lutsepp                                               128

Muinsuskaitseamet tunnustab                                      129

2015. aastal ilmunud                                                   130

Uus kultuuripärandi ajakiri Pööning K. Mursu             131
Arhitektuuri- ja linnaajaloolane Robert Nerman 

R. Treufeldt                                                                    132

Kunstiajaloolane Sirje Simson J. Tobreluts                   133

Muinsuskaitsja ja arhitekt Hain Toss Ü. Puustak               134

Pille Turovski L. Välja                                               135

TAGAKAANELUGU
Nõmme ajaloolised piirdeaiad ja väravad 
D. Haapsal                                                                    136



2

2015. aastal andis Muinsuskaitseamet 971 kooskõlastust 
ehitise, objekti, kunstiteose või muu eseme restaureerimi-
seks või konserveerimiseks. Kokku külastasid meie ins-
pektorid rohkem kui 3000 mälestist, mida nad inspektee-
risid või mille juures  kohapeal nõu pidasid. Nii mõnigi asi 
sai sel aastal jälle korda – oli, kellele ameti aastapäeval 
tunnustust jagada ja keda eeskujuks tuua.
  Muinsuskaitse kui valdkond ei tegele aga suures osas 
mitte asjade, vaid taju küsimustega. Miskipärast tajume 
üht osa meid ümbritsevast, inimese loodud keskkonnast 
väärtuslikumana kui teist osa. Käesoleva aastaraamatu 
täis mälestisi on selle hea näide. Mingil põhjusel valime 
just neid tajutavalt väärtuslikumaid keskkondi enda esit-
lemiseks ja tehtu esindamiseks ning paljud tahaksid elada 
sellises paigas. Suur roll on seejuures ilu ja esteetika kate-
goorial, aga ka ajal: endast vanemaid asju ja paiku tajume 
automaatselt väärtuslikumatena, lausa ihaldusväärsetena, 
millenagi, mille omamisest unistame. Mõni paik köidab 
meid silmapilkselt, mõnda õpime aga alles aja jooksul 
väärtustama ja teisiti tajuma.
  Suur osa Eesti kultuuripärandist, esmajoones ehitis-
mälestistest, on eraomandis. Põhiseadus annab eraoma-
nikule ja tema õigusele oma vara kasutada ja käsutada 
väga suure jõu. Selle on paljud omanikud endale hästi 
selgeks teinud, millest tuleneb ka nende nõudlikkus.  
Seda ei peljata enda teada jätta, rõhutada ega muinsus-
kaitselistele kitsendustele vastandada. 
  Eriti tugevalt ilmneb oma õiguste eest võitlemine 
uute, kaitse alla võetavate võimalike mälestiste omanike 
puhul. Kultuuripärandi kui ühise rahvusliku rikkuse säili-
tamine on avalik huvi ning ise oma vara üle otsustamine 
omaniku huvi. Nende kahe kaalutlemine ei ole mitte 
ainult juriidilises mõttes õiguse ja õigluse väljaselgita-
mise, vaid ka taju kasvatamise ja treenimise protsess.
  Muinsuskaitsepiirangute seadjana on riik delegee-
rinud kultuuripärandiga seotud ja väärtustel põhinevad 
kaalutlusotsused elluviimiseks Muinsuskaitseametile. 
Enamik otsuseid ja suhtlemine mälestiste omanikega on 
pidev tasakaalupunkti otsimine. Meie töö ongi kaaluda 
argumente, vaielda võimalike lahenduste üle, otsida aja-
loolisi tõendeid, avada ja uurida uusi kihte ning tõlgen-
dada tähendusi. 
  Kes vähegi suudab endale kaussidega kaalu ette 
kujutada, saab aru, et tasakaal on võimalik ainult siis, kui 
mõlemal poolel on kaalu. Kui omanikule lisavad kaalu 
tema vara, huvid ja tahe, siis muinsuskaitsjate kaaluks 
saavad olla teadmised, kogemus ja autoriteet. Nende 
rakendamine sõltub meie oskustest argumenteerida ja 

end väljendada, sest kui väärtused on olemas, peame 
olema võimelised neid ka mittespetsialistile selgitama. 
  Meeldiv on päev, mil märkad, et ka mälestise omanik 
hakkab esmalt nägema ja seejärel hindama seni tühisena 
tundunud detaile, muudab oma plaane ja hakkab ise 
nõudma olemasoleva säilitamist. Mõnest mälestise oma-
nikust saab lausa fanaatiline arhiivikülastaja ning tähen-
duste ja tõlgenduste otsija – kultuuripärandi misjonär.
  Meiega esimest korda kohtuval omanikul soovitame 
aga võtta muinsuskaitset kui tagasisidesüsteemi, st paika, 
kust saab peale info ja kooskõlastuste ka konstruktiivset 
kriitikat oma plaanide kohta. Muidugi on meie nõu ette-
vaatlik ja võib-olla isegi konservatiivne. Selles ei maksa 
muinsuskaitset süüdistada. Kultuuripärandi hävimine on 
ju alati pöördumatu protsess, sest autentsust ei taasta 
millegagi. 
  Riikliku kaitse all olevate ja kaitset vajavate objektide 
säilitamine on meie ühine ülesanne. Paraku ei mõista 
kõik seda ühtmoodi. On neidki, kes soovivad kasutada 
rahvuslikku rikkust ennekõike isikliku rikastumise hüvan-
guks, mistõttu ei tooda näiteks paljusid väga väärtuslikke 
arheoloogilisi leide sinna, kuhu nad seaduse järgi kuulu-
vad – riigile. 2015. a jõudis meieni 93 hobiarheoloogide 
üksikleidu või leiukogumit. Luba otsinguvahendiga otsida 
on praegu juba peaaegu 400 inimesel. Maksime välja ka 
viimaste aastate suurima leiuautasu. Siiski näeme han-
geldamist kultuuriväärtustega, mille puhul tekib kahtlus, 
et tegu on värskelt väljakaevatud esemetega. Seetõttu ei 
lähe kaduma mitte ainult asi ise, vaid ka sellega kaasnev 
lugu ehk meie ajalugu.
  Muinsuskaitse seisab olemasolevate väärtuste säi-
limise eest ja võitleb ka unustamise vastu. Eesti ajalugu 
ja kultuuripärand on vaimses ja majanduslikus mõttes 
ressursid. Rikas kultuurikiht annab meile kaalu ühiskon-
nana ning tugev identiteet ja kohataju hoiavad meie jalad 
tugevalt maas ka keerulistel aegadel. Ühtlasi on pärand 
uue loomingu ja uue kultuuri allikaks.

TASAKAALU OTSIMAS
 

Siim Raie
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2015. aasta kevadel alustati Tallinnas Kadriorus Tivoli 
uuselamute ehitust. Vundamendisüvendi rajamisel kulges 
kõik plaanipäraselt kuni hetkeni, mil maapõu osutas  
sulundseina järjekordse terasprofiili paigaldamisele tuge-
vat vastupanu. Takistuse allikat asuti kindlaks tegema 
kopaga ja see tõstis maa seest välja vettinud puitdetailid. 
Ehitustöid teinud Nordecon ASi töötajad võtsid kohe 
ühendust Muinsuskaitseametiga, andes teada vrakileiust 
aadressil Pikksilma 2/1. Mõni päev hiljem leiti paari-
kümne meetri kauguselt, planeeritava Tuukri 23 elamu 
alalt ka teise vraki jäänused.
  Vrakkide leiukohal laius veel sada aastat tagasi 
meri. Alles 1930. aastatel planeeriti Kadrioru mereranda 
näituseväljakut ning Põhja Paberi- ja Puupapivabrik 
hakkas kokkuleppel linnavalitsusega vedama sinna täiteks 
vabriku põlevkivituhka. Nii moodustab tuhk, ehituspraht 
ja olmeprügi kuni nelja meetri paksuse täitekihi, mille alt 
paljandusidki ajaloolised vrakid.

VILJO VRAKK
Arheoloogilisi väljakaevamisi alustati teisena leitud vrakil, 
mis sai endale Nordeconi objektijuhi Viljo Niidi järgi tööni-
meks Viljo. Vrakk oli randa kinni jooksnud ninaga Kadri- 
oru poole. Säilinud on suurem osa pakpoordist ja põhi –  
terviklikult säilinud osa mõõtmed on umbes 14 × 3,5 m. 
Alles on ka laeva põhjast lahti tulnud kiil, mis paiknes 
väikese nihkega põhjaplankude kõrval tüürpoordis.
  Laev oli ehitatud Põhjamaade laevaehitustraditsiooni 
järgides. Kasutatud on klinkerplangutust, st plangud 
asetsevad kogu laeva ulatuses astmeliselt serv serva peal. 
Laeva veetiheduse tagamiseks on tihtimiseks kasutatud 
loomakarvu.
  Vraki esemeline leiumaterjal oli äärmiselt kesine. 
Enamik leide pärineb segatud kihist ja on seotud hilise-
mate tegevustega. Tõenäoliselt on laevalt juba üsna kohe 
peale hukkumist ära viidud kõik väärtuslik, mida vähegi 
oli võimalik kätte saada. Purjelaeva päritolule viitab üks 
kaarte vahele jäänud puidust plokk. Lisaks oli vööri põhja-
osas säilinud köiestikku. 

VILJO VRAKI  
DENDROKRONOLOOGILINE UURIMINE
Mõlemast laevavrakist on võetud puiduproove nende 
dendrokronoloogiliseks dateerimiseks. Puidu vanus  
määratakse ühe aasta täpsusega. Uuritava objekti  
vanusemäärang võib osutuda ligikaudseks või vara- 

seimaks võimalikuks (terminus post quem) juhul,  
kui 1) puidu pindmine (koorealune) kiht on hävinud,  
2) objekt on valmistatud enne aastaid kuivatatud puidust, 
3) objektis on korduvkasutusel vana puit. Neid võimalusi 
arvestasime ka vrakkide dendrodateerimisel.
  Viljo vrakist võtsime 20 puiduproovi. Männiproo-
vide aastarõngalaiuste ridadest õnnestus keskmistada 
kaheksa sarnase mustriga rida 215 aastarõnga pikku-
seks reaks. Seda aastarõngarida võrreldi olemasolevate 
männikronoloogiatega Eestist ja mujalt Euroopast. Viljo 
vraki aastarõngarida osutus usaldatavalt sarnaseks Eesti 
männikronoloogiaga positsioonis, kus vraki aastarõngarea 
viimane aastarõngalaius on kohakuti Eesti männikrono-
loogia 1487. a rõngaga. Kuna kõigi plankude servadelt 
on aastarõngaid kadunud, on aasta 1487 terminus post 
quem ehk aeg, millest hiljem laevaplankudeks tarvitatud 
männid saadi langetada. Tõenäoliselt raiuti plankude 
männid peatselt pärast 1487. aastat. Seega on Viljo vrakk 
tõenäoliselt seni üks vanimaid säilinud tõendeid kohapeal-
sest laevaehitusest. 

PEETRI VRAKK
Esimesena leiti ja teisena kaevati välja krundi lääneosas 
asunud vrakk, kus georadari uuringute põhjal tundus 
olevat kahe laevavraki jäänuseid. Väljakaevamise käigus 
osutusid need anomaaliad siiski ühe ja sama laeva osa-
deks. See, nn Peetri vrakk sai oma töönime kopajuht 
Peeter Hallikase järgi. Ahtriga vanalinna poole paiknenud 
vraki pikkus on 18 m ja laius 6,6 m. 
  Tegu on keskaegse kaubalaeva koge vrakiga. Sirge 
vöör- ja ahtertääviga laevast on säilinud kogu pikkuses 
plankkiil, karveelplangutuses ehk sileplangutuses (plan-
gud asetsevad serv serva vastu) ehitatud põhjaosa, klinker-
plangutuses pardad, kiilson, siseplangutus, suured kniid ja 
põikitalad. Laeva tihtimiseks on kasutatud sammalt. 
  Vraki esemeline leiumaterjal oli Viljo vraki omast 
tunduvalt rikkalikum. Võib arvata, et omaaegsel meeskon-
nal ei jäänud päästetööde jaoks palju aega. Vrakil on põle-
misjäljed, mis annab alust oletada, et õnnetusega seoses 
või selle põhjusena puhkes laeval tulekahju.

PEETRI VRAKI  
DENDROKRONOLOOGILINE DATEERIMINE
Peetri vrakist võtsime 16 puiduproovi. Peale ühe männi-
puidu on kõik proovid tammepuit. Sarnasuse alusel  
keskmistati üheksa proovi aastarõngalaiuste read  

UPPUNUD VRAKID  
KADRIORU MAAPÕUEST1

AASTA LEID
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(1) Et esimesed vrakkide detailid paljandusid veidi vähem kui meeter allpool merepinda, paigaldati väljakaevamiste ala ümber nõelfilter- 
kuivendussüsteem. Lisaks aitas kaevandite kuivana hoidmisele kaasa kogu ehitusala ümbritsev sulundsein. Pildil on näha Viljo vraki kaevand 
teisel päeval. Foto Maili Roio (2) Viljo vraki kaheksa puiduproovi keskmine aastarõngalaiuste rida (punane joon) sünkroonselt Eesti männi-
kronoloogiaga (must joon). Rõhtteljel aastad, püstteljel aastarõngalaiused. Joonis Alar Läänelaid

(1)

AASTA LEID

(2)
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263 aasta pikkuseks keskmiseks, mida võrreldi olemas-
olevate Euroopa tammekronoloogiatega. Selle vraki aas-
tarõngarida osutus väga sarnaseks Ida-Pommeri tamme-
kronoloogiaga positsioonis, kus vraki viimane aastarõngas 
on kohakuti kalendriaastaga 1296.
  Siinsedki tammeproovid lõpevad nagu Viljo vraki 
omad kõik erinevate kalendriaastatega, kuna kõigi proo-
vide pinnalt on aastarõngaid kadunud nii mahatahumise 
kui ka pehkimise tõttu. Seepärast on saadud dendrodatee-
ring AD 1296 terminus post quem, st laev saadi ehitada 
selle aasta järel. 
  Peetri vraki tammepuidu aastarõngaridade sarnasus 
Ida-Pommeri tammekronoloogiaga annab alust oletada, 
et laevapuiduks tarvitatud tammed on kasvanud Ida- 
Poolas või sellest ida pool. 

PEETRI VRAKI LEIUMATERJAL
Laevavraki sisemusest ja ümbert tuli nähtavale metallist, 
puust, kasetohust, nahast, tekstiilist, savist ja kivist tarbe-
esemeid. Põnevust pakuvad need leiud mitmel moel. 
Esiteks annavad vrakist ja selle lähedalt korjatud savinõud 
kui ajaliselt kõige kitsamalt dateeritavad esemed meile 
esimese võimaluse hinnata, millal kõnealune laev Kadri- 
oru randa uhuti. See ei ole siiski nii lihtne ülesanne, kui 
võiks esmapilgul tunduda, sest huvitaval kombel sisaldab 
siinne keraamikakogum üsna laia ajalisse diapasooni pai-
gutatavaid anumaid.
  Jättes kõrvale paar ilmselgelt hilisemast ajast pärit 
keraamikakatket (17.–18. saj savipiibud ja üks glasuuritud 
savinõu), pärinevad ülejäänud esemed ajavahemikust 
umbes 13. saj lõpp – 14. saj keskpaik. Enamiku neist 
moodustavad Põhja- ja Läänemere piirkonnas tavalised 
kivikeraamilised jooginõud, valdavalt Kölni lähedal Sieg-
burgis valmistatud joogikannud ja sekka kaks Aacheni 

naabruses asunud Langerwehes toodetud suuremat 
kannu. Köögikeraamikast lisandub neile mõni arvatavasti 
Põhja-Saksamaal valmistatud hallide savipottide fragment.
  Valdav osa umbes 30 saviesemest pärineb pigem 
14. saj esimesest kolmandikust ning ainult üks Siegburgi 
kann – nn II perioodi Jakobakann – sobiks rohkem  
14. saj keskpaika (samas ei ole täiesti välistatud anuma 
varasem dateering). Sellest lähtudes näib, et laev jäi Tal-
linna lähistel tormituulte valda 1320.–1330. aastate paiku.
  Keraamika kõrval on teine oluline leiukogum laeva 
kööginurgast päevavalgele tulnud metallist kolmjalgpotid 
ehk graapenid. Et nõuvorm püsis aastakümneid ja isegi 
aastasadu suhteliselt muutumatuna, ei saa neid anumaid 
laevahuku dateerimiseks kasutada. Ent graapenite kol-
lektsiooni põhjal on nüüd võimalik tõendada, et köögis 
tõepoolest kasutati korraga rohkem kui ühte graapenit. 
Nimelt teame kirjalikest allikatest, et majapidamises 
võidi kasutada rohkem kui tosinat metallpotti, samas on 
Tallinna arheoloogilistelt kaevamistelt varem leitud ainult 
üks peaaegu terve nõu ning üksikuid sanga- ja jalakatkeid.
  Kindlasti väärivad eraldi käsitlemist kööginurgast 
leitud kiviesemed: üks kahepoolne käsikivi ja lihtsa  
ornamendiga uhmer. Kuigi fragmentidena on Tallinnast 
teada üksikuid sarnaseid leide, on esmakordne selliste 
tervikobjektide avastamine. Suure tõenäosusega võib 
oletada, et uhmer pärineb Prantsusmaalt Caenist ja 
on esimene teadaolev eksemplar Läänemere idaosas. 
Normandias valmistatud tambitsaid eksporditi eelkõige 
Põhjamere-äärsetesse rannikuasulatesse, ent nagu mõni 
allveearheoloogiline leid viitab, leidsid need argikasutust 
ka samas piirkonnas kurseerivatel laevadel. Arvestades, 
kuivõrd tihe suhtlus toimus 14. saj hansaregioonis, ei ole 
Prantsuse toote leidmine Tallinnas iseenesest erakordne, 
vaid näitab nagu muudki Peetri vrakilt kogutud esemed, 

(3) Peetri vrakilt leitud kivikeraamilised kannud on tüüpilised arheoloogilised leiud põhjapoolses Euroopas. Selliseid Kölni lähedal Siegburgis 
valmistatud jooginõusid kasutati laialdaselt Madalmaadest kuni Liivimaani. Foto Andrus Anderson

(3)
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(5)

(6)

(7)

(4)

(8)

(4) Koge ahtris asunud kambüüsi leiuplaan. Joonis Jaana Ratas (5) Dendrokronoloog Alar Läänelaid Peetri vrakilt puiduproove võtmas. 
Fotod Maili Roio (6) Metallist kööginõu graapen. Enne vrakileidu oli Tallinnast leitud ainult üks peaaegu terve metallgraapen. Peetri vrakil 
oli neid tervelt seitse! (7) Kivist uhmer kui esmakordne tervikleid Tallinnas ja teadaolevalt esimene Prantsuse päritolu kiviese Läänemere 
idaosast. Foto Andrus Anderson (8) Tursarümpade kimbud laeva ahtrist. Foto Jaana Ratas

milline on arheoloogia potentsiaal omaaegse kommuni-
katsioonivõrgustiku uurimisel.

PEETRI VRAKIST PÄRIT  
KALALUUD JA -SOOMUSED 
Laeva ahtrist leitud kalaluude ja -soomuste kogumit võib 
käsitleda köögijäätmetena. Nimelt on valdav osa neist 
pärit haugi skeletist, kusjuures kogumis on esindatud 
haugide pealuud ja soomused, samas kui selgroolülid 
valdavalt puuduvad. Üksikud leitud selgroolülid pärinevad 
pigem väikesemõõduliste haugide pea- või sabapoolsest 
piirkonnast. Leitud suur hulk soomuseid viitab haugi 

töötlemisele kohapeal. Haugide kered koos selgrooga on 
aga laevast ilmselt ära viidud, sest nende kohapeal toiduks 
tarvitamine oleks jätnud jäätmete hulka ka suuremaid 
selgroolülisid. Pealuude suuruse järgi otsustades jäi selles 
kogumis haugide kerepikkus 60–80 cm vahele.
  Teistest kalaliikidest leidus köögijäätmete seas räime, 
turska ja kammeljat. Nende päritolu (Läänemeri vs.  
Atlandi ookean) väljaselgitamiseks tehakse veel täpsusta-
vaid analüüse, kuid juba praegu saab leitud isendite 
kasvule tuginedes väita, et vähemalt kaks viimati nimeta-
tud kalaliiki võivad olla pärit Atlandi ookeani kandist, 
s.o väljastpoolt Läänemerd.
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(9) Vrakkide toestamine sai teoks tänu objektijuht Viljo Niidile ja Eriehitustööd OÜ-le. Toestatud kogevrakk enne vastutusrikast  
väljatõstmist ja transporti. Foto Maili Roio

(9)

  Atlandi päritolu on ka Peetri vraki ahtri poole  
jäävast osast saadud kaks sabapidi kimpu seotud turskade 
selgroogude kogumit. Selline traditsiooniline turskade 
kuivatamine ja kaubandus oli laialt levinud just hansa-
kaubanduse aegu. Ühes pundis oli 16 ja teises vähemalt 
kümme turska. Kalade keskmine kerepikkus oli vahemikus 
80–100 cm.
  Samuti leiti kalaluid vööris asunud suure puittünni ja 
väikese kasetohust anuma seest. Mõlemad sisaldasid  
räimeluid. Tünnis oli luid vähem, see-eest aga palju soo-
museid. Viimased kleepuvad hästi tünni või kalapaadi parda 
külge, kuna tulevad kala küljest kergesti lahti. Kui tünn oli 
ka enne uppumist tühjaks tehtud, siis soomused jäid ikkagi 
selle seina külge ja sadenesid hiljem tünni põhja. Soo-
muste ja luude suuruse järgi võib arvata, et tegu on suu-
remate räimedega Läänemerest või Atlandi poolelt, kuid 
suurus pole siinkohal eristamiseks hea kriteerium. Räime 
ja heeringa puhul on sisuliselt tegu sama liigiga, kuid 
Läänemeres on kalade kasvutempo aeglasem kui ookeani-
keskkonnas ja välja on kujunenud omad alaliigid. Tünnis 
olnud kalade päritolu kohta annab ehk edaspidi rohkem 
infot soomuste aastaste kasvutsoonide laiuste võrdlemine.
  Niisiis annavad leitud kalade jäänused olulist teavet 
kalakaubanduse ja kalade käitlemise kohta laevas. Kala- 
jm toidujäänuste leidumine in situ laevavrakkides on väga 
haruldane ning lubab säilinud tõendite põhjal teha edas-
pidi täpsustavaid analüüse nende päritolu kohta.  

LÕPETUSEKS
Muinsuskaitseameti korraldatud vrakkide arheoloogilised 
väljakaevamised toimusid suhteliselt lühikese aja jooksul 
ja veel napima ettevalmistusajaga. Rõõmustav oli kogu 
kaevamistöö ajal kestnud tihe ja asjalik koostöö arendaja 
Metro Capital OÜ ja ehitaja Nordecon ASiga ning veel 
paljude teiste asutuste ja inimestega. Selle  
tulemusena on meie ajalugu saanud märgatavalt rikka-
maks juba praegu, kui paljud uuringud seisavad veel ees. 
  Hindamatuks tuleb pidada asjaolu, et mõlemad 
vrakid on säilitatud tulevastele põlvkondadele: Viljo vrakk 
uputatuna ja liivakottidega kaetuna Tallinna lahte ning 
Peetri vrakk Eesti Meremuuseumis, ootamas konserveeri-
mist ja eksponeerimist.
  Vrakkide erinev saatus on tingitud ennekõike asja-
olust, et niivõrd suuremõõtmeliste arheoloogiliste leidude 
säilitamiseks puuduvad meil sobivad hoidlad. Samuti 
on märja puidu säilitamine üks keerulisemaid konser-
veerimisülesandeid. Muuseumi kõrval on alternatiivne 
lahendus mujalgi praktiseeritud vraki säilitamine algsega 
sarnases keskkonnas, mis on päästekaevamise puhul 
ühtlasi kiireim võimalus. Pikaajalist seisukorra hindamist 
vajab nii merepõhja uputatud vrakk kui ka konserveeritav 
muuseumieksponaat.

1 Artikli ilmumist on toetanud Eesti Teadusfondi teadusgrant ETF 9405.
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TARTU PAULUSE KIRIK – MADE IN FINLAND.1  
TAASTATUD EKSKLUSIIVSEMALT  
KUI ALGUPÄRASELT EHITATUD

 
Egle Tamm

1911–2006: KIRIKU EHITAMISE MÕTTEST  
TAASTAMISE ARHITEKTUURIVÕISTLUSENI
2015. aasta 12. septembril pühitseti restaureeritud Tartu 
Pauluse kirik ja selle uus tiibaltar. Kirik on ehe ja seda 
tasub vaatama minna – sügavama pildi saamiseks jumala- 
teenistusel osaleda või seal mõnda kontserti kuulata. 
Lõuna-Eesti turismikonverentsil nimetati Pauluse kirik 
2015. a parimaks Lõuna-Eesti turismiobjektiks.
  Hoone kavandamine algas 1911. a, mil Tartu linna 
ja Karlova mõisa aladel elanud maarahvas ei mahtunud 
enam oma käsutuses olnud pühakodadesse ära. Turvaline 
ja tuntud valik olnuks ehitada neostiilne kirik, kuid aeg oli 
sealmaal, et historitsism oli juba vanamoeline ning, mis 
veelgi tähtsam, saksapärane. Mitukümmend aastat seltsi- 
ja muud ühistegevust harrastanud eestlased otsisid uut ja 
eestipärast. Kuna sel ajal eestlastest professionaalne arhi-
tektkond puudus, soomlastel oli aga nii professionaalsus 
kui ka rahvuslikkus rahvusromantilise arhitektuurikeele 
näol olemas, valiti kirikut kavandama sugulasrahva arhi-
tekt Eliel Saarinen (1873–1950).
  Saarineni 1913. a valminud projektis ei olnud kirik 
uudne mitte ainult stiililiselt, vaid ka funktsionaalselt. Esi-
mest korda Eestis kavandati kirikuga ühendatud mahus ka 
kantselei, eluruumid koguduse töötajatele, väike leerisaal 
ja teised vajalikud ruumid. Saarinen ei kavandanud kogu 
mahtu ühtse kastina, vaid kolme osana, mille dominant 
oli kirikusaal koos torniga ja sellest eespool asuvad tiib-
hooned, mille vahele moodustus väike linnaväljak. Kirik 
on arhitektuurikeelelt lähedane Saarineni projekteeritud ja 
1911. a valminud Lahti raekojaga Soomes.
  Kirikusaali hõlmav keskne maht valmis 1919. a ja 
vasakpoolne tiibhoone 1931. a. Parempoolne tiibhoone 
on siiani ehitamata. Teises ilmasõjas kirik põles ning sõja 
järel ei leitud hoone taastamiseks pikalt raha. Pärast seda, 
kui taastamine lõpuks 1960. aastatel ette võeti, paigutati 
tiibhoonesse spordimuuseum ja suurem osa kirikusaalist 
täideti Eesti Rahva Muuseumi kogudega. Algsel otstarbel 
leidis kasutust ainult kirikusaali peauste poolne osa.

2006. a korraldati Tartu Pauluse kiriku arhitektuuri- ja 
sisekujunduskonkurss, mille võitis Soome arhitektide 
Merja Niemineni ja Kari Järvineni töö. 

ELIEL SAARINENI VAIMU  
JA VORMIKEELE TABAMINE
Projekteerimise ja ehitamise käigus Soome arhitektide 
mõte teisenes. Keskseks kujunes Eliel Saarineni vaimu ja 
vormikeele tabamine, mis ühtlasi tähendas, et kirikut ei 
püütud taastada sellisena, nagu see oli omal ajal ehitatud, 
vaid võimalikult Saarineni-pärasena. 
  Kui sõja ajal valminud Pauluse kirikule oli rajatud 
laudpõrand, siis nüüdsed arhitektid võtsid eeskujuks 
Soome tollased kirikud ning tegid Pauluse kirikusse 
suurtest betoonplaatidest (90 × 90 cm) ja väikestest 
looduskiviplaatidest (Saaremaa dolomiit ja Ölandilt pärit 
kivi) parketi. Kiriku tornikiiver patineeriti rohekaks, nagu 
muutub vask rannikualal – ehkki sisemaal nagu Tartus 
värvub algul oranžilt helkiv vask oksüdeerudes pruuniks.
Kirikusaali hävinud rõdud taastati Saarineni mõtte koha-
selt raudbetoonist, olgugi et eestlased olid need omal ajal 
ehitanud puitkonstruktsiooni kasutades.
  Sammaste kapiteelid kujundati Saarineni projekti 
visandi põhjal, kuigi algselt olid need õisikukujulised. Uusi 
kapiteele ei valatud mitte kipsist, vaid need vormiti käsitsi, 
õigemini lõigati krohvist välja ja kleebiti neile külge ümar-
vormid. Rõdul kapiteele lähedalt vaadates jätavad need 
eheda ja sooja mulje. Suure, 1100-kohalise kirikusaali 
sammaste, seinte ja lagede jaoks vajalik krohv toodi Soo-
mest ning sobiva sordi leidmiseks tegi Soome akustika-
ettevõte Akukon OY akustilised mõõtmised ja arvutused. 
  Arhitektid kasutasid materjale ja tehnoloogiaid, mida 
nad tundsid ja usaldasid. Kõik mõeldi viimse detailini 
läbi, midagi ei jäetud juhuse hooleks ega lepitud odavama 
analoogiga.
  Pauluse kiriku taastamine ei lähtunud seega mitte 
niivõrd olnu taasesitamisest, kuivõrd isiku ja ajastu 
ideaalpildi loomisest. Sellist vaatenurka saab pidada 

ARHITEKTUUR

Tartu Pauluse kirik, Riia 27, Tartu
Muinsuskaitse eritingimused: Kaur Alttoa, Egle Tamm,  
Robert Treufeldt ja Kristel Valk
Projekt: arhitektid Merja Nieminen ja Kari Järvinen,  
sisekujundus koos Markku Norsiga
Ehitaja: Nordecon AS, saali maalingud Kristiina Ribelus
Muinsuskaitseline järelevalve: Kaido Kepp ja Riivo Klaas
Tellija: SA Tartu Pauluse Kirik
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(1) Juugendist ja Soome rahvusromantismist inspireeritud kirik oli esimene kogudusekeskuse kirik Eestis, mahutades peale kirikusaali hulga 
muid koguduse tööks mõeldud ruume. Fotod Martin Siplane (2) Ristlöövi ja rõdudega lai saal on helge, avar ja õhuline.

(1)

(2)
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põhjendatuks, kuna eksklusiivsemate lahenduste taga 
ei olnud enamasti mitte algupärase restaureerimine ehk 
parandamine, vaid puuduva juurdeehitamine. Et kiriku 
püstitamine langes Esimese maailmasõja ja Vabadussõja 
aega, mõjutas see ilmselt ehitama odavamalt ja primi-
tiivsemalt, kuid ka Eesti ehitusmeistrite oskused ja tellija 
vähene teadlikkus olid põhjused, miks omal ajal piirduti 
lihtsamate ja odavamate materjalidega.
  Saarineni mõttest kujundada kiriku ette linnaväljak 
siiski loobuti ning selle asemel rajati krundi piirile, väljaku 
tänavapoolsele küljele piire. Seekord oli põhjenduseks 
selle kunagine olemasolu. Tõepoolest piiras enne viimast 
sõda kirikut puitlippidest aed, mis ei lähtunud Saarineni 
suurlinlikust mõttest, vaid kohalikust harjumusest piirata 
oma territooriumi. Uus piire pole küll mitte labane lipp-
aed, vaid kiriku arhitektuurikeelega haakuv metallist 
aed.

ALTARIPIIRKOND JA -TAIES  
KUI VÕTMEKÜSIMUS
Peamine muutus on kiriku tähtsaimas osas – altari-
piirkonnas. Kui võidutöö nägi ette kujundada see täiesti 
moodsalt, ilma maalinguteta, siis viimistlusuuringute, 
vanade fotode ja Saarineni jooniste võrdluses selgunud 
omaaegne jooniste järgimise täpsus ajendas arhitekte 
kujundama seda ala maalingutega nii, nagu oli Saarineni 
mõte ja selle algupärane teostus.
  1923. a, kui kujur Amandus Adamsonil valmis val-
gest marmorist üleelusuurune (3,5 m) altariskulptuur 
Kristuse, Maarja Magdaleena ja Jeeriko pimedaga, suleti 
apsiidi aknad. Põhjus oli toona skulptuuri vaatamist 
takistanud valgus. Restaureerimise käigus aknad avati ja 
säilinud vanad raamid restaureeriti. Vähendamaks aken-
dest tuleva valguse intensiivsust, kasutati nende sisekül-
gedel kerge tooniga heledaid klaase, mille muster lähtus 
Saarineni loomingust. Taastati ka apsiidi algupärased 
maalingud. 
  Töö käigus uurisid arhitektid põhjalikult Saarineni 
projekti lõiget, millel on näha apsiidi kujundus. Nad 
jõudsid järeldusele, et Saarinen kavandas apsiidi aknad 
palju madalamad, kui need ehitati, ning akende ette oli ta 
plaaninud altariseina. Mis kirjakohta sellel kujutati, pole 
visandilt loetav, kuid tundub, et tegu on mitut pikas rüüs 
figuuri kujutava kompositsiooniga.
  Kiriku restaureerimise võistlustöös tegid Soome 
arhitektid ettepaneku valmistada altarisein osaliselt 
klaasist. Võistlusel teise koha saanud töö pani ette taas-
tada kunagine massiivne Amandus Adamsoni skulptuur. 
Skulptuurist oli sõjaaegse tulekahju tõttu alles üksnes 
suur marmortomp, mille allosas oli kaks labajalga ja 
veidi kangavolte. Altaripiirkonna kujunduse lahendus oli 
võistluse võtmeküsimus ning altari kui jumalateenistuse 
keskse elemendi esiletõstmine klaasist taiesega tundus 
täistabamusena.
  Õrna ja tundliku materjalina andnuks klaas võima-
luse saada kirikusse abstraktne, inimese enda kujutlusele 

tööd andev altaritaies, mis jätnuks domineerima kiriku 
helge ja avara interjööri. Ka ajaloolisest aspektist oli 
klaastaies põhjendatud: kiriku ehitamise ajal 20. saj teisel 
ja kolmandal kümnendil ei kavandatud kirikutesse enam 
altariseinu. Seda rõhutas Pauluse koguduse õpetaja 
Arnold Habicht oma ajaleheartiklites, kus ta tutvustas 
Pauluse kiriku kavandamise põhimõtteid: „Ei ole juhus-
line asi, et neis uutes kirikutes, mida 20. aastasaja stiil lõi, 
peaaegu väljavõtteta mitte kusagil enam altaripilti ei ole 
üles seatud, vaid kui ülepea midagi, siis altarikuju.“2 
  2014. a alguseks oli selge, et klaasist taiese asemel 
tuleb kirikusse Soome kunstniku Kuutti Lavoneni maali-
dega tiibaltar, sest häid kristlikke klaasikunstnikke polevat 
võtta. Kristliku kunstniku definitsioon jäi ähmaseks, kuid 
põhikriteerium näis olevat kuulumine ristiusu kogudusse. 
Tartu linna muinsuskaitsekomisjon palus kogudusel kor-
raldada parima altariteose saamiseks võistlus, kuid seda 
ei tehtud. Kiriku seisukoht oli, et seda pole õigust nõuda, 
sest altaritaiese eest maksab kogudus, mitte Eesti riik ega 
Tartu linn, kes rahastasid täies mahus kiriku ehitamist. 
  Nii saigi kirik virtuoosse joonistaja Kuutti Lavoneni 
pintsli abil Ristija Johannese, Peetruse, Maarja ja Pau-
luse üksikfiguuride ning Maarja kuulutuse ja Kristuse 
ristisurma kujutisega tiibaltari. Altarisein on teostatud 
professionaalselt. Kas see ka külastajatele meeldib, on 
raske hinnata, sest altariseina neutraalselt suhtuvad ini-
mesed oma arvamust ei avalda – kiidusõnad pole minuni 
ulatunud –, ja ega eestlastel ole ka kombeks kiita või 
tänada. Küll aga küsitakse, miks muinsuskaitse lubas, kui 
tehtu ei meeldi. Taunivad seisukohad pole puudutanud 
mitte altaritaiese vormi, materjali ega akende varjamist, 
vaid maalide ekspressiivsust ja võõrapärasust. Tõepoo-
lest: tavaliselt on meie altarimaalidel kujutatud inimesed 
Põhja- või Kesk-Euroopale iseloomuliku välimusega, 
näiteks Tallinna Kaarli kiriku kutsuva Jeesuse prototüüp 
oli Ilus Villem Hiiumaalt. Seekord näeme aga tumedamat 
verd inimesi, kes kujutatud ju olidki. 
  Sada aastat tagasi pidime otsima Soomest profes-
sionaalset arhitekti, kes meie rahvuslikud püüdlused 
kiviks vormiks, ja praegusajal impordime kujutavat kunsti. 
Siiski on rahuloluks rohkem põhjust kui kurvastuseks, et 
Eestiski on nüüd Tartu Pauluse kiriku näol killuke Soome 
kvaliteetbrändi Made in Finland.

ARHITEKTUUR

1 Artikkel on 8. jaanuaril 2016 ajalehes Sirp ilmunud loo täiendatud variant. 
2 Habicht, A. Moodsate kirikute ehitusstiilist. – Postimees, 1921, 
 11. november, lk 7.
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(3) Saali ehivad käsitsi krohvist välja lõigatud kapiteelid. Maalingud on taasloodud. Algsed maalingud olid säilinud peamiselt kiriku  
sissepääsu poolses osas. Fotod Martin Siplane (4) Algsete eeskujul taastatud apsiidimaalingud ja Soome kunstniku Kuutti Lavoneni maalitud 
tiibaltar. (5) Apsiidi all olnud kunagisse kütteruumi on ehitatud väike kirikusaal. (6) Kirikumüüridest väljapoole maa alla rajati kolumbaarium, 
kus on võimalik säilitada lahkunute tuhka. (7) Vaade kolumbaariumist kiriku alusmüüride vahelisse ruumi läbi kunstiteose mõõtu ukse. 

(4)

(7)

(3)

(5)

(6)
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 KIVIVAREST UUESTI KINDLUSEKS.  
ENNISTUSTÖÖD KURESSAARE KINDLUSES  

AASTAIL 2010–2015
 

Tõnu Sepp

Kuressaare kindluse bastionaalse vööndi konserveerimine 
ja restaureerimine aastail 2010–2015 on olnud vast  
viimaste aastakümnete kõige mahukam ja komplekssem 
restaureerimisprojekt Eestis. Ettevalmistustööd kestsid 
peaaegu kümme aastat. Kuus aastat väldanud projektist 
neli kulusid otseselt ehitustöödele, ülejäänud kaks aga 
kõikvõimalikele hangetele ja pankrotiprotsessidele.  
Nelja aasta jooksul konserveeriti või restaureeriti  
u 6800 m² kivimüüre (s.o 3200 m³), milleks kulus  
2300 t mörti selle kuivkaalus ja umbes 400 autokoormat 
erinevaid kive. 
  Kõik konserveerimis- ja restaureerimistööd on kokku 
võetud ja dokumenteeritud iga-aastastes aruannetes, 
mida on kuus köidet. Uurimistööd on arheoloog talleta-
nud neljas mahukas aruandes. Otseselt Kuressaare kind-
luse uurimis- ja restaureerimistööde teemal on avaldatud 
üle kümne artikli ning ilmumas on mahukas monograafia. 
Nii võib lugeda projekti vaatamata selle käigus esinenud 
suurtele bürokraatlikele probleemidele igati kordaläinuks.
  Kuressaare kindlus oli nõukogude ajal üks nomenk-
latuurseid objekte, mille restaureerimisele pöörati riiklikul 
tasandil suurt tähelepanu. 1960. aastate lõpul alanud ja 
umbes 30 aastat kestnud restaureerimistööde tulemusena 
sai muuseumi näol uue elu keskaegne konvendihoone 
ning restaureeriti kindluse esikülg Idabastionist Põhjabas-
tionini. Mõnevõrra jõuti uuesti üles ehitada ka kindluse 
hoovis nähtav keskaegne ringmüür. Ehkki tööd kestsid 
väga kaua, jõuti korrastada siiski alla kolmandiku kindluse 
bastionaalsest vööndist.
  Pärast Eesti iseseisvuse taastamist ja riikliku muin-
suskaitsesüsteemi reorganiseerimist tehti kindluses Saa-
remaa Muuseumi algatusel üksnes väiksemaid remondi- 
ja restaureerimistöid. Ainus suurem ja silmapaistev 
tegevus oli kindluse vallikraavi ning Ujula ja Tori abaja 
puhastamine aastail 1999–2001. Selle Kuressaare Lin-
navalitsuse ja Soome Keskkonnaministeeriumi ühispro-
jekti tulemusena sai kindluse lähiümbrus täiesti uue näo. 

  Järgnevate aastate jooksul muutus piirkond oma 
spaahotellide, ujumisranna, jahtklubi ja muude puhkeraja-
tistega uuesti linna puhkeala keskuseks. Kõige selle kõrval 
meenutas kindlus mõneti Potjomkini küla: enam-vähem 
klaaritud esikülg, aga ülejäänud osas lootusetult võsastu-
nud ja rusudesse mattunud. 

PROJEKTI ETTEVALMISTUS
Projekti alguse võib paigutada aastasse 2000, kui valmis 
kindluse bastionaalse vööndi rajatiste vertikaalmõõdistus 
– sellest oli suur abi, et töömahust tekiks mingisugunegi 
tegelik ettekujutus. Aastail 2002–2003 tehti Muinsus-
kaitseameti rahastusel juba väiksemaid restaureerimistöid 
kindluse keskaegse ringmüüri loodeküljel, kus katsetati ka 
maakivimüüride konserveerimise tehnoloogiat (see leidis 
hiljem kasutust kindluse teistelgi maakivimüüridel).
  Järgmise kolme aasta jooksul koostati Saaremaa 
Muuseumi algatusel Kuressaare kindluse arengukava, 
mille teine köide käsitles otseselt kindluse konservee-
rimise teemat. Tehti müüride väliuuringud ja 2006. a 
aprillis valmis restaureerimisprojekt. Restaureerimistöö 
alguseni kulus siiski veel üle kolme aasta. 

EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
Konserveerimis- ja restaureerimistööde olulisimad põhi-
mõtted sõnastati juba 2004. a valminud arengukavas 
ning neid täpsustati projekteerimistöö käigus. Need olid: 
1) bastionaalse vööndi ehituskehandi füüsilise lagunemise 
peatamine, 2) kindluse ajaloo täpsustamine ja parem eks-
poneerimine, 3) kindluse kui muuseumi ja puhkekeskuse 
funktsionaalsuse ja taristu parandamine, 4) kindluse kui 
linna puhkeala keskuse heakorrastamine.
  Esimene ja viimane eesmärk on ehk lihtsalt mõiste-
tavad ega vaja lähemat selgitust. Teised kaks on mõne-
võrra komplitseeritumad ja ei pruugi olla kõrvalseisjale 
kohe arusaadavad. Kuressaare kindlus on nimelt sündinud 
väga pika evolutsioonilise arengu tulemusena. Iga ajastu 

Projekt: Kuressaare kindluse kui turismiobjekti 
arendamine. 2009, (2010)–2015
Projektijuht ja muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Projekteerija ja projekti ekspert-nõustaja: Urmas Arike 
Projekti ekspert-nõustaja: Jaan Tamm
Omanikujärelevalve: Urmas Lõhmus (East OÜ) 
Arheoloogia: Garel Püüa (Agu EMS OÜ)
Ehitajad: OÜ Primus PR, AS EBC Ehitus ja Scandec Ehitus OÜ
Tellija: Saaremaa Muuseum

ARHITEKTUUR
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(1) Nõukogude ajal taastatud kindluse esikülg. Fotod Tõnu Sepp (2) Kindluse kagupoolne külg enne restaureerimist 2010. aastal ...  
(3) … ja pärast, 2015. aastal. (4) Lõunabastioni lääneflank enne restaureerimist 2010. aastal ... (5) … ja pärast, 2015. aastal.

ARHITEKTUUR

(1)

(3)(2)

(5)(4)
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on jätnud siia oma jälje – erinevad fortifikatsioonipõ-
himõtted, materjalikasutus, müüritüübid jne. Seni olid 
vaatajale arvatavasti hoomatavad ainult erinevused kesk-
aegse linnuse ja hilisemate bastionaalsete kindlustuste 
vahel. Tegelikkuses on ka muldkindlustustel üksjagu palju 
eri aegade ja sündmuste jälgi, mida tahtsimegi selgemalt 
esile tuua ja eksponeerida.
  Kindluse kui muuseumi ja puhkeala funktsionaalsuse 
ja taristu parandamine on olnud sõnastatud eesmärkidest 
ehk kõige vastuolulisem. Lihtne oleks apelleerida muin-
suskaitseseadusele või nt Veneetsia hartale ning nõuda, 
et kõik algne tuleb muutusteta konserveerida ja säilitada. 
Saaremaa Muuseum on siiski midagi enamat kui pelgalt 
üks ehitismälestis. Seda külastab aastas kümneid tuhan-
deid inimesi ning kindluse hoovil peetakse igal aastal 
tuhandete osavõtjatega vabaõhuüritusi, mis seavad omad 
tingimused. Just selle eesmärgi üks kõige drastilisemaid 
ilminguid on uus väravakäik kindluse tagaküljel – üsna 
brutaalne, ent hädavajalik läbimurre 17. sajandil ehitatud 
kurtiinist. 
  Ka arengukavas ja projektdokumentatsioonis sõnas-
tatud restaureerimistööde põhimõtetest võib mõneti 
üldistatult esile tuua neli tähtsaimat: 1) müüritöödel olgu 
konserveeriv lähenemine. Terviklik restaureerimine on 
õigustatud ainult valikuliselt üksikutes kohtades ja teo-
reetilised rekonstruktsioonid peaksid olema välistatud;  
2) vältida materjalide ja töövõtete unifitseerimist. Kindluse 
müürid peavad säilitama oma algilme ja ajaloolise tõepära; 
3) uued funktsionaalsed lisandid peavad olema selgelt 
eristatavad ega tohi jäljendada ajaloolisi konstruktsioone; 
4) kindlus peab linna puhkeala keskusena moodustama 
ühtse, esteetiliselt nauditava terviku.
  Konserveeriva põhimõtte valimine tähendas, et loo-
butakse müüride täielikult dolomiidiga katmisest, nagu 
seda tehti nõukogude ajal. Ehitaja jaoks tegi see töö kee-
rulisemaks, sest just dolomiitvooder on olnud see, mis 
annab müüridele ilmastikukindluse. Projekt nägi ette 
paari rea kõrguselt dolomiidi paigaldamist üksnes müü-
ride jalamile, et markeerida seal kunagi olnud dolomiit-
voodrit ning ühtlasi kaitsta müüri alaosa jää ja lume eest. 
Dolomiitvooder pidi osaliselt taastatama ka bastionide 
tippudes ja alumistel flankidel, et rõhutada kindluse rel-
jeefi ja teha see paremini nähtavaks.
  Materjalide ja töövõtete unifitseerimise keeld oli otse-
selt inspireeritud nõukogudeaegsetest töödest, mille puhul 
kõikidel müüridel kasutati samasugust kivi – seetõttu 
muutusid näiteks täiesti eriilmelised rootsi- ja veneaegsed 
müürid eristamatuks. Nagu juba mainitud, oli üks eesmärk 
just säilitada ja esile tuua eriaegsete müüride erinevused. 
Ette rutates võib mainida, et see õnnestus meil üsna hästi: 
keskaegsed segamüürid, taaniaegsed lubjakivimüürid, 
rootsiaegsed väga korrapärased dolomiitvoodriga maakivi-
müürid ning veneaegsed väikesest kivist dolomiitvoodriga 
müürid on kõik üsna selgelt eristatavad ja nähtaval. 

MÜÜRITÖÖD
Nagu artikli alguse statistika näitab, kujunes müüritööde 
maht väga suureks. Nelja aasta jooksul konserveeriti ja 
osaliselt ka restaureeriti kõik kindluse kurtiinide ja bastio-
nide välismüürid ning kaitserinnatiste müürid – see töö 
oli nõukogude ajal tegemata jäänud. Rahalistel põhjustel 
ei konserveeritud ainult vallikraavis paiknevaid raveliine. 
Siiski kaeti kahel raveliinil veel säilinud dolomiitvoodriga 
müürilõigud turvavõrguga, et vältida nende varisemist. 
Peale välismüüride kaevati rusudest välja ja konserveeriti 
kaks keskaegse ringmüüri torni varet ja nendevaheline 
müürilõik. Kuna tegu on ringmüüriga, mis oli nõukogude 
ajal suures osas juba „ära restaureeritud“, on kindluse 
hoovil nüüd omanäoline näide eri aegade erinevatest res-
taureerimispõhimõtetest. 
  Äramärkimist väärivad veel ühe taaniaegse suurtüki-
positsiooni restaureerimine Põhjabastionis, sama bastioni 
väravakäigu uue võlvi ehitus, lääneflangi täielik restauree-
rimine kuni positsioonile paigutatud suurtükkideni välja 
ning Lõunabastioni püssirohukeldri restaureerimine.

TULEMUS
Kõigile arusaadav tulemus on kindlasti müüride lagu-
nemise peatamine. Eks mingi lagunemisprotsess siiski 
jätkub, ent see on juba üsna aeglane ja loomulik nähtus, 
mille vastu aitab regulaarne hooldustöö. 
  Kõige nähtavam tulemus on aga kindlasti kindluse 
algsele lähedase reljeefi taastamine, millega toodi uuesti 
päevavalgele ja tehti mõistetavamaks kindluse kunagised 
fortifikatsioonipõhimõtted ja ehituslaad. Kes mäletab veel 
restaureerimiseelseid bastionide flanke ühtlaselt rohe-
tavate lamedate nõlvadega, mõistab, kui vale pildi lõid 
need kindluse ehituspõhimõtetest. Maailmas on rohkelt 
bastionaalseid kindlustusi (tegelikult ka Eestis), mis ongi 
rajatud ilma müürideta, üksnes pinnast kokku kuhjates. 
Kuressaare kindlust ei ole seevastu kunagi sel viisil ehi-
tatud, mistõttu hakkas see lagunenult jutustama vale 
lugu. Müüride ja algse reljeefi taastamine andis kindlusele 
tagasi selle tõepärasuse.
  Konserveerimise ja restaureerimise tulemusena on 
saanud ka kindluse ajalugu märgatavalt selgemaks ning 
nähtavale toodud. Nüüd teame juba üsna täpselt, milli-
sed kindluse osad on taaniaegsed (1559–1645), milli-
sed rootsiaegsed (1645–1721) ja millised veneaegsed 
(1721–1834) ning milline oli kindluse planeering neil 
aegadel. Väga huvitavat teavet on saadud ka eri ajastute 
ehitustehnoloogia kohta. Samuti on küllalt konkreet-
selt nüüd näha ka Põhjasõja dramaatilised sündmused 
kindluses, mil Vene väed 1711. a aprillis selle bastionid 
mineerisid ja õhku lasid. Neljast bastionist kolm said väga 
suurte purustuste osaliseks ning need taastati alles 18. saj 
lõpul mõnevõrra teistsuguse kuju ja rootsiaegsetest väga 
erinevate müüridega.
  Ja loomulikult … Kuressaare kindlus on nüüd palju 
heakorrastatum ja ilusam! 

ARHITEKTUUR
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(6) Uus väravakäik kindluse edelakurtiinis. Fotod Tõnu Sepp (7) Erinevatest materjalidest rootsi- ja veneaegsed müürid kindluse  
Lõunabastioni kaguküljel.(8) Kuressaare kindlus pärast konserveerimis- ja restaureerimistöid 2015. a sügisel. Foto Margus Muld
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Tallinnas Põhja puiestee praeguste kinnistute 27 ja 27a 
territooriumil alustas 1865. aastal tööd Tallinna Gaasi-
vabrik ning aastail 1912–1913 rajati samale maa-alale 
Tallinna Elektrijaam, mida laiendati 1936. a. Teises maa-
ilmasõjas elektrijaam osaliselt hävis. Telliskorsten ja esta-
kaad, mida mööda vagonetid toimetasid kütuse kateldeni, 
on sõjajärgsed ehitised. 
  2009. a korraldas Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 
arhitektuurivõistluse. Selle võitis arhitektuuribüroo Kava-
Kava, kes koostas ka hoonekompleksi restaureerimispro-
jekti. Restaureerimist alustati 2011. a märtsis.
  Tallinna Kultuurikatla restaureerimisprojekt lähtus 
hoone algupärasest ja tolleks hetkeks säilinud kujundu-
sest ja viimistlusest, lisades uues funktsioonis vajalikke 
täiendusi ning arvestades uusi vajadusi ja tänapäeva ehi-
tusnorme. Siin on osaliselt säilinud ka sisustust, millele 
on antud täiesti uus ülesanne – olla ühtaegu nii ajastut 
esindav tehnika kui ka nüüdisaegse ruumikujunduse 
element.
  Kahjuks jäi rahalistel põhjustel ellu viimata nii mõnigi 
suurejooneline idee, millest tahaksin ära märkida kolme.
1. Projekti kohaselt pidi korstnasse tulema lift ja üles  
vaateplatvorm.
2. Estakaad oli mõeldud evakuatsiooniteeks. Ekspertiisi 
tulemusena aga selgus, et rajatist kandvad karprauad  
on kehva kvaliteediga keevterasest, mida praegused  
ehitusnormid ei luba kasutada. Estakaad mõõdistati ning 
omanikul on kohustus see taastada sobivast materjalist 
kandekonstruktsioonidega. 
3. Gaasimaja välisfassaad korrastati ja hoone keldrikorru-
sele rajati tehniline ruum, kuid maapealsesse ossa planee-
ritud väike saal ja külastajate ruumid jäid ehitamata.
  Hoone raudbetoonkonstruktsioonide olukord oli 
kaunis problemaatiline, eriti keldrikorruse vahelae ja 
katelde vundamentide puhul. Esmalt eemaldati lahtine 
betoonikiht, seejärel konserveeriti armatuur. Töö, mille 
käigus pintslikesega puhastati paljandunud armatuur ja 
kaeti see kaitsevahendiga, oli alguses tegijatele võõras. 
Kallist kaitsevahendit määriti ka mittevajalikele pindadele 
ning järelevalveinseneril tuli kannatlikult õigeid töövõtteid 
õpetada. Betooni taastamise töödel tehti teisigi vigu, mida 
tuli korrigeerida. See pole mitte etteheide ehitajale, vaid 

märk sellest, et spetsiifilised ja harvaesinevad tööd vajavad 
erilist tähelepanu ja väljaõpet.
  Katlamaja algupärast miljööd rõhutavad siseruu-
mides kõikvõimalikud seadmed: kolud, telferid ja katlad. 
Kõige lummavam ongi just katlasaal, kus troonivad kaks 
hiiglaslikku konserveeritud aurukatelt. Need puhastati  
nii seest kui ka väljast asbestist ja kõik avad suleti õhu-
tihedalt. 
  Kõige põnevam osa oli korstna ja suitsukäikude  
restaureerimine. Projekti autori idee oli eksponeerida  
suitsukäike punastest tellistest voolava ruumina, selli-
sena, nagu neid omal ajal ehitati – erinevate võlvidega 
kaetud avarate kanalitena, mis nüüd, pärast korrastamist 
on tõeliselt müstiline maailm. Ka sobitub suitsukäiku-
desse projekteeritud punastest tellistest trepp suure- 
päraselt ümbritseva miljööga.
  Suitsukäikude ehitusaegne konstruktsioon oli sel-
line, et kandva kehandi siseküljel oli täiendav tellisvooder, 
mis kaitses seinu agressiivsete gaaside mõju eest. Vooder 
oli kinnitatud põhiseina külge terasankrutega. Aja jooksul 
oli käikudesse kogunenud hulganisti lagunenud voodri-
telliseid ja tahma, käikude laed olid suures osas varisemis- 
ohtlikud ning mõned juba varisenud. Pärast esimesi 
puhastustöid oli näha, et käikudes on säilinud suurem 
osa savitellistest laotud põrandasillutisest, kuid enamik 
sisevoodrist on kahjustatud ja mureneb. Käikude restau-
reerimist alustati varisenud lagede taastamisest: uued 
tellisvõlvlaed riputati terasankrutega nende kohale valatud 
betoonplaatide külge. Ka uued vooderseinad ankurdati 
algupärastega sarnasel viisil põhiseinte külge. Algset 
vooderseina säilis üsna vähe. Kiita tuleb suitsukäigud res-
taureerinud OÜ Aruna-Ehitus meeste tublit tööd. Peale 
tellisseinte ladumise ja korrastamise puhastasid nad välja 
algse tellispõranda ning täitsid tühjad kohad osalt uute, 
osalt vanade (mujalt üle jäänud) tellistega. 
  Lift jäi praeguste tööde ajal telliskorstnasse paigalda-
mata, küll aga võeti ette korstna konstruktsiooni kindlus-
tamine ja korrastati selle välispind. Kõik praod ja vuugid 
puhastati ning täideti ilmastikukindla injekteerimis- 
seguga. Murenenud telliste pealispinnad täideti spet-
siaalse toonitud seguga. Korstna ülaosa restaureeriti  
n-ö kaudse juhendamise teel, sest töid teostasid suures 

TALLINNA ELEKTRIJAAMAST KULTUURIKATLAKS. 
RESTAUREERIMINE AASTAIL 2011–2015

Põhja puiestee 27a, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Andres Sildre
Projekteerija: KavaKava OÜ
Peatöövõtja: OÜ Astlanda Ehitus 
Muinsuskaitseline järelevalve: Katrin Etverk
Tellija: SA Tallinna Kultuurikatel

 
Katrin Etverk
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(1)

(1) Soojuselektrijaam 2006. a. Foto Arne Maasik (2) Katlapõhja paljandunud armatuur konserveerimise ajal. Foto Katrin Etverk  
(3) Vaade konserveeritud kateldele. Fotod Kaido Haagen (4) Katelde saali vahekäik. 
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osas alpinistid, kes pildistasid üleval olukorda ning töö-
tasid fotode alusel antud juhiste kohaselt. Korstnasuu 
kindlustati betoonvööga ning kaeti õhutatava veekindlast 
vineerist ja katuseplekist plaadiga.
  Üks väheseid kohti, kuhu murti täiesti uued avad, 
on suitsukäikude korstnasse suubumise ala. Tulevikus 
pääseb nende uste tagant ka vaateplatvormile viivasse lifti.
  Katlamaja kahe korpuse ja algse gaasimaja fassaadid 
on viimistletud klombitud paekiviga ning sokliosad tahu-
tud kividega. Soklikivide olukord oli kohati väga nigel ning 
täielikult lagunenud kivid asendati uutega. Väga hästi 
õnnestus katkiste paekivide parandamine firma Remmers 
materjalidega. Katlamaja fassaadide restaureerimise kõige 
töömahukam osa oli avade krohviraamistuste ja akendeva-
heliste krohvitud silluste taastamine, kus tegelike kahjus-
tuste ulatus selgus alles töö käigus. Mitmel vahesillusel 
oli armatuur deformeerunud ja üksikutel puudus see soo-
tuks. Tuli valada uued sillused. Paekiviseintele täielikku 
puhastust ja impregneerimist ei tehtud, küll aga oli vaja 
puhastada omal ajal roheliseks värvitud pinnad. Selleks 
kasutati soodapuhastust sujuva üleminekuga värvimata 
pinnale. Tulemus on soliidne ning ei mõju ülerestaureeri-
tuna.
  Tallinna Kultuurikatla restaureerimistööde maht 
oli suur ning sisaldas palju suhteliselt harva ette tulevat 
betooni ja tehniliste seadmete taastamist. Aeg-ajalt kulges 
protsess kaunis vaevaliselt, kuid nüüdseks on koerast üle 
saadud – tulemuseks on väga populaarne ja mitmeots-
tarbeline ajaloohõnguga kompleks. Pöidlad pihku, et ka 
sabast üle saadaks ja praegu peatatud tööd lõpetataks!

ARHITEKTUUR

(5) Ebastabiilne nurk suitsukäikudes enne restaureerimist. Foto 
Katrin Etverk (6) Sama nurk pärast kindlustamist. Fotod Kaido 
Haagen (7) Vaade suitsukäikudest korstnajala suunas. (8) Murene-
nud tellispinna paikamine täiteseguga. Foto OÜ Aruna-Ehitus 
(9) Kultuurikatel väljast 2015. a. Foto Kaido Haagen
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EELLUGU
Tallinna menukas näitusepaik Lillepaviljon vajas juurde 
söögi-joogikohta, nii kerkiski 1965. aastal Valve Por-
meistri projekti alusel selle kõrvale kohvik Tuljak. Hoone 
kirjutas end hästi väljapeetud karniisiarhitektuuri näitena 
kohe Eesti arhitektuuriajalukku ning võitis külastajate 
südamed uuendusliku einelauatüüpi toidukohana, kus 
soojal aastaajal sai ise väliterrassil šašlõkki küpsetada. 
Iseteenindusega ei suudetud siiski piisava hulga inimeste 
janu ja nälga kustutada, sestap muudeti juba 1970. a 
kontseptsiooni ja projekteeriti klaaspaviljoni tagaküljele 
köögiplokk. Kuumadel üheksakümnendatel asus siin 
vähemalt sama kuum restoran Carina, mis suleti 2002. a. 
Ja siis tuli tühjus.

PÄRIS LUGU
Kui restaureerimismõtetega inimesed 2014. a Tuljakusse 
jõudsid, oli selle seisukord üsna nutune: kohvikusaali lagi 
sadas läbi ja püsis üleval ainult tänu tugipostidele, mida 
oli kogu ruum täis pikitud. Kunagise menupaiga elegantsi 
oli ses räämas kohas üsna keeruline ette kujutada.
  Tuljaku õnneks sattus kokku väga hea meeskond, kus 
nii projekteerija, ehitaja kui ka tellija olid algusest lõpuni 
südamega asja juures. Ehkki mõne keskaegse hoone 
restaureerimisega võrreldes oli Tuljakuga pealtnäha päris 
lihtne – meenutas see ju kohati rohkem uusehitust kui 
vana taastamist –, nõudis hea lõpptulemus siiski omajagu 
peamurdmist ja asjaosaliste sujuvat koostööd. 
  Kogu köögiplokk lammutati, et see pärast maa-aluse 
parkla rajamist samas mahus ja kujunduses uuesti püsti-
tada. Uued tehti ka puitferm-tarinduses katus ja kohviku- 
osa klaasseinad – nii, et kogu algkonstruktsioonist jäid 
alles üksnes mõni sein, katust kandvad metallpostid,  
galeriiosa betoonlagi, betoontrepp siseõuel ja jupike  
keldrit hoone all. 
  Säilitatavaid väärtuslikke detaile Tuljakus peaaegu ei 
olnud, välja arvatud imekombel siiani säilinud originaal-
valgustid ja ebaselge eesmärgiga pulgad mõne metallposti 
küljes. Restaureeritavate detailide puuduses ei saa iseene-
sest süüdistada pelgalt ajahammast, mis ei olnud Tulja-
kuga just ülemäära leebelt ümber käinud, vaid samavõrd 

ka arhitekt Valve Pormeistrit ja modernistlikku meelelaadi 
üldiselt.
  Minimalistlikult väljapeetud hoone muutsid kõne-
kaks hoopis mitmesugused viimistlusmaterjalid, nende 
toon ja tekstuur: tumedaks peitsitud puitpinnad kõlamas 
kokku kargete paljaste betoonpindade ja sooja punase 
tellismüüriga. Eks neid siis restaureeritigi.

PUIT
Puitosade puhul on jutt restaureerimisest küll ilmne liial-
dus, sest kogu tegevus oli selgelt rekonstrueerivat laadi. 
Hoonele iseloomuliku räästakarniisi taastamisel võeti 
aluseks tugeva ja ilmeka profiiliga originaallaudise jupid, 
mis leiti projekteerimiseelsete väliuuringute käigus hilise-
mate karniisilaudade alt. 
  Kohvikusaali omaaegse sisekujunduse tähtis osa oli 
olnud tume laelaudis. Algusest peale oli selge, et see ele-
ment on hoone arhitektuurse terviku seisukohast võtme-
tähtsusega ja peab kindlasti ka uude interjöörikujundusse 
alles jääma. Et kogu katus vahetati välja, tuli ka siin kasu-
tada rekonstrueerivat meetodit.
  Kõik sujus kenasti seni, kuni laelaudisele oli peale 
kantud teine tumeda peitsi kiht. Siis selgus, et laudade 
külgedel olevad oksakohad ei ima peitsi piisavalt sisse, 
mistõttu nägi lagi välja nii, nagu oleksid viimistlejad  
pintsliga erakordselt lohakalt ringi käinud. Oli selge, et 
selline kirju-mirju lagi ei kõlba kuhugi, aga mida teha? 
Laudu maha kiskuma ju ei hakka – valmimistähtajani  
olid jäänud üksikud päevad. 
  Nii paluti appi Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonnas õppinud kunstikonservaa-
torid, kelle tundlik käsi taastab harilikult peeneid mõisa-
maalinguid. Teinud paar katset erinevate materjalidega, 
otsustasid konservaatorid, et sobivaim toneerimismaterjal 
on kuivpastelli ja söepliiatsi kombinatsioon, millega 
käidigi lagi ruutmeetri kaupa üle. Selline peenretušee-
rimine ühe nõukogude modernismi esindava objekti 
juures tundub kahtlemata absurdimaiguline, ent eesmärk 
pühendab abinõu – lõpptulemus on selline, nagu  
soovitud. 

TELLIS, PUIT JA BETOON, KLAASIST RÄÄKIMATA. 
NOPPEID TULJAKU KOHVIKU RESTAUREERIMISEST

Pirita tee 26e, Tallinn
Restaureerimisprojekt: Ove Oot (Apex Arhitektuuribüroo OÜ) 
Konstruktiivne lahendus: Siim Randmäe (EEB Projekt OÜ)
Peatöövõtja: 1Partner Ehitus OÜ (objektijuhid Tarvo Pukk ja Heigo Veskiväli)
Tellisseinte puhastamine ja betooniparandused: Reno OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Maris Mändel
Tellija: Baltek Arendus OÜ 

 
Maris Mändel
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TELLIS
Üks selgelt eristuv etapp Tuljaku restaureerimisel oli 
punastest tellistest dekoratiivmüürikirjas laotud seinte 
puhastamine ja proteesimine. Ruumides olid algselt 
eksponeeritud seinad saanud vahepealsel ajal selga kor-
raliku tsementkrohvikihi, mis nüüd eemaldati. Seejärel 
vaadati seinad hoolikalt üle ja märgiti ära kahjustunud, 
väljavahetamist vajavad tellised. Proteesimismaterjal oli 
õnneks omast käest võtta, sest köögiplokki lammutades 
oli kõrvale pandud piisav kogus nõukogudeaegset sobivas 
toonis-mõõdus tellist. 
  Viimaseks etapiks jäi peenpuhastus madalsurvega 
abrasiivmeetodil. Ehkki sobivat puhastustugevust kontrol-
liti proovilappidel – eesmärk oli saada pind enam-vähem 
puhtaks tellist kahjustamata –, tuleb siiski tõdeda, et 
tellised olid erinevad ja mõne jaoks osutus valitud surve 
ikkagi natuke liiga tugevaks. Seetõttu jäi sealne pind 
lähemal vaatlusel õrnalt krobeline. 

BETOON
Last but not least, betooniparandused. Kohvikuhoonega 
on lahutamatult seotud selle vahetu ümbrus: terrazzo-
plaatidega sillutatud terrass, jäätisekiosk ja tunnelilaadne 
sissepääs merepoolselt küljelt. Kõik need olid kujundatud 
mõnevõrra erineva faktuuriga, kuid puhaste betoonpinda-
dena ja võimaldasid harjutada kätt betooniparanduse alal. 
Proovilappe valmis seegi kord rohkem kui üks (aitäh ehi-
tajale kannatliku meele eest!), sest otsiti sobiva tooniga 
segu ja õige faktuuriga viimistlusviisi. Lõpptulemus on nii 
ja naa – kui jäätisekioskil näeme ideaalilähedasi paran-
dusi, siis sissepääsutunneli seinal, mille puhul tähtaeg 
juba väga tagant kiirustas, kõigub kvaliteet rohkem. 

Kokkuvõtteks – üks Eesti modernistliku arhitektuuri pärl 
on taas särama löödud ja gurmaanide rõõmuks on Tallinna 
toidumaastikul üks (menu)paik rohkem.

(1) Restaureeritud Tuljaku välisvaade. Foto Tõnu Tunnel  
(2) Šašlõki küpsetamine 1970. aastail. Foto Oskar Vihandi, 
EFA.498.1-7190. (3) Vaade saali enne restaureerimist. Fotod Maris 
Mändel (4) Vaade saali pärast restaureerimist. 

(2)

(3)

(4)

(1)



23

ARHITEKTUUR

Kadrioru slobodaana tuntud Poska tänava lõik on peaaegu 
ainus koht Tallinnas, kus on 19. sajandi alguse agulimil-
jööd alles rohkem kui paari maja ulatuses. Kui uue sajandi 
alguses seadis arendajate surve sellegi säilimise küsimärgi 
alla, lisati varem kaitse all olnud Poska 35 ja 41 majadele 
2002. aastal ka Poska 33. Neile moodustati ühine kaitse-
vöönd, et tagada algupärase ruumistruktuuri säilimine.
  2006. aastaks kuulusid kinnistud Poska 31–35 kõik 
ühele omanikule ning nii tekkis võimalus neid arendada 
ja restaureerida. Detailplaneeringu käigus lisandus Poska 
39 kinnistu. Et detailplaneeringu menetlemine Tallinna 
linnas on aastatepikkune protsess, pole imestada, et 
majad said valmis alles 2015. a.
  Detailplaneeringu eritingimuste koostajana oli 
allakirjutanu ees päris keeruline ülesanne: kuidas seada 
tingimused nii, et säiliks ajalooline struktuur, tekiks nüü-
disaegne kvaliteetne linnaruum ja arendus oleks üldse või-
malik (st majanduslikult otstarbekas)? Kadrioru slobodaa 
tuumikalasse kuuluvatena on kõnealustel kinnistutel võt-
mepositsioon selle omalaadse linnaruumi defineerimisel ja 
kandmisel läbi ajastute. Samas ei olnud kehvas tehnilises 
seisukorras, väikeste ruumide ja kõnniteest madalamal 
asuva põrandapinnaga mälestised arendajate ja ostjate 
vaatevinklist kuigi atraktiivsed. Uute hoonemahtude lisa-
mine oli nende korrastamise huvides eluliselt vajalik.
  Uuselamute sobitamine ajaloolisse keskkonda on 
rohkelt proovikive sisaldav ülesanne, eriti juhul, kui 
lisatav uus on mahult suurem kui säiliv vana. Aja nõu-
deid arvestades on see paratamatu – 19. sajandi aguli 
ruumitraditsioon ei ole 21. sajandil ei olmeliselt ega ka 
ehitusnormatiivide aspektist kuidagi rekonstrueeritav. 
Kompromissi otsinguid ajaloolise miljöö ning tänapäevase 
arhitektuurikeele ja elutingimuste vahel saab siinkohal 
jälgida kahe arhitekti tõlgenduses.

POSKA 31–35 UUSELAMUD
Poska 31–35 uuselamud (OÜ Tiit Trummal Arhitektid) 
on õnnestunud lahendus: slobodaale omane tihe struktuur 
on tänavapildis selgelt edasi kandunud ja üldpilt palju 
parem kui enne. Kinnistu sügavusse paigutatud uued 
hooned on lihtsamad, kuid kannavad endas siiski slobo-
daale iseloomulikku liigendatuse ideed. Kahetsusväärselt 
on aga jäänud teostamata mõnigi projektis kavandatud 
fassaadielement (nt osaliselt laudis sisehoovi majadel), 
mis pidanuks lisama vajalikku dünaamikat, visuaalselt 
vähendama suhteliselt suuri seinamassiive ja siduma 
hoonet ümbritseva puitarhitektuuriga.
  Kuna mahud ja arhitektuurikeel olid selgelt  
21. sajandist, püüdis arhitekt tabada ajastupärast  

õhkkonda värvi- ja materjalikasutusega, mis mõjus pro-
jektis väga veenvalt ja väljapeetult. Paraku on finessid 
ehituse käigus kaduma läinud ning asemele tulnud pigem 
tehnitsistliku loomuga ja kontrastne valge-hall-must, 
aktsendiks algse maheda ookri asemel erekollane. Olles 
küll muidu sellise vaoshoitud värvigamma pooldaja, pean 
tõdema, et seekord on see lõpptulemusele karuteene 
osutanud ja muutnud algselt väljapeetuna mõjunud miljöö 
hoopis igavamaks ning odavailmelisemaks.
  Vastakaid tundeid tekitab ka tänavapoolne hoone. 
Kui mahult ja fassaadiliigenduselt on tegu peaaegu 
täiusliku lahendusega, kus moodsast arhitektuurikeelest 
hoolimata on tulemus sedavõrd tagasihoidlik ja keskkonda 
sobituv, et pealiskaudne pilk ei pruugi selle tänapäevast 
päritolu märgatagi, siis detailides läheb asi käest ära. 
  Esimese küsitavusena torkab silma värvivalik: algne 
märkamatu ja orgaanilisena mõjunud laseeriv hallikas-
pruun (näeme seda Poska 39 majal), mis sobitus hästi 
vanade majade vahele – samas siiski vaieldamatult 
kantud 21. saj puudutusest –, on asendunud lahja  
beeži mattvärviga. Tulemus räägib enda eest.
  Kummaline lugu on esimese korruse avadega. Need 
on näide sellest, kuidas hea arhitektuurne lahendus on 
läinud projekteerimise ja ehituse käigus kaduma. Algsel 
fassaadijoonisel on nende avade – aken, garaaži ja elamu 
uks – ülemine serv ühel sirgel, lõpptulemuses see aga nii 
ei mõju. Lähemal vaatlusel ilmneb, et kuigi avad on tõesti 
ühel kõrgusel, muudab funktsioonist tulenev liistude 
jm lisamine üldmulje kaootiliseks. Ilmselt oleks saanud 
olukorra päästa mõne arhitektuurse võttega, vormistades 
näiteks varikatuse üle kogu fassaadi kulgeva karniisina.
  Kolmandaks on ebaõnnestunud uuselamu ja vana 
tulemüüri liitekoht. See on laialt levinud probleem, mille 
puhul on õnnestunud lahendused õige haruldased. Tradit-
siooniliselt on tulemüür maja fassaadi suhtes alati pisut 
eenduv (umbes 10 cm), et takistada tule levikut ühelt 
hoonelt teisele. Uuselamute puhul kipub aga uus fassaad 
eenduma ja tulemüür kaduma kui kaenlaauku, nii ka siin. 
Kas see viga saab alguse projektist või kujuneb ehituse 
käigus, oleks huvitav teada just selle edaspidise vältimise 
huvides.

POSKA 39 UUSELAMU
Poska 39, mis ehitamise ajal palju kirgi küttis, liideti 
projekti alles töö käigus. Selle kinnistu eritingimused 
sätestasid vajaduse lähtuda seal varem paiknenud hoo-
nest, kasutada fassaadil puitu ja eelistatult nüüdisaegset 
arhitektuurikeelt jne. Sealjuures eeldati, et uushoonestus 
peab nii konfiguratsioonilt, kõrgustes kui ka fassaadi-

UUED MAJAD KADRIORU SLOBODAAS
 

Leele Välja
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kujunduselt olema elavalt liigendatud, et tagada slobo-
daale iseloomulik hoonestusstruktuur.
  Arhitektuuribüroo R-Konsult kavandatud hoone 
tekitab vastakaid tundeid. Kui moodne arhitektuurikeel, 
laudisega fassaad ja n-ö agulipärane kõrge plank on 
soovituga igati kooskõlas, on mahtude puhul kaks suurt 
probleemi.
  Liiga kõrge sokkel – arhitektuurne loogika ütleb, 
et kõrvalmälestis Poska 41, mis on kogu tänavafrondis 
erandlikult kõrge sokliga, peaks selles osas olema ülem-
piiriks. Algsel hoonel, millest tuli lähtuda, oli väga madal 
sokkel ja nii tundus Poska 41 eeskujuks seadmine liigse 
julgustusena, mistõttu sokli ülempiiri ei määratudki. 
Praktika näitab, et seda pidanuks siiski tegema.
  Tõstetud räästas – kui räästajoon paikneks naaber-
maja tulemüüri joonel, oleks pilt märksa miljöösõbrali-
kum. Valitud lahendus (mis võimaldab katusekorrusele 
hoopis rohkem kasulikke ruutmeetreid) muudab aga 
hoone naabrite suhtes kohatult domineerivaks.
  Õnnestunuks võib pidada Poska 39 fassaadiviimist-
lust (sarnane pidi algul olema ka Poska 31 tänavaäärse 
maja fassaadil). Kokkuvõttes paistab, et kui ühe hoone 
puhul õnnestusid mahud ja muret tekitab viimistlus 
(Poska 31), siis teisega läks vastupidi.

RESTAUREERITUD HOONED POSKA 33 JA 35
Tuleb tänada tublit arendajat, kes need hooned üldse 
ette võtta julges. Poska 35 kui üks Vene impeeriumi 
kohustuslike tüüpfassaadide ajastu väheseid hästi säilinud 
esindajaid Tallinnas oli eritingimuste koostamise aegu 
(2006) veel suhteliselt rahuldavas seisus. Hoone paistis 

silma ebatavaliselt uhkete ahjude poolest, mis arvati 
pärinevat Kadrioru lossist. Vahepealne vaikelu peale 
elanike väljakolimist põhjustas aga selle, et vargad viisid 
ahjud ning hoone ise jõudis auväärse vanakese staatusest 
hingevaakuva rauga seisu. Restaureerimine tähendas uut 
vundamenti ja paljude ehitusosade uuendamist. 
  Poska 33 kui vanuselt noorem hoone vajas pisut 
vähem sekkumist, kuid põhjalikud tööd tehti ka siin. Nagu 
selliste suurte arenduste puhul tavaks olid restaureeri-
tavate objektide projekteerijad teised kui uushoonestusel 
(OÜ Restauraatorprojekt). Kas just sellest tingituna või 
peeti teemat ebaoluliseks, on tänavapilt, mille kolm pro-
jekti haaratud maja (Poska 31–35) moodustavad, väga 
juhuslik. Restaureeritud hoonete juures on aimata püüdu 
järgida värviuuringute esimesi kihte, kaalumata, kuidas 
need lõpptulemusena üksteise ja uue hoonega haakuvad.

LÕPETUSEKS
Kadrioru slobodaa veel kümmekond aastat tagasi ähma-
sena tundunud tulevik on jõudnud nüüdseks hoolimata 
keerulistest valikutest ja mõningatest ebakohtadest üsna 
õnneliku lahenduseni. Aukliku tänavaseina asemel on 
taas soliidne ja korrastatud majarivi ja hulk inimesi on oma 
uues kodus õnnelikud. 
  Pisut jääb kripeldama, et Poska 31–35, mis tõotasid 
projekteerimisjärgus pakkuda harvaesinevat arhitek-
tuurset rafineeritust ja uut kvaliteeti keerulise ajaloolise 
keskkonna taaselustamisel, on lõpptulemusena hoopis 
tavalisemad. Hõrk muusa puudutus, mida projektis 
aimata võis, kahjuks sinna ka jäi.

ARHITEKTUUR

(1) Vaade Poska (tollal Leineri) tänavale 1971. a. Foto Erik Raiküla, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arhiiv,  
foto nr 3356.

(1)
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(2–5) Poska 31–35 sisehoovid. 3D-joonised OÜ Tiit Trummal Arhitektid, fotod Martin Siplane (6–7) Poska 31 uuselamu. 3D-joonis  
OÜ Tiit Trummal Arhitektid, foto Martin Siplane (8) Poska 39 uuselamu. Fotod Martin Siplane (9) Poska 31–35 tänavapilt.
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Toometagune on olnud viimased kaks sajandit Tartu 
prestiižikaim elurajoon, mida on hinnatud tänu haljas-
tusrohkele ja rahustavale pargimiljööle. Mitukümmend 
aastat enne aedlinnaliku eluideaali väljakujunemist 
Euroopa suurlinnades asusid Tartu Ülikooli professorid ja 
teised mainekad isikud rajama endale eluasemeid ülikooli 
põlisrendikruntidele, mis piirnevad endise Toomemäe 
kindlustusvööndiga. 
  Esimeste elanike seas olid ülikooli juhtkonda kuulu-
nud vennad Oettingenid, professorid Rudolf Buchheim, 
Carl von Reyher, Moritz von Engelhardt, aga näiteks ka 
linnapea Carl Victor Kupffer, aadliproua Constance von 
Reutz (neiupõlvenimega v. Liphardt) ja ajalehetoimetaja 
Paul von Kügelgen. Toometagusesse soetas endale elu-
aseme veel professor Karl Ernst von Baer, kes elas elu 
lõpuaastatel (kuni 1876) proua Caroline von Freymanni 
(sünd. v. Stackelberg) majas; see on praeguseni tuntud  
Baeri majana (Veski 4). Naaberkrundile Veski 6 kerkis  
1880. aastail Balti raudtee sektsiooniinseneri Peter von 
Götte luksuslik elamu ja tänava vastasküljele korporat-
sioon Livonia konvendihoone. 

GÖTTE VILLA 
Nõukogude ajal läksid endised aadlielamud ja luksusvillad 
riiklike institutsioonide valdusse ja kasutusse. Kui näiteks 
endises Kügelgenide villas (Näituse 5) asus enne erasta-
mist Tartu linna majavalitsus nr 4 ja endises Dehio majas 
Oru 2 Tartu Linnamuuseum, siis insener Götte villat 
kasutati esmalt (alates 1911) ülikooli lastekliiniku ja see-
järel tuberkuloosihaiglana, hiljem oli aga hoone Eesti Põl-
lumajandusülikooli ja Tartu Ülikooli valduses. Kogu selle 
aja jooksul maju ei remonditud ega hooldatud, mistõttu oli 
juba 2000. aastate alguseks olukord kurb: katustes suured 
läbijooksud ja puitvahelagedes seenkahjustused. Väärtus-
likud detailid, näiteks katuseviilude ehisvõred ja veesülitid, 
kadusid või rändasid aastakümneteks pööningule, et see-
järel uutele omanikele üllatusi valmistada.
  Mõnda aega kavandas Tartu Ülikool endise luksus-
elamu kohandamist akadeemiliseks klubiks, eelmisel 
kümnendil koostati selleks mahukad eritingimusedki, 
kuid restaureerimiskavade kulukuse tõttu loobuti plaanist 
ja hoone edasisest haldamisest. 2011. a läks maja viimaks 
avalikule enampakkumisele ja leidis võimeka erainvestori, 
kes võttis endale ambitsioonika eesmärgi see 1881. a mai-
neka Peterburi arhitekti Viktor Schröteri (1839–1901) 
projekti järgi ehitatud esinduslik elamu restaureerida ja 
taas individuaalelamuks kohandada. 

  Nüüdseks on kolm aastat restauraator Aivar Roo-
saare juhtimisel kestnud restaureerimistööd jõudnud 
niikaugele, et hoone on katuse all – uueks katusekatteks 
on maja vääriline vaskplekk, ent tornide restaureerimisel 
on säilitatud ja restaureeritud algupärased 1880. aasta-
test pärinevad kiltkivitahvlid ja sepisvõred. Algupärased 
tsinkkarniisid, mis kahjuks ei olnud ilmastikule ja ajale 
vastu pidanud, asendati vaskplekist koopiadetailidega. 
Pööningult leiti üles ka algsed viiluvõred ja veesülitid, 
mis restaureeriti ja mille eeskujul valmistati puuduvate 
asemele uued. 
  Praegu on pooleli interjööri restaureerimine ja  
hoone ümbruse haljastustööd. Kõik tööd peaksid valmima 
2016. aasta lõpuks. Objekti peatöövõtja on OÜ Vennad 
Ehitus.
  Aivar Roosaar: „Eesmärk oli taastada 19. saj villa 
ajastutruu ruumilise tervikuna – koos selle juurde kuu-
lunud huvitava aiamaastiku ning hoonele Kassitoome ja 
Veski tänava poolt avanevate ajalooliste põhivaadetega. 
Götte ajal olid Veski tänava poolsel küljel ažuursed raud-
väravad ja mingi paviljon või kojamehe maja. Ühel varase-
mal fotol 20. saj algusest on näha krunti piiranud kõrget 
puittara. Avatud olid vaid Kassitoome ja Veski tänava 
poolsed vaated, kus asus õhulisem tellispostidega sepis-
piire. Krundi kirdenurgas, vastu Kassitoome pargiala oli 
kivirinnatisega eenduval maakivisoklil umbes kahe meetri 
kõrgune kaheksakandiline vaatepaviljon. Üldjoontes on 
kavas selline lahendus taastada, et saavutada ajastule 
omane hubane villamiljöö ja omanikele nende erakrundil 
privaatne atmosfäär. Kuid kõike ei saa ka päris üks ühele 
rekonstrueerida. Pigem on eesmärk luua Schröteri- 
aegset vormitunnetust järgiv, ent samas praegusele 
olukorrale ja nüüdisaja vajadustele kohandatud miljööline 
tervik.
  Villat ümbritsev haljastus peaks kokku mängima 
sealse pargimaastikuga ja moodustama ühelt teisele 
sujuva ülemineku. Haljastus on kujundatud ajastu par-
gikujunduse printsiipidest lähtuvalt, mängides peamiselt 
kasvult kõrgemate elupuude ja madalamate haljasvormide 
vaheldusega. Taastatakse ka algupärase kujuga krundi- 
sisene teedevõrk: sillutiskividega kaetud ja munakividega 
ääristatud sissesõiduteed ning graniitplaatidega sillutatud 
jalgteed. Endise abihoone kohale on kavas rajada ajastu-
kohane triiphoone. Tänapäevase eramu juurde vältimatult 
kuuluv garaaž on paigutatud kunagise veranda alla  
keldritasandile ja selle sissesõidutee on kujundatud ümb-
ritseva haljastusega harmoneeruvalt.

ELU KOOSKÕLAS AJALOOGA.  
UUED TUULED TOOMETAGUSES 

Mart Siilivask
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(1) Koopia Götte villa 1881. a originaalprojektist. Eesti Ajalooarhiiv, EAA 402.10.155. (2) Götte villa (Veski 6) restaureerimise ajal. Fotod 
Mart Siilivask (3) Veski 6 esimese korruse saali lae stukkdekoor. (4) Veski 6 peatrepi vahepodesti mosaiigiimitatsiooniga kunstkiviplaatidest 
põrand. (5) Vallikraavi 25 elamu vaade tänava poolt. (6) Vaade endise Livonia korporatsiooni hoonele (Veski 13).

ARHITEKTUUR

(2)(1)

(4)

(6)

(3)

(5)



28

  Villa lõunaküljel algselt olnud malmist talveaeda küll 
ei taastata, kuid 20. saj algul haigla tarbeks rajatud juur-
deehitise (lammutatud) asendab Schröteri kavandatud 
hoonemahuga sarnane ja ka detailidelt ülejäänud hoonega 
harmoneeruv rõdu. 
  Interjöörid olid varasemate remontijate tegevuse 
tagajärjel tugevasti kannatada saanud, näiteks peaaegu 
kõigi lagede stukkdetaile oli puhastatud traatharjaga. 
Uus interjöörilahendus tuleb diskreetne: restaureeritakse 
algupärane stukkdekoor, kaminasaali jt ruumide inter-
jöörielemendid, põrandad ja puitdetailid, samuti hästi 
säilinud algupärase keskküttesüsteemi osad. Uuringute 
käigus avastatud laemaalingute katked konserveeritakse. 
Ajalooliste interjööridega liidetakse sobiv köögisisustus jt 
nüüdisaja sisustuselemendid.“ 

TEISED ERAVILLAD
Götte villa ei ole Toometaguses ainuke, mis on viimas-
tel aastatel uuele elule ärkamas. 2012. a alustati vana 
puitelamu restaureerimist Vallikraavi tänaval, ajaloolisel 
ülikooli krundil, mis kuulus kuni 1867. aastani farmako-
loogiaprofessor Rudolf Buchheimile. Praeguse hilis-
klassitsistliku elamu projekteeris ehitusmeister Friedrich 
Hübbe 1876. a ülikooli koguduse pastoraadihooneks. 
Pärast sõda asus seal mõnda aega ülikooli ühiselamu ning 
maja oli pikka aega halvasti hooldatud ja üsna nigelas 
seisundis. Praeguseks on hoone hoidlikult restaureeritud 
esinduslikuks eramuks.
  Samuti kohandatakse elamuks endist korporatsioon 
Livonia konvendihoonet Veski tänaval (arhitekt Reinhold 
Guleke, 1892), kus praegu käib stukkdekoori ja maalin-
gute taastamine Peterburi stukimeistrite ja Tartu  
Kõrgema Kunstikooli maalitudengite osalusel. Hoone 
saab tagasi 1960. aastatel täielikult hävinud ajastu- 
kohased interjöörid. Mõlema hoone restaureerimistööde 
juht ja sisekujunduse autor on samuti Aivar Roosaar. 

KOKKUVÕTE
Omal moel osaleme kõik meid iga päev ümbritseva arhi-
tektuuripärandi tõlgendamises, olgu siis selle unustamise, 
eiramise ja hävitamise või meenutamise, säilitamise ja 
taastõlgendamise kaudu. Tartu lähiajalugu pakub näiteid 
mõlemast. 
  Ent vähemalt üht Tartu linnaosa näib nüüd aasta-
kümneid kestnud soikumise järel olevat taas vallanud 
renessansiajastu vaimsus. Sest nii nagu Palladio kaasaeg-
sed vaimustusid kunagi antiigist ja Viollet-le-Duc'i  jüng-
rid 19. sajandil sama kirglikult gooti arhitektuurivorme 
interpreteerisid, on osa 21. sajandi tartlasi avastanud 
nüüd enda jaoks belle époque’iliku historitsismi lummuse. 
  Muinsuskaitsjatest oleks ilmselt suurim rumalus 
suruda omanikule kodu kujundamisel peale eelmisel 
sajandil kinnistunud esteetilisi doktriine. Pigem jääb 
soovida, et uue, ajaloolembese arhitektuuritrendi järgijaid 
jätkub ka ülejäänud mälestistele.

ARHITEKTUUR

(7–9) Veski 13 stiilieeskujude alusel taastatud vestibüüli lagi,  
peatrepp ning interjöörimaalingud ja stukkdekoor trepikoja seinal. 
Fotod Mart Siilivask
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Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal on viimastel aas-
tatel korda tehtud mitu puitmaja, mille säilimine oli veel 
mõnda aega tagasi kahtluse all. Selle eest väärivad nende 
omanikud, projekteerijad, ehitajad ja ka kohalikud muin-
suskaitseinspektorid kiitust. 

AAVIKUTE MAJAMUUSEUM, VALLIMAA 7
Muinsuskaitse eritingimused ja remondiprojekt: Mihkel Koppel 
(Koppel Koppel Arhitektid OÜ)
Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Ehitaja: OÜ Arens Ehitustööd ja Esuteks OÜ
Omanik ja tellija: Saaremaa Muuseum 

Vallimaa 7 on tagasihoidlik, Kuressaarele tüüpiline puit-
elamu, mis on ehitatud 19. sajandi lõpul. Lähiümbruses 
on see ainuke veel säilinud ajastutruu puithoone ning 
tänu kultuuriloolisele taustale on see tunnistatud ajaloo-
mälestiseks. 
  Hoone oli väga halvas seisukorras, mistõttu kavatses 
omanik paigaldada uue plekk-katuse, parandada fassaadid 
ja aknad ning teha nende tööde käigus ka vajalikud palk-
seinte remonditööd. Lisaks oli kavas rekonstrueerida kogu 
küttesüsteem. Seinte mardika- ja mädanikukahjustused 
olid aga sedavõrd suured, et välisseinad, vahelagi ja katuse- 
konstruktsioon osutusid täielikult kasutuskõlbmatuks. 
Vanast hoonest säilitati lõpuks ainult rõhtpalk-vahesei-
nad, vundament, esimese korruse põrand, kõik vahe-
uksed, trepp ja küttekolded.
  Uued välisseinad ehitati tüüpilise karkasskonstrukt-
sioonina ja kaeti uue laudisega. Kõik nõukogudeaegsed 
aknad asendati uutega. Maja sai käsitsi valtsitud plekk-
katuse ning silikaatkorsten asendati Saaremaale tüüpilise 
dolomiitkorstnaga. Hoone sees taastati tubadel nn Poola 
laudisega laed, kusjuures ühe toa lagi komplekteeriti 

vanadest laudadest.
  Vaheseinad viimistleti 3 mm puitkiudpapiga ja kõik 
seinad kaeti lõpuks nõukogudeaegsete pabertapeetidega. 
Arvestades interjööri kujundamisel detailide olulisust, 
kasutati elektrisüsteemis retrospektiivse kujundusega 
pinnapealseid ümmargusi pistikupesi ja lüliteid.
  Vaatamata põhikonstruktsioonide väga mahukale 
asendamisele suudeti remondi käigus säilitada hoone 
algne arhitektuurne lahendus ja terviklikkus ning selle 
miljööväärtust isegi suurendada. Sama võib ütelda sise-
lahenduse kohta: loodud on ajastutruu keskkond, mis 
sobib suurepäraselt majamuuseumi ideega.

VESKI 6A 
Muinsuskaitse eritingimused: Karola Mursu ja Tõnu Sepp 
Projekt ja muinsuskaitseline järelevalve: Mihkel Koppel  
(Koppel Koppel Arhitektid OÜ)
Ehitajad: OÜ Arens Ehitustööd, plekitööd OÜ Arti Plekk, aknad 
Väino End, uksed ja sisetrepp Esuteks OÜ, plekkahi Paavo Pentinen
Omanik ja tellija: Örmök OÜ 

Maja on ehitatud 19. saj lõpus ja esindab Kuressaare 
kuurordiarhitektuuri. Hoone maht ja välisilme oli säilinud 
võrdlemisi algsel kujul.
  Maja esisein oli väga halvas seisukorras: aknaalused 
palgid pehkinud ja välja vajunud, sokkel toetus ebastabiil-
sele maakivivundamendile. Seetõttu ehitati FIBO-plok-
kidest uus vundament ja sokkel, mis soojustati ja kaeti 
paeplaatidega. Tänavapoolne palkidest välissein lam-
mutati ja asendati puitkarkass-seinaga. Ülejäänud kolm 
välisseina ja siseseinad säilisid peaaegu originaalsena. 
Hoone soojustati ja kaeti osaliselt vana välislaudisega. 
Enamik sarikaid säilitati ning katus kaeti uute tsingitud 
plekist paneelidega.

UUENDATUD VANAD PUITMAJAD KURESSAARES
 

Lilian Hansar, Keidi Saks, Tõnu Sepp

ARHITEKTUUR

(1) Vallimaa 7 tööde käigus. Fotod Tõnu Sepp (2) Vallimaa 7 restaureerituna.

(1) (2)
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  Aknad olid suures ulatuses mardikatest ja mädani-
kust kahjustunud. Seepärast valmistati uued aknaraamid, 
kasutades ära klaasid ja metallmanused, ning restaureeriti 
kaks originaalakent. Väga haruldased köisornamendiga 
akende piirdelauad restaureeriti ja hoovipoolsete akende 
piirdelauad valmistati koopiatena. Ka välisuksed valmistati 
analoogide eeskujul uued. Kõik siseuksed, lingid ja hinged 
säilitati. 
  Vanad laiad põrandalauad kasutati ära pööningukor-
rusel. Esimese korruse ühes ruumis restaureeriti profilee-
ritud Poola laudisega lagi. Säilinud puittrepp oli tugevate 
mardikakahjustustega, mistõttu tuli seegi suures osas 
valmistada koopiana. Silindrikujuline raudahi restaureeriti 
ja muudeti selle asukohta. Välistrepil kasutati ära vanad 
paekiviastmed.

GARNISONI 4 
Muinsuskaitse eritingimused: Tõnu Sepp
Projekt: OÜ AB Arhipelaag ja Peeter Liivand OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Ehitaja: OÜ Saaremaa Sepad 
Omanik ja tellija: OÜ Saaremaa Sepad
  

Hoone on ehitatud 19. saj esimesel poolel ning selle maht 
ja välisilme oli säilinud üsna originaalsel kujul.
Maja välisseinad olid hoovipoolsel küljel suurte mädaniku- 
ja mardikakahjustustega ning sokkel lagunenud. Seetõttu 
asendati alumine palgirida täies ulatuses, ülejäänud palke 
asendati ja proteesiti valikuliselt. Maja soojustati seest-
poolt 50 mm pillirooplaadiga. 
  Garnisoni tänava poolse külje paekivist seinaosa lam-
mutati ja laoti uuesti üles, pikendades sellega kogu hoone 
mahtu. Ka hoovi poole lisati juurdeehitisi (sh veranda). 
Dolomiitplokkidest vundament ja sokkel parandati või 
laoti lõikude kaupa uuesti.
  Välisseintel oli säilinud 19. saj algusele iseloomulik 
püstlaudis, mis suures osas originaali alusel taastati. 
Kuigi projektis oli ette nähtud kõikide ehisdetailide restau-
reerimine (karniisid, räästakasti lõpetused, profileeritud 
sarikaotsad, veelauad, vahevööd, akna piirdeliistud), ehi-
tati need väga halva seisukorra tõttu suures mahus uued. 
Kuus akent komplekteeriti vanadest aknaraamidest  
ja 13 siseust restaureeriti. Halvas seisukorras katuse-

konstruktsioon lammutati ja ehitati uus, katus kaeti 
keraamiliste katusekividega. Katusele ehitati neli kaarjat 
katuseuuki. Korstnapitsid valmistati Saaremaale tüüpi-
liste dolomiitkorstnate eeskujul.
  Krunt piirati uue, kuid ebatraditsiooniliselt laotud 
paekiviaiaga. Sellesse paigaldati massiivsed puitväravad, 
mis projekteeriti originaalfoto järgi.
  Ehkki projekt nägi ette suures osas restaureerimist, 
tuli hoone halva tehnilise seisukorra tõttu palju rekonst-
rueerida. Tulemus mõjub sellest hoolimata tõepärasena.

KOHTU 15 
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: Galina Kanemägi  
(OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt)
Muinsuskaitseline järelevalve: Galina Kanemägi
Ehitajad: AS EBC Ehitus, avatäited OÜ Vätta Puit 
Omanik ja tellija: Veljo Maripuu

See on üks vanimaid Kuressaare 18. saj lõpu puitmaju, 
kus oli säilinud mantelkorsten ja algne vertikaalne laudis.
Hoone oli 2011. aastaks osaliselt avariiliseks muutunud. 
Tehnilise seisukorra uuringutest hoolimata tuli peale 
kavandatud tarindite suures mahus uuendamise asendada 
originaaldetaile ka ehituse käigus (koopiana valmistati 
kahe poolega välimine tahveluks ja voodrilauad). 
  Vundament, välisseina üks lõik ja siseseinad ehitati 
põhiosas uued, samuti uuendati kõik vahelaed, katuse-
konstruktsioon, avatäited jm. Mantelkorsten koos puidust 
vahelaega, kaks akent ning välisukse ja nurkade piirde-
lauad siiski restaureeriti. Pinnase planeerimise käigus 
leiti krundi põhjapoolsest nurgast paekividest laotud kaev, 
mille maapealne osa taastati.

Kokkuvõttes võib Kuressaare puitmajade kordategemist 
pidada õnnestunuks. Kuna hooned olid võrdlemisi halvas 
tehnilises seisukorras, on mõistetav, miks neid ei suu-
detud täies ulatuses restaureerida, vaid taastati osaliselt 
koopiatena. Vanalinna hoonestusstruktuuri terviklikkuse 
säilitamise eesmärgil ei peaks koopiate ehitamist ilm-
tingimata taunima, seda enam, et ajaloolisse keskkonda 
sobivaid uusehitisi ei ole just palju eeskujuks tuua.

ARHITEKTUUR

(3) Veski 6a. Fotod Keidi Saks (4) Veski 6a köisornament akna piirdelaual. 

(4)(3)
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 (5) Garnisoni 4. Fotod Keidi Saks (6) Kohtu 15. 

(5)

(6)
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Pärnu kui kuurordi oskuslik turundamine ja jõuka kesk-
klassi eneseesitlusvajadus tekitas sõjaeelses linnas nõud-
luse suveelamiste järele. Aastal 1935 kavandas insener 
Ilmar Laas Marie Siitani tellimusel Kuuse 2 krundile 
puidust kandekonstruktsiooni ja plekk-katusega kahekor-
terilise elamu, mis oli mõeldud kasutamiseks suvel, kuid 
moodsad olmelahendused ja kapitaalne ehitus võimalda-
sid elada selles aasta ringi. Maja valmis 1936. a ning oli 
Papli ja Kaarli tänava historitsistlike puitvillade ning Pärnu 
nn kikkis majade1 kõrval oma kahe täiskorruse ja madala-
kaldelise katusega erandlik.
  Lõpuni väljapeetud arhitektuurikeel ja säilinud ori-
ginaaldetailide rohkus – põhiplaan, ahjud, uksed-aknad 
koos manustega, trepid, tammeparkett, sepispiirded jms 
– lubasid hoolimata elamu halvast tehnilisest seisukor-
rast ja kasinast hooldusest näha selles tõelist arhitektuuri-
pärli ning võtta maja 2006. a supelfunktsionalismi esinda-
jana riikliku kaitse alla.
  20. saj ühiskonnakorralduse ja omandisuhete muu-
tuste jälgi leiab sellelgi hoonel: 1944. aastast majutusid 
siin sõjaväelased ja pärast 1949. a linna elamufondi üle-
andmist võeti maja kasutusele neljakorterilise elamuna. 
Seoses sellega lisati korterite eraldamiseks kergvahesei-
nad ja köökide rajamiseks lõhuti välja vannitoad.
  1995. a tagastati hoone Marie Siitani pärijatele.  
Viimased sundüürnikud lahkusid pea- ja kõrvalhoonest 
2009. a ning perekondliku varajagamise tõttu alahool-
datud majades leidsid korduvalt peatuspaiga kodutud. 
Viimaste hooletus lahtise tulega ümberkäimisel põhjustas 
2011. a peahoones tulekahju, milles hävis pool katusest, 
söestusid lõuna- ja läänekülje seinad ning laed ja ava-
täited. Lisandusid kustutusvee kahjustused.
  Põlengu järel koostas Muinsuskaitseamet hoonele 
eksperdihinnangu ning inventeeris väärtuslikud tarindid 
ja detailid. Järgnesid mitu aastat kestnud ja haldussunni-
vahendi rakendamisega päädinud vaidlused: kas lõpetada 
mälestiseks olemine, kas lammutada, kas konserveerida, 
kas ja kuidas hoone taastada? Enamiku sellest ajast oli 
maja ilmastikule avatud, valveta ja vandaalide rüüstata. 
  Aprillis 2013 demonteeriti lõpuks säilinud väärtusli-
kud detailid ja ladustati taaskasutamiseks merekonteine-

risse. Restaureerimist alustati sama aasta novembris, töö 
kestis kaks aastat. Nii said elamu, kõrvalhoone ja piirde-
aed lõpuks kõigi asjaosaliste energia ja pühendumise toel 
tagasi oma kaotatud hiilguse ning mälestis võib uhkusega 
seista Pärnus juba varem taastatud funktsionalistlike vil-
lade reas.

RESTAUREERIMINE
Töid alustati lõunapoolses põlenud osas tellistest välis-
voodri eemaldamisega, põhjapoolne osa kaeti ajutise 
katusega. Lõunapoolse osa esimesel korrusel kaaluti 
püstplankudest puitkonstruktsiooni säilitamise võimalusi, 
kuna esmasel vaatlusel ei tundunud olukord kuigi halb. 
Pärast sisemiste krohvikihtide eemaldamist ilmnes aga, et 
sein on täis seeneniidistikku ja mädanikku. Tagantjärele 
tarkusena võib öelda, et krohvikihid oleks tulnud eemal-
dada kohe pärast põlengut ja kustutustöid, mis oleks või-
maldanud vettinud puitseintel kuivada. 
  Ulatuslike kahjustuste ilmnemise järel haaras ehita-
jat ja omanikku soov lammutada kogu maja kuni soklini ja 
rajada uued konstruktsioonid. Tulistes vaidlustes võeti aeg 
maha ja telliti seenkahjustuste ohtlikkuse ja konstrukt-
sioonide säilitamise võimalikkuse kohta spetsialistidelt 
hinnangud. Asjatundjad leidsid, et seenkahjustusi ei ole 
vaja keemiliselt töödelda; likvideerida tuleb materjalide 
märgumise põhjused ning pinnad mehaaniliselt puhas-
tada ja kuivatada. 
  Tänu sellele hinnangule õnnestus põhjapoolsed 
kandekonstruktsioonid säilitada – asendati või plommiti 
ainult alusprussid ja vahevööd. Lõunapoolsed seinad, mis 
olid mädanikukahjustustega ja tules söestunud, asendati 
uute puitkarkass-seintega. Need kaeti väljast tuuletõkke-
plaadi ja ankurdatud Aeroc-plokist välisvoodriga ning 
krohviti lubikrohviga. 
  Uus katus sai valtsplekk-katte, katuserennid valtsiti 
originaalide eeskujul ümarvalts-ülaservaga spetsiaalselt 
selleks tööks Saksamaalt tellitud käsivaltsmasinaga. 
Sama ümarvaltsi kasutati aknaplekkide juures. Vihmavee 
äravoolu torudel, lehtritel, sülititel ja kinnititel restauree-
riti paremini säilinud osad ning puuduolevad osad valmis-
tati originaalide eeskujul. 

FUNKTSIONALISTLIK KORTERELAMU  
PÄRNUS KUUSE 2.

 FÖÖNIKSINA TUHAST

Kuuse 2, Pärnu
Väärtuslike detailide inventeerimine: Mari Loit (Muinsuskaitseamet) 
Projekt ja muinsuskaitseline järelevalve: Tiit Raev (OÜ Arcus Projekt)
Restaureerimistööd: AS Pärnu REV, objektijuht Enn Pirsko
Tellija: Enn Saard

 
Nele Rent

ARHITEKTUUR
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(1) Kuuse 2 pärast 16.10.2011 toimunud tulekahju. Foto Mari Loit (2) Taastamist alustati 2014. a. Fotod Tiit Raev (3) Ümarvalts-ülaservaga 
räästarenn. (4) Ventilatsiooni- jm seadmed peideti tehnokaevus korstnasse. (5) Sisevaade: taastatud tammeparkett ja volditavad uksed. 
(6) Sepistrellidega esikuaknast avaneb vaade jalgväravale. 

(2)

(4)

(6)

(1)

(3)

(5)
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  Et hoone asub üleujutuspiirkonnas, rajati keldri uue 
betoonpõranda alla killustikukihi sisse drenaaž ja pumba-
kaev. Viimase ujukiga veepump käivitub veetaseme tõusu 
järel. 
  Kütteallikaks sai maaküte, mille seadmed leidsid 
koha kõrvalhoones. Kõik torud ja kaabeldused tehti või-
malikult varjatult, peites need süvistatult konstruktsiooni-
desse. Kütte-, ventilatsiooni- ja kanalisatsioonipüstikute 
tarbeks projekteeriti korstnasse tehnokaev, kuhu sai  
paigaldada ka WC-pottide seinasisesed loputuspaagid.  
Torude ja kaablite varjamiseks lisati siseseintele 50 mm  
pillirooplaat, mis on ka väärtuslik lisasoojustus, eriti 
vajalik oli see säilinud püstplankudest 160 mm paksustel 
seintel. Seinad krohviti lubikrohviga ja värviti lubivärviga, 
mille toonid valiti viimistluskihtide uuringute alusel.
  Restaureeriti kõik säilinud aknad ja nende metall-
manused, uued aknad tehti olemasolevate eeskujul.  
Restaureeriti ka peasissepääsu välisuks. Muud uksed 
valmistati olemasolevate eeskujul uued. Kahjuks oli osa 
siseuksi nii kõmmeldunud ja vee- või tulekahjustustega, 
et neid ei olnud võimalik taastada. Restaureeritud ja koo-
piauksi saab üksteisest eristada iluliistude põhjal: pehme 
süüga lehtpuidust originaalidel võib leida kulumis- ja  
peitnaelte jälgi, ent uutel ustel, mis valmistati termo- 
töödeldud lepast, neid ei ole.
  Elutubades taastati algse eeskujul kalasabamustris 
tammelippidest parkett. Magamistubadesse paigaldati 
laudpõrand, mis värviti õlivärviga vastavalt värviuuringu-
tele. Vannitubade ja tualettruumide põrandad ja seinad 
kaeti ajastule sobiva mustrilise täismassplaadiga. Kööki-
des ja abiruumides kasutati naturaalset linoleumi.

ARHITEKTUUR

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

(7) Lõpptulemus on stiilne. Vaade hoovi poolt elamule ja kõrvalhoonele. Foto Tiit Raev

(7)

  Ahje taastades ilmnes, et originaalpotid on väga 
halvas seisukorras ja neid ei ole võimalik kasutada. See-
tõttu laoti uutest pottidest vana eeskujul üles ainult esi-
mese korruse kolmepoolne ahi. Oma koha leidis seal ka 
imekombel säilinud vaskse nupuga siiber. Magamistuba-
des asunud ahjude asukohad markeeriti seintele heledama 
värviga ning teise korruse elutoa ja esiku seina jäeti ahje 
tähistama väikese tagasiastega süvendid. 
  Amortiseerunud kõrvalhoone lammutati ja laoti 
samas mahus üles Aeroc-plokkidest. Krundi metallraamis 
võrguga piirdeaed taastati säilinud tükkide järgi nurk-
rauast ja tsingitud võrguga. Uued tehti ka autovärava 
betoonplokkidest postid ja aia ümarakendega nurgamüü-
ritis. Ühe väravaposti paremini säilinud osa taaskasutati 
aiaskulptuuri-vimplimastina. 
  Täpiks i-le said haljastus- ja heakorratööd: pinnase 
eemaldamise ajal tulid Kuuse tänava poolse jalgvärava 
ümbruses välja algse kõnnitee betoonist, reljeefse üla-
servaga äärekivid. Nende järgi taastati teede ja peenarde 
paiknemine. Sissesõidutee kaeti klinkertellistega,  
hoonetevahelised käiguteed valgete betoonplaatidega  
ja muud jalgrajad graniitsõelmetega. 
  Elamut ümbritsenud algsest kõrghaljastusest säili-
sid vaher, pooppuu ja tamm. Krundi nurkadesse istutati 
valged sirelid ja võrkaia ette läikiva tuhkpuu hekk, mille 
sügisvärv peaks olema pruunikaspunane nagu ka piirde-
aia, uste, aknaraamide ja räästakasti toon. Istutamisjärge 
jäid ootama õunapuud.
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Endine lootsitorn asub Pärnu vanalinna loodeosas,  
17. sajandi II poolel rajatud bastionide süsteemist säili-
nud Venuse bastioni harjal, olles hästi nähtav maamärk. 
Hoone on olnud kasutusel mitmes funktsioonis, nime-
tusena on aga kinnistunud lootsitorn, tänapäeva mõistes 
lootside kontor.1

  Pärast Pärnu väljaarvamist kindlustuslinnade 
nimekirjast võeti Venuse bastion kasutusele navigat-
sioonimärkide asukohana. 1860. aastal ehitati bastionile 
esimene hoone – Pärnu börsi maja, hilisema lootsitorni 
alumine korrus. 1880.–1890. aastatel anti hoone rendile 
Sadamate Peavalitsusele meteoroloogiajaama ja lootside 
tarbeks. 1926. a valmis lootsijaama pealeehitisena kolme-
korruseline väljavaatetorn.
  Nõukogude ajal sai Pärnu sadamast kalasadam ja 
vajadust lootsiteenuse järele enam polnud. Lootsitorn 
jäi tühjaks. Alates 2011. a aprillist on hoone olnud Tartu 
Ülikooli Eesti mereinstituudi kalanduse teabekeskuse 
kasutuses. 
  Veebruaris 2011 hakati koostama eritingimusi. 
Tellija soov oli restaureerida välisviimistlus (sh uuendada 
nõukogude ajast pärinevad avatäited), võtta torn kasu-
tusele avaliku näitusepinnana ja remontida 1970. aastate 
maa-alusesse juurdeehitisse rajatud abiruumid. Veel plaa-
niti lisada maa-aluse osa peale väikesemahuline juurde- 
ehitis koosolekuruumi jaoks, kuna hoone põhikorruse 

BÖRSIMAJAST LOOTSITORNIKS, SEEJÄREL  
KALANDUSE TEABEKESKUSEKS

Kalda 1a, Pärnu 
Muinsuskaitse eritingimused: Anni Martin (OÜ Anne Strati 
Arhitektuuribüroo)
Projekt: arhitektuurne osa OÜ Anne Strati Arhitektuuribüroo,  
insenertehnilised lahendused OÜ Arcus Projekt
Ehitaja: AS Pärnu REV 
Tellija: Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kalanduse teabekeskus

 
Anni Martin

ruumid on ülipisikesed ning teabekeskuse tööks vajalike 
koosolekute ja seminaride tarbeks tuli iga kord mujal 
linnas ruumi rentida.
  Muinsuskaitseamet vastas juurdeehitise soovile 
eitavalt, soovitades muu hulgas lammutada 1970. aastate 
juurdeehitise. Töö eritingimustega jäi pooleli. Kui kaks 
aastat hiljem oli kalanduse teabekeskus lootsitornis juba 
täistuuridel tööle saadud, jätkati eritingimuste koostamist 
ning esitati need sisuliselt samal kujul ametile uuesti läbi 
vaatamiseks. Õnneks nõustus Muinsuskaitseamet see-
kord tellija soovidega ja ehitustööd said alata. 
  Restaureerimise ajal viidi ellu kõik eespool nimetatu. 
Enamik seinapalkidest oli hästi säilinud ega vajanud 
väljavahetamist. Laudise, avatäidete ja ringrõdu piirde 
asendamisel võeti aluseks 1926. a joonised. Maja auks 
ja uhkuseks restaureeriti ajalooline torni viiv puidust 
keerdtrepp ning vallikraavipoolsel fassaadil taastati suur 
kaaraken. Juurdeehitis lahendati suvituslinnale omaselt 
verandalaadselt.
  2015. a tunnustas Pärnu Linnavalitsus lootsitorni 
kvaliteetset ümberehitust ja taastamist restaureerimis-
preemiaga.

ARHITEKTUUR

1 Pikem ülevaade lootside tööst ja lootsitorni ajaloost „Mida on teada Pärnu 
 vanast lootsitornist“ ilmus 2. mail 2014 Pärnu Postimehes bibliofiil Olaf 
 Esna sulest.

(2) (3)(1)

(1) 20. saj alguse vaade lootsitornile ja sadamakapteni majale. Postkaart Olav Esna kogust (2) Restaureeritud lootsitorn. Fotod Anni Martin 
(3) Lootsitorni au ja uhkus – suure pieteeditundega restaureeritud puidust tornitrepp esimesel korrusel.
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Narva bastionide saatus on pakkunud pikki aastaid mee-
dias palju kõneainet, valdavalt süngetes toonides. Alates 
hetkest, mil kindlustused 1863. aastal kohalikule võimule 
üle anti, ei ole linn nende korrastamise ja ülalpidamisega 
kuigi hästi hakkama saanud. Niisamuti on see peavalu 
valmistanud riigivõimule: pärast militaarfunktsiooni kao-
tamist tsaaririik neist ei hoolinud ja noor Eesti Vabariik oli 
veel sünnitusvaludes. 
  Alles Nõukogude Liidu ajal, kui tõdeti, et Narval 
polegi kuigi palju ajaloolist substantsi alles, õnnestus 
alustada bastionide korrastamist, kuid suurem osa kind-
lustustest jäi toonagi looduse meelevalda. Uus võimalus 
midagi ette võtta tekkis alles euroliidu raha kaasates ja nii 
restaureeritigi Victoria bastion aastatel 2013–2015. 
  Narva on ainulaadne selle poolest, et seal leidub 
suisa kolme eri kihistuse bastione, kusjuures viimane,  
nn Dahlbergi-aegne, on säilinud üsna terviklikult. Esi-
mene kapitaalsem linnamüür kerkis Narva ümber arvata-
vasti 14. sajandi viimasel veerandil. Aastal 1581, mil linna 
vallutasid rootslased, algas Narvas aga bastionide ajajärk. 
  Seniste linnamüüritornide asemele ehitati moodsad 
basteid (bastioni eelkäija, mullaga täidetud torn) ja pisut 
hiljem, 17. saj alguses, alustati juba fortifikatsiooniteaduse 
viimase sõna, bastionide rajamist. Viimased ehitati senise 
linnamüüri ette, muutmata väljakujunenud kindlustusliini 
kulgu. Need olid nn Uus-Itaalia tüüpi bastionid, mille 
põhitunnus on ümarad või kandilised eendid ehk oriljoonid 
(kõrvad) bastioni pikema ja lühema külje kokkupuutekoh-
tades. Sellest vööndist on Narvas praeguseks terviklikul 
kujul säilinud ainult Kristervalli ja osaliselt Kuningavalli 
bastion.
  Rootsi ajal jõudsalt arenev linn hakkas kujunema 
kuningriigi idapoolseks tugipunktiks. Ajendi kindlustusi 
moderniseerida andis ka 1659. a tulekahju, mille järel 
kerkis Narva sisuliselt uus barokne linnasüda. Peale ole-
masolevate rajatiste korrastamise suudeti esialgu rajada 
üksnes üks uus bastion – Wrangel (praegu tuntud Paxi 
nime all).
  Päris uus peatükk linna kindlustamisel algas 17. saj  
viimasel veerandil, mil Rootsi riigis hakkas linnade 
kindlustamisega tegelema tuntud fortifikatsiooniinsener 
Erik Dahlberg. 1683. a kinnitas kuningas tema esitatud 
kavandi Narva kindlustuste uuendamiseks ning samal ajal 

VICTORIA ÄRATAMISE LUGU

Victoria bastion, Narva
Muinsuskaitse eritingimused: Heino Uuetalu (OÜ H.Uuetalu)
Projekteerijad: Fredi Tomps ja Vladimir Orlov (OÜ Zoroaster)
Ehitajad: OÜ E&G, OÜ RTS Infraehitus ja Riito Ehituse AS
Muinsuskaitseline järelevalve: Matti Jõe, Meelis Kärvet  
(Tarvaprojekt OÜ) ja Kaldi Kõiva (OÜ Sweco EST) 
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arengu ja Ökonoomika Amet

 
Madis Tuuder

alustatigi ehitustöid, mis kestsid kuni Narva vallutamiseni 
venelaste poolt 1704. a. Senised kindlustused jäid suu-
resti uue vööndi sisse ja kaotasid tähtsuse. 
  Dahlbergi kavandi järgi kerkis seitse uut bastioni 
ja vallikraavilõike, samuti alustati ravelliinide rajamist. 
Võrreldes varasemate, nn Uus-Itaalia tüüpi bastionidega 
on Dahlbergi bastionidel fassid (bastioni pikem külg) 
pikad ning flangid (bastioni lühem külg) ja kurtiinid (kahe 
bastioni vaheline müürilõik) lühikesed. Samuti on uued 
bastionid ise suuremad ja massiivsemad. Pärast nende 
valmimist sai Narva bastionaalvööndist kogu Põhja-
Euroopa üks võimsamaid kaitsesüsteeme.
  Kõnealune Victoria bastion kuulub just viimasesse, 
Dahlbergi-aegsesse liini, olles Narva bastionide seas 
kõige võimsam, dominantsem ja tuntum. Ühtlasi on Vic-
toria oma eakaaslaste seas kõrgeim Narva bastion (kõrgus 
fasside kokkupuutekohas u 16 m). Bastionis asuv käikude 
ehk kasemattide süsteem on kolmekorruseline: kahel 
alumisel korrusel asuvad laskekasematid, ülemine korrus 
on ventilatsiooni jaoks. 
  Põhjasõja lahingutes sai bastion tugevalt kannatada, 
kuid sõja järel venelased taastasid selle. Pärast Narva 
väljaarvamist kindluslinnade nimistust 1863. a rajati bas-
tionile Pimeaia park, millega koos on Victoria bastionist 
ajapikku kujunenud üks Narva tuntumaid sümbolehitisi. 
1980. aastail asuti bastioni restaureerima, kuid pärast 
Nõukogude Liidu lagunemist tööd katkesid.
  Uuesti tõusis Narva bastionide restaureerimise küsi-
mus päevakorda 2000. aastate keskel. Alustuseks hakati 
ette valmistama kolme põhjapoolsema bastioni (Victoria, 
Honor ja Gloria) taastamist, need olid ka kõige viletsamas 
seisus. Eesmärgiga arendada välja ühtse turismiobjektina 
toimiv kompleks koostati kõiki kolme hõlmav tervikprojekt.
  Esimese etapina võeti ette Victoria bastioni ning 
selle ja Honori bastioni vahelise kurtiini restaureerimine. 
Veel kuulus tööde hulka sama kurtiini taguse mulde sees 
paikneva püssirohukeldri korrastamine. See on Narva 
kindlusarhitektuuri üks omanäolisemaid säilinud rajatisi, 
kus maa-alune kelder moodustub keskse piilariga võlvitud 
ruumist, mille ees on eeskoda koos sissepääsušahtiga. 
Püssirohukeldri ehitusaeg pole täpselt teada, kuid suure 
tõenäosusega rajasid selle juba venelased pärast Põhja-
sõda 18. saj.
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(1) Väljavõte 1860. a Narva kaardilt. Vanalinn ja Dahlbergi-aegne bastionaalsüsteem vahetult enne Narva väljaarvamist kindluslinnade  
nimistust. Victoria bastion on tähistatud punase täpiga. Eesti Ajalooarhiiv, EAA.1646.1.2717. (2) Victoria bastioni põhjapoolne fass enne 
restaureerimist. Fotod Madis Tuuder (3) Bastioni põhjapoolse fassi välismüüritise taastamine. (4) Põhjapoolne fass pärast müüritööde lõppu.

(1) (2)

(3)

(4)
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  Enne restaureerimistöid oli olukord rahuldav  
vaid lõunapoolse flangi ja idapoolse fassi osas, mis olid  
1980. aastail enam-vähem terviklikult korrastatud.  
Põhjapoolse fassi eskarpmüüri voodrikivist oli alles umbes 
pool ja seegi suuresti varisemisohtlikul kujul; loodepoolsel 
flangil ja kurtiinil puudus voodrikivi sootuks, kusjuures 
alla oli varisenud keskmiselt ligikaudu 1 m sügavuselt 
ka täitekihti. Olukorda raskendas asjaolu, et põhjapoolse 
fassi säilinud kivivoodrist paiknes osa fragmentaarselt 
eenduvate kihtidena seina ülaosas, olles seega mööda-
käijatele ohtlik, rääkimata ehitajatest.
  Uuringute käigus tehti kindlaks põhjused, mis olid 
rajatist süsteemselt hävitanud: ajaloolise drenaažisüs-
teemi rikkumine linna sõjajärgse ülesehitustöö käigus, 

mille tagajärjel on bastionide kehandisse valgunud nii 
maasisest looduslikku kui ka pinnasevett, vallikraavide 
kinniajamine, mis samuti soodustas vee tungimist alus-
müüritisse ja kasemattidesse, ning puude ja põõsaste 
vohamine bastionipealsel pargialal, mis lõhkus kivivoodrit 
ülaltpoolt.
  Kõige mahukamaks tööks kujunes kivivoodri taasta-
mine. Säilinud müürivoodriga alad injekteeriti ja vooder 
ankurdati alusmüüritise külge roostevabast terasest 
lisaankrutega. Seal, kus taastada tuli ka alusmüüritis, 
seoti kogu uus ladu säilinud müüriosa külge samuti 
roostevabast terasest armatuuriga. Sideainena kasutati 
peamiselt tsement-lubimörti, kuid kohati eksperimendina 
ka hüdraulilise lubja baasil mörti. Täielikult rajati uus savi-
lukk (savikiht, mis toimib hüdroisolatsioonina) nii bastioni 
kivikehandi kui ka püssirohukeldri kohale.
  Paraku ei kulgenud protsess tõrgeteta. Tööde ajal 
selgus, et täitemüüritise taastamise tegelik maht on 
märksa suurem, kui ehitaja oli arvanud, samuti aeglustas 
tööd pädevate oskustööliste puudus. See oli üks põhjus, 
miks tellija koostöö esimese ehitajaga (E&G OÜ) lõpuks 
katkes ning välja tuli kuulutada uus hange. See jagati 
riskide hajutamiseks kahte ossa. Arvestada tuli ka bastio-
nides pesitsevate looduskaitsealuste nahkhiirtega, kelle 
tõttu olid tööd periooditi keelatud. Tekkinud probleemid 
kergitasid tööde maksumust ning teises hankes tuli loo-
buda Victoria ja Honori vahelise kurtiini korrastamisest. 
Sellest õnnestus teha ainult võimalik miinimum ehk  
16 meetrit, et tagada tulevaste külastajate ohutus.
  Kõige suurem sisuline muudatus oli kasemattidesse 
ja püssirohukeldrisse suunduvate sissepääsude ümber-
projekteerimine. Kuna Pimeaias asuvatest sissepääsudest 
polnud maa peal midagi säilinud, oli projekteerija need 
lahendanud hüpoteetiliselt, teadmata tegelikku maa-alust 
olukorda. Pinnase lahtikaevamisel selgus, et kasemattide 
kunagisest võimalikust sissepääsust polnud maa sees 
mingeid arvestatavaid jälgi, mis pani oletama, et see võis 
rootslastel omal ajal Põhjasõja tõttu üldse rajamata jääda. 
  Muutus ka sissepääsude arhitektuuriline lahendus –  
kavandatud retrospektiivses stiilis mahtude asemele 
sündisid nüüd kontrastiprintsiibile tuginevad rajatised, 
mille siseruumides on selgelt eristatav ajaloolise säilinud 
kihistuse ja nüüdisaegse lisanduse osa. Samuti tuli käigu 
pealt muuta ja välja mõelda drenaaži- ja ventilatsiooni-
süsteemide lahendus, osaliselt seisab nende probleemide 
lahendamine aga veel ees.
  2015. a lõpuks said tööd valmis ning püssirohukeld-
ris avati Narva bastione ja Põhjasõja sündmusi tutvustav 
külastuskeskus. Ekspositsioon avati ka kasemattides, 
kuigi kõige suurem vaatamisväärsus on mõistagi käigud 
ise. Järgmise etapina seisab ees Honori bastioni ning see-
kord teostamata jäänud kurtiini ja Victoria-pealse Pimeaia 
pargi korrastamine.

(5) Uued sissepääsud kasemattidesse ja püssirohukeldrisse. Fotod 
Madis Tuuder (6) Alumise kasemati sisevaade pärast külastajatele 
avamist.

(6)

(5)
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Eesti suurima vooluhulgaga jõgi suundus Peipsist Lääne-
merre ja uuristas Põhja-Eesti paekallast ammu enne seda, 
kui praeguse Narva aladele tekkisid asulad ja hiljem linn. 
Suuresti ongi Narva saamisloos osaline seesama jõgi, mis 
oli oma teel rajanud muistsele inimesele sobivad kohad nii 
elamiseks kui ka enda kaitsmiseks võõraste eest. 
  Narva linnusest lõunas teeb jõgi kõrgete lubjakivi-
paljandite vahel kaks järsku looget ning sealt, jõe vasakult 
kaldalt pärinevadki vanimad seni leitud jäljed asustusest 
Ida-Eestis. Jõelookes oleval maatükil kohas, kus praegus-
ajal kohtub kaldaga Joaoru saarena tuntud tehisneeme  
lõunatipp, paiknes leidudele tuginedes muistne asulakoht 
u 6.–2. aastatuhandel eKr ja kindlustatud asula selle 
lõunaküljel u 6 meetri kõrgusel paekõrgendikul 1. aasta-
tuhandel eKr. 
  Tollal kulges jõe vasakul kaldal paljanduv järsk 
paepank suhteliselt sirgena kuni Hermanni linnuseni. 
Nüüdse lookleva kuju on paekallas omandanud sajandite-
pikkuse inimtegevuse tulemusena – just sealt, hästi pal-
jandunud lubjakivikaljust on pärit suur osa Narva linnuse 
ja linna ehitamisel tarvitatud kivist. Nii tekkis jõe ja panga 
vahele kunstlik org, mida hakati nimetama Joahimstaliks. 
Tänapäeval tunneme seda ala Joaoru nime all.
  Joaoru põhjaküljel kulges järsk paepank vahetult jõe 
kaldal edasi mere poole. Pangale olid uus, suurem asula-
koht ja muistne linnus tekkinud veel enne, kui sakslased 
ja taanlased asusid 13. sajandil sinna võimsat kivilinnust 
rajama. Linnuse püstitamine ja seejärel linna kindlus-
tamiseks kivist bastionide rajamine tingis ka jõekalda 
kindlustamise. Seeläbi ilmus panga ja jõe vahele kitsas 
teerada, mis võimaldas kindlusemüüre hooldada ja viis 
linna kirdenurgale tekkinud sadamakohale. 
  19. saj kerkis alla jõekaldale mõnigi ehitis, näiteks 
Kreenholmi sadamalaod. Piki kallast kulgenud teel sai 
jalutamas käia ja nii omandas see 20. saj promenaadi 
maine. 
  Elamuid hakati Joaoru alale rajama 18. saj. Linna ja 
1870. a rajatud raudtee vahele tekkis Joaoru (või Juhken-
tali) eeslinn.
  28. novembril 1918 algas Narva jõe kallastel Joala 
lahinguga Eesti Vabadussõda. Järgmise aasta 25. aprillil 
hävitati suurtükitulega vastaskaldalt Joaoru eeslinnas  
208 maja. Kõige rohkem kannatas mõistagi jõekalda hoo-
nestus. Kui ülejäänud eeslinna asuti 1920. aastail taas-
tama, siis Joaorg ise jäi esialgu tühjaks. See avastati alles  
1930. aastate modernistliku suvituskultuuri puhangu 
laines ning oli selleks ajaks üsna metsistunud. 

JOAORUST PROMENAADILE VÕI VASTUPIDI.  
JÕEÄÄRSED PUHKEALAD NARVAS 

 
Peeter Tambu

  Aastail 1936–1938 rajati Joaorgu liivarand, eraldati 
kiirevoolulisest jõest kitsa tammiga rahulikum ujumisala 
ja püstitati insener Erich Ottingu projekti alusel puidust 
funktsionalistlik supelpaviljon. Mõne aastaga sai Joaorust 
puhkeala ja see roll on tal hoolimata järgnenud aastate 
sündmustest siiani säilinud.
  6.–7. märtsil 1944 pommitasid Narva linna Nõu-
kogude väed, mille käigus hävis taas ka Joaorg. Edaspidi 
omandas sõjaeelne üksikasjaliku projekti alusel rajatud 
haljastus loodusliku ilme, nii et saabunud uusasukad isegi 
ei aimanud selle ala inimtekkelist päritolu. 
  Joaoru kui supluskoha ja puhkeala maine aga säilis. 
Ujumiskohta hakati nimetama tiigiks ja seda jõest eral-
davat tammi saareks. Liivariba ujumisala serval jäi aina 
kitsamaks ning „tiigi“ põhi kattus kõige võimalikuga, 
millest nõukogude inimesel oli vaja vabaneda. Ujumas ja 
jalutamas käidi seal siiski. Eesti iseseisvuse taastamise 
järel asus Narva linn ala ka kuigivõrd hooldama: niideti 
heina, puhastati ja lisati rannaliiva, remonditi pinke jms. 
Suveks palgati vetelpäästjad.
  Kui peale Eesti astumist Euroopa Liitu avanes 
võimalus kasutada omavalitsuste taristu ajakohastami-
seks tõukefondide tuge, tekkis Narvas plaan korrastada 
endiselt menukaid, kuid väga räämas puhkealasid. Nõnda 
asusid ametnikud 2006. a usinalt nii Joaoru puhkeala kui 
ka jõeäärse promenaadi rekonstrueerimiseks taotluspro-
jekte koostama. Esimesena sai 2008. a viimastel päevadel 
positiivse vastuse puhkeala projekt. Selles oli Euroopa 
Liit seadnud rahastamise eeltingimuseks avatud arhitek-
tuurivõistluse korraldamise ja projekteerimisel võistluse 
võidutöö aluseks võtmise. 

(1) Joaoru rand koos supelpaviljoniga 1938. a. Basseinil oli neli  
ala: laste, ujuma õppijate, ujuda oskajate ning võistluste jaoks.  
Foto Peeter Tambu erakogu

(1)
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(2) Joaorg enne puhkeala rajamist. Foto Peeter Tambu (3) Arhitektuuribüroo JVR Joaoru puhkeala lahendus võidutöös „Suur jalutuskäik“. 
(4) Korrastatud puhkeala ja uus rannahoone õhtuses tuledesäras. Foto Ilja Smirnov (5) Ajalooline vaade (20. saj algus) bastionaalvööndi 
jalamil kulgevale promenaadile. Foto Karl Noormägi, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR, Pk Narva 15/7. (6) Päikeseterrass 
uuendatud promenaadil. Foto Martin Siplane

(2)

(4)

(6)

(3)

(5)
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  Joaoru puhkeala arendamisel oli eesmärgiks seatud 
17-hektariliseks kasvanud ja looduslähedase ilme oman-
danud ala heakorrastamine ning läbitavaks ja kasutata-
vaks muutmine. Kava sisaldas kergliiklusteede, spordi- ja 
puhkerajatiste, välisvalgustuse, uue supelhoone ja 
vetelpäästetorni rajamist, liivaranna laiendamist ja korras-
tamist, ujumisala põhja puhastamist, suurte väliürituste 
ala ja parkla ning mugavate ühendusteede rajamist nii 
tulevase korrastatud promenaadi kui ka ülejäänud kesklin-
naga. Arvestada tuli hulga piirangutega seoses Hermanni 
linnuse ja bastionide kaitsevööndi, muistse asulakoha ja 
kindlustatud asula mälestiste alade ja kaitsevöönditega 
ning Narva jõe kaitsevööndi ja ajaloolise kaldaalaga. See 
oli arhitektidele tõsine pähkel.
  Arhitektuurivõistluse kuulutas Narva linn koostöös 
Eesti Arhitektide Liiduga välja 2009. a lõpus ja tulemused 
selgusid uue aasta alguses. Võistlusele esitatud paari-
kümne töö hulgast jäid žüriile silma need, mis sekkusid 
väljakujunenud ajaloolisse ja looduskeskkonda kõige 
vähem. 
  Teistest märkimisväärselt paremini tuli ülesandega 
toime Arhitektuuribüroo JVR tööga „Suur jalutuskäik“. 
See peitis uue suplushoone ühte olemasolevatest kün-
gastest, jättes ehitisest välja paistma ainult fassaadi, ning 
korrastas kogu puhkeala ilma selle üldilmet suurelt muut-
mata. Siiski oli see julge, moodne ja Narva jaoks enneole-
matu vormikeel ning materjalikasutus, mis, nagu arvata 
oligi, tõi kaasa nii poliitikute, ametnike kui ka linlaste 
tormilise vastuseisu. Kui Narvas asuval Tartu Ülikooli uuel 
kolledžihoonel on üks sein kaldu, siis uuel rannahoonel ei 
olnud näha ühtegi päris otse või täisnurkselt asuvat seina! 
Pealegi olid paljud kohalikud veendunud (ja on siiani), et 
roostes pinnaga kortenteras ei ole midagi muud kui vana-
raua abil koonerdamine.
  Vastuseis võidutöö elluviimisele põhjustas pooleteise 
aasta pikkuse venitamise projekteerimislepingu sõlmimi-
sel, mistõttu jõuti ehitusprojektini alles 2012. a. Plaanitud 
2013. a asemel valmisid rannahoone ja uus vetelpääste-
torn ning said korda rand, ujumisala ja ligipääsuteed alles 
2015. a lõpuks. 
  Rannahoone esimesel korrusel asuvad suured riietus-  
ja pesemisruumid koos saunadega, väike jõusaal ning 
rannavarustuse laenutus- ja müügipunkt. Teiselt korruselt 
leiavad külastajad – nagu esimeses, st sõjaeelses suplus-
majas – suure klaasseinte ja avarate terrassidega kohviku, 
kust avanevad suurepärased vaated kahele linnusele ja 
jõele. Hoone katusel asendab varasemat künkaharja suur 
terrass. Kõigilt terrassidelt laskuvad laiad trepid alla randa ja 
suunduvad teed kõrval asuvale Linnuse tänavale. Läbi ranna 
kulgeb Eesti disainerite loodud valgustitega Puu palistatud 
kergliiklustee, mis kujuneb samal ajal Joaoru rekonstrueeri-
mistöödega uue ilme saanud promenaadi pikenduseks.
  Piki kindlusemüüre Joaorust sadamani viiv ligi kilo-
meetri pikkune promenaad rajati lagunenud ja piireteta 
kaldatee kohale büroos Paik Arhitektid valminud projekti 
alusel aastail 2013–2015. 

  Promenaad sai endale kaks kõrvutist teed: asfaltkat-
tega kergliiklustee ja kivikattega jalakäijate ala. Lisaks on 
seal lõvide järgi Rootsi terrassi nime kandev mänguväljak, 
laiem Päikeseterrassiks nimetatud ala purskkaevu ja 
päikesekellaga, korralikud piirded ja nüüdisaegne välisval-
gustus, välikontsertide lava pealtvaatajate pingistikuga, 
hulk pinke ja prügikaste – ühesõnaga kõik, mida ühelt 
selliselt kesklinnarajatiselt oodata oskaks. Boonusena 
ehitati sama projekti raames välja esimene promenaadi-
lõik ka vastaskaldal asuvas Ivangorodis, kus sellega avati 
Narva kunagises vanas sadamakohas linlastele esimest 
korda tsiviliseeritud pääs jõekaldale.
  Et Joaoru puhkeala ja promenaad olid lõpuks oman-
danud ühtse ja terviklikuna mõjuva ilme, oli enesestmõis-
tetav ka promenaadi lõpus asuva Jõesadama rekonst-
rueerimisprojekti ühtlustamine kahe kõnealusega. Nii 
pikendab sadama kaldatee promenaadi põhjasuunas veel 
500 meetriga. Seega on läbi Joaoru, mööda promenaadi ja 
piki sadamakaid võimalik Narvas jõekaldal jalutada kokku 
kaks kilomeetrit. 
  Kui uut eurorahastusperioodi ootav Joaoru puhkeala 
teine etapp kord teoks saab, peaks jõeäärne ala muutuma 
kogu Narva kesklinna ulatuses raudteest kuni Jõesuu 
teeni sama nauditavaks. Ent juba praegu on meil võimalus 
valida, kas kulgeda Joaorust promenaadile või vastupidi.

(7) Promenaad 2015. a. Foto Martin Siplane

(7)
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1946. aastal linnaõigused saanud Kohtla-Järve uue  
linnaosa ehitamist alustati 1948. a. Selle keskteljeks sai 
50 meetri laiune Võidu puiestee (Keskallee), mille pooli-
tab ristkülikukujuline peaväljak. Ühelt poolt ulatus allee 
pargini, kus asus kultuurimaja, ja teiselt poolt lõpetas 
selle uus kinohoone. 
  Kultuurimaja projekteeris NSVLi Rasketööstuse 
Ehitusministeeriumi Gorstroiprojekti Leningradi osakond. 
Selliseid maju ehitati kaks: esimene Venemaale Dubrovski 
soojuselektrijaama asulasse ja teine Kohtla-Järvele.  
500 kohaga kultuurihoone (arhitektid O. Kudrjašova ja 
A. Ivanov) valmis siin 1953. a. Seda sõjajärgsete aastate 
nõukogude neoklassitsismi ehitist iseloomustavad sõnad 
pompoosne, suursuguselt monumentaalne ja esinduslik.
  Kohtla-Järve linna hankekomisjon valis 2012. a riigi-
hankega välja projekteerimisettevõtte Zoroaster koostama 
ehitismälestiseks tunnistatud kultuurimaja restaureeri-
mise ehitusprojekti. Muinsuskaitseamet tunnustas pro-
jekti aasta hiljem. Sellest sai alguse neli aastat väldanud 
protsess, mille tulemusel avas restaureeritud kultuurikes-
kus 2015. a oma uksed huvilistele ja külastajatele.
  Kultuurikeskuse ehitustööde projektijuhil oli oluline 
hoida kontrolli all kolm põhiparameetrit: kulud, kestus ja 

KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS  
TAAS OMA TÄIES HIILGUSES

Keskallee 36, Kohtla-Järve 
Muinsuskaitse eritingimused: Marksi Projekt OÜ (2004) ja  
OÜ Zoroaster (2012)
Projekteerija: OÜ Zoroaster 
Ehitaja: Riito Ehituse AS 
Muinsuskaitseline järelevalve: Sulev Mäeväli  
(Tallinna Linnaehituse AS) 
Autorijärelevalve: Vladimir Orlov (OÜ Zoroaster) 
Tellija: Kohtla-Järve Linnavalitsus

 
Kalle Merilai, Jüri Moor

kvaliteet. Tavalisest keerulisemaks tegi selle asjaolu,  
et korraga tegutses objektil töövõtulepingute raames  
14 ettevõtet, kes olid seotud omanikujärelevalve, heli- 
tehnika, valgus- ja lavatehnika, mööbli, sisustuse, teks-
tiilide (vaibad ja kardinad), ehitustööde ning ehitustööde 
alltöövõtuga. Seetõttu korraldati ehitusperioodi vältel 
ligikaudu 20 riigihanget ning jälgiti, et ehitaja ja mitmesu-
guste seadmete paigaldajate töö tulemus omavahel kokku 
sobiks ja toimima hakkaks.
  26 kuud kestnud ehituse käigus tekkis hulk prob-
leeme, mille lahendamine nõudis asjaosalistelt koostöö-
valmidust ja kannatlikku meelt.
  Suuremate tööde kõrval osutus parajaks katsumu-
seks kontserdisaali projekteeritud uute tammepuidust 
saalitoolide kasutusmugavuse ning projektiga ettenähtud 
kindlat tooni, kvaliteetse ja kulumiskindla kattekanga 
leidmine. Kuna saaliastmete tihedust muudeti, tuli säili-
tada vähemalt projektieelne istekohtade arv. Sel eesmärgil 
valmistati mitu tooli prototüüpi, kuni valiti välja sobiva 
istumismugavusega optimaalne variant. Kattetekstiili 
leidmise tegi keeruliseks asjaolu, et projekteerimise (2012)  
ja ehitustööde lõpu (2015) vahelisel ajal oli Prantsusmaal 
asuv tehas projektis ette nähtud kanga tootmise  

(1) Hans Leberechti romaani „Kaptenid“ ainetel vändatud filmi „Andruse õnn“ (režissöör Herbert Rappaport) võtted kultuurimaja ees 1955. a.  
Foto EtoRetro.ru galerii (2) Peafassaad on kujundatud neljal sambal keskrisaliiti krooniva kolmnurkfrontooniga, mida ehib omaaegne ENSV 
riigivapp ja aastaarv 1952. Foto Igor Parv

(1) (2)
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(3) Lavaga vaatesaal on tugeva tõusuga. Fotod Martin Siplane (4) Vaatesaali kahemeetrise läbimõõduga mitmekordne kristall-lühter alt- 
vaates. (5) Teise korruse fuajee kõrgust ja liigendatust rõhutavad sihvakad, üksikult ja paaris asetsevad joonia sambad ning joonia kapiteelide-
ga pilastrid. Rohke stukiga laes ripuvad kristallisäras neli väiksemat ja üks keskne malmlühter. (6) Põrandavaibad on kujundatud Alutaguse 
motiive silmas pidades. (7) Kohvik, mille algne lagi ja valgustid olid aastaid ripplae all peidus.

(6)

(4)

(7)

(5)

(3)
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lõpetanud. Sarnast tooni ja samaväärsete tehniliste näi-
tajatega kanga leidmine võttis aega mitu kuud. Selle eest, 
et kõik lõpuks laabus ja hea lõpplahenduse sai, tuleb kiita 
saalitoolide valmistajat OÜd Aavik & Ko Saaremaalt. 
  Keeruline lugu oli restaureerimisele määratud välis-
ustega. Nimelt selgus alles töö käigus, et suur osa neist 
on tugevate mädanikukahjustustega. Lisaks olid uksed 
mehaaniliselt kannatada saanud ning viimistletud omal 
ajal musta värviga, mis oli imbunud sügavale puidu poo-
ridesse ja pragudesse. Arvestades uste juures plaanitavaid 
projektijärgseid muudatusi (kiiravanemise poomid, puit-
tahvlite vahetamine klaaside vastu jm), otsustati hoone 
esinduslikkuse ning ühtlase ja tervikliku väljanägemise 
saavutamiseks asendada olemasolevad välisuksed algsete 
eeskujul valmistatud koopiatega.
  Samuti osutus väga halvaks kultuurikeskuse koh-
viku, sinna viiva koridori ja suures saalis restaureerida 
plaanitud tammeparketi olukord. Parketti avades leiti, et 
selle paksus oli suures osas alla 4 mm, mis tähendas, et 
parketti tagasi panna ega restaureerida ei olnud mõtet, 
sest sellel puudus tulevasteks lihvimistöödeks vajalik 
tammepuidu maht. Peale selle ei pidanud punnühendus 
parketi lahtivõtmisele vastu, kuna iga lipp oli kinnitatud ka 
naeltega. Nõnda tuli kasutuskõlbmatu parkett asendada 
uue, tippkvaliteediga tammeparketiga. 
  Vaeva nähti hoone välisfassaadi soklisse graniidist 
karniisikivide paigaldamisega, sest need olid erinevas 
mõõdus, ligikaudu 300 kg raskused ja 1 m pikkused 
looduskiviplokid (lubatud paksuse kõikumine ±3 mm). 
Pärast mitu kuud kestnud parandus- ja viimistlustöid jõuti 
lõpuks kõiki rahuldava tulemuseni.
  Äärmiselt meeldiv täiendus esialgsetele plaanidele 
oli nelja üsna eaka Estonia kontsertklaveri täielik restau-
reerimine ja seadistamine Eesti parimate meistrite käe all, 
milleks Kohtla-Järve linn leidis lisaraha. Nüüd vastavad 
need tänapäeva pianismile esitatavatele nõuetele.
  Ehitustööde arenedes oli rõõm täheldada, kuidas 
kultuurikeskus kui ainulaadne stalinistliku arhitektuuriga 
hoone maailmas sai terviklikult restaureeritud. Samas pole 
hoone juurest kadunud ka tunnetuslik ja nähtav ajaloohõng.
  Kultuurikeskuse vajalikkust tõestab ilmekalt asjaolu, 
et iganädalased üritused toimuvad siin täissaalidele. 
Samuti külastab maja rohkelt uudistajaid, mis annab tun-
nistust sellest, et Kohtla-Järve linn ja kogu Ida-Virumaa 
on saanud endale uue märgilise tähtsusega hoone. 
  Alates 2010. aastast on Kohtla-Järve korrastanud 
kogu linnaosa lopsaka haljastusega keskteljeks oleva  
Keskallee koos Virula väljakuga. Samal ajal kultuuri-
keskuse restaureerimisega uuendas ja korrastas linn ka 
hoonega piirneva Rahvapargi ala, mille tulemusel moo-
dustavad need tõeliselt nauditava ja ainulaadse terviku.

(8) Vestibüüli mõlemast tiivast viivad balustritega kivitrepid üles 
rikkaliku dekooriga fuajeesse. Fotod Martin Siplane (9) Isegi 
pisidetailid, nagu see kardinapuu konsool, on kujundatud ajastu 
vaimus. (10) Kolmel uksel olid säilinud algsed käepidemed, mis kõik 
restaureeriti.

(8)

(9)

(10)
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Tegu on kunagise Võru mõisa härrastemaja ja ühtlasi  
Võru linna vanima hoonega. 1784. aastal määrati kindral- 
kuberneri dekreediga rajatava linna asukohaks Võru mõis 
ja ka linna nimeks sai Võru. Samal aastal paigutati hoo-
nesse magistraat ja kohus ning 1804. a alustas seal tööd 
kroonule kuulunud Võru kreiskool. Läbi aegade on siin 
tegutsenud erinevad õppeasutused. 20. saj alguses sai 
hoone teise korruse ja plekiga kaetud kelpkatuse (arhitekt 
A. Kieselbasch). 1966. a lisati maja kaguküljele näotu 
silikaattellistest juurdeehitis.
  Põhjalikud restaureerimis- ja ehitustööd algasid 
hoones 2014. a juulis ning jõudsid lõpusirgele järgmise 
aasta augustis. Sellesse aega koondus intensiivne töö-
protsess – koos oma rõõmude ja muredega –, mille tule-
musena valmis Võru Gümnaasium. 
  Projekt hõlmas hoone kaht osa: üks üdini uus ja 
teine uues kuues vana. Töö algas 1966. aastast pärineva 
juurdeehitise lammutamisega – selle asemele oli projek-
teeritud uus hooneosa, eelmisega võrreldes meeter pikem 
ja rohkem kui poole laiem. See rajati monteeritavatest 
raudbetoon-elementidest. Fassaadil domineerib välisseina 
paneelide rütmilise vertikaalprofileeringuga välispind, mis 
on läbi lõigatud vahelduvate klaasfassaadiribadega. Hoone 
välisperimeeter jälgib siksaki motiivi. Vana ja uus osa on 
ühendatud läbi kolme korruse ulatuva klaasgaleriiga.
  Töö vana hooneosaga oli loomulikult hoopis „lõbu-
sam“ kui uue rajamine, sest keegi ei tea, millised ülla-
tused võivad tulla päevavalgele konstruktsioone avades. 
Esmalt võeti ette vajalikud lammutustööd ning selgus, et 
teise korruse puittalastik, mis plaaniti säilitada, on eelda-
tavast märksa rohkem läbi vajunud. Pärast uut kande- 
võimeuuringut tuli laekonstruktsioone veidi muuta. 
  Suuremad üllatused ootasid ees fassaadil, kus üsna 
kehvas seisus krohvipindadel ja müüritisel paljastusid 
nõukogude ajal tehtud parandused. Tuli leida lahendused 
aknasilluste täiendavaks tugevdamiseks ja fassaadi plom-
mimiseks. Fassaadilahendusena võeti aluseks 1910. a 
projekt, millele toetudes taastati korrustevaheline simss. 
Tänavapoolsele fassaadile modelleeriti ajalooliselt  
II korruse seinapinda ilmestanud ristkülikukujulised  

VÕRU GÜMNAASIUMI RESTAUREERIMINE  
JA JUURDEEHITUS

Seminari 1, Võru
Muinsuskaitse eritingimused: Reet Org
Värviuuringud: OÜ ARC Projekt 
Ehitise ekspertiis: Epp Needo (Kurmik projekt OÜ)
Projekt (nii uus kui ka vana osa): OÜ Esplan 
Teostus: Nordecon AS
Muinsuskaitseline ja omanikujärelevalve: Sweco EST OÜ
Tellija ja tellija esindaja: Võru Linnavalitsus ja Riigi Kinnisvara AS

 
Riho Arusoo

(1) 1939. aasta ülesvõte. Foto Jaan Vali erakogu (2) Koolimaja  
koos nõukogudeaegse juurdeehitisega. Foto Tõnis Taavet  
(3) Võru Gümnaasiumi restaureeritud ajalooline hoone ja  
nüüdisaegne maht. Foto Kersti Siim 

(1)

(2)

(3)
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profileeritud raamistusega petikud. Taastati ka aknaid ja 
uksi ümbritsenud raamistused. Kõigil krohvitöödel kasu-
tati lubja baasil segusid.
  Vana hooneosa katusetöödel tuli mitmel pool kande-
konstruktsioone plommida ja välja vahetada. Avastati ka, 
et katus ei ole ühtse kaldega, ning otsustati see korrigee-
rida. Katusetööde käigus restaureeriti ka telliskarniis. 
  Ootamatu tagasilöök tabas asjaosalisi aga 5. märtsil 
kella 16 paiku, mil hoone läänepoolses otsas varises kar-
niis umbes 5-meetrisel lõigul alla. Mõistagi tuli tööd kohe 
peatada ja säilinud telliskarniis ajutiselt toestada. See tõi 
kaasa elutähtsa küsimuse: kuidas edasi toimida? Algasid 
tõsised arutelud, millesse kaasati kõik asjaosalised, lisaks 
sõltumatud spetsialistid. Lahenduse leidmine oli keeru-
line ja tuliseid vaidlusi tekkis rohkelt. Muretsema pani 
ka koolihoone valmimine tähtajaks. Lõpuks otsustati, et 
kogu telliskarniis lammutatakse ja selle asemele tehakse 
uus.
  Ühes karniisiga tuli lammutada esifassaadil kar-
niisile toetuv frontooniosa ning hoovi- ja otsafassaadil 
sellele toetuvad korstnad. Lahendusena nähti ette karniisi 
taastamine kolme alumise telliserea ulatuses. Katuse 
koormuste ühtlustamiseks ja karniisi tugevdamiseks valati 
ülemine osa betoonist.
  Kurbnaljakaks muutis olukorra see, et fassaaditööd 
olid selleks hetkeks peaaegu valmis, katusetööd lõpusir-
gel ja siseviimistlus suures osas tehtud. Nüüd tuli kõigil 
olukorra kiuste kõvasti pingutada, et jõuda õigeks ajaks 
valmis – õppetöö pidi algama 1. septembril.
  Uue ja vana hooneosa siseviimistlus on lahendatud 
erinevalt. Vana osa soklikorruse põrandad on kaetud 
plaatmosaiigiga, korruste põrandad aga tamme laudade 
ja laudparketiga. Ainulaadse põranda said direktori kabi-
net ja selle ees asuv kantselei: sealne põrand tehti majast 
kokku kogutud vanadest kasutuskõlblikest laudadest, 
mis puhastati värvikihtidest ja õlitati. Uksed ja aknad 
taastati ajalooliste fotode eeskujul, kuna kõik originaalid 
olid hävinenud (ilmselt 1944. a tulekahjus). Omaaegset 
hõngu kannavad edasi soklikorruse võlvlaed ja korrustel 
taastatud peegelvõlvlaed. Sisearhitektuuris on sobitatud 
hooneosad kokku soojades toonides värvilahendusega. 
Uue osa sisekujundus oma siksakmustrite ja rombidega 
lähtub välisilmest: kujundite ühtne joon on jäädvustatud 
põrandakattematerjalides ja mööblis.
  Hoonestuse hooviala lahendati erinevate tasanditega. 
Peasissepääs asub soklikorrusel, kuhu pääseb tugimüü-
ridega ääristatud laia trepi kaudu. Loomulikult on rajatud 
kaldtee, et tagada ligipääs liikumispuudega inimestele. 
Siseõues asub amfiteatri astmestikuna tõusev väliklass, 
mis on projekteeritud õuesõppeklassiks, kuid kasutatav ka 
ürituste jaoks. Väliklassi taga paikneb erineva kõrgusega 
haljastusest ja kõnniteedest koosnev labürint-ajaviiteala. 
  Uue ja vana hoone esmapilgulisest kontrastsusest 
hoolimata on suudetud luua meeldiv ja tasakaalustatud 
kompleks, mis ei häiri silma. Sellise koosluse valmimisega 
on antud väärikas panus hariduse edendamisse ja arhitek-
tuurilukku.

(4) Vana koolihoone võlvitud kelder. Fotod Kersti Siim 
(5) Värvisondaaž saalis. (6) Uue osa interjöörivaade.

(4)

(5)

(6)
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17. sajandi esimesel poolel rajatud Aruküla mõis on kuu-
lunud Eesti väljapaistvaimatele aadlisuguvõsadele. Koos 
Ervita, Udeva ja Norra mõisaga oli see alates 18. saj kesk-
paigast von Knorringite valduses. 1820. a omandas mõisa 
Napoleoni sõdades kuulsust kogunud kindralleitnant  
Karl von Toll. 
  Von Tollide perekonnale kuulus Aruküla kuni mõisate 
võõrandamiseni. Nende valitsemisajast pärineb peahoone 
praegune ampiirlik välisilme: kolmnurkfrontooniga sam-
masportikus, välisfassaadi valdavalt militaristlikku laadi 
uhked stukk-kaunistused ja teise korruse petikakende 
pastoraalse loomuga maastikumaalid.1

  Võõrandamise järel võeti peahoone kasutusele 
koolimajana, tänu millele on see säilinud suuresti ümber-
ehitamata kujul. Siseviimistlust ja detaile tollal siiski eriti 
ei hinnatud ning kõik, mis hetkevajadustele ette jäi, lam-
mutati või kaeti uue odava viimistlusega. Praegu tegutseb 
Aruküla mõisa peahoones Koeru Keskkool.
  Mõisahoonete väärtustamine ja säilitamine sai uue 
hoo sisse seoses kohalike majandite paranenud käekäi-
guga. Sellest ajast algab ka paljude mõisahoonete ennis-
tamise lugu. 1970.–1980. aastatel tehti hulk tänuväärset 
uurimistööd ja projekte, millest osa teostus, ent suurem 
osa jäi sahtlitesse. Nii juhtus ka Aruküla peahoonega.

PROJEKTEERIMINE
1990. aastateks oli mõisahoone tehniline seisukord muu-
tunud kriitiliseks. Esimese korruse võlvruumides asusid 
mädanenud laudpõrandaga puukuurid, hoonet köeti tule-
ohtlike vanade plekkahjudega, uuendatud katus oli halvas 
korras, kirdenurga karniis oli osaliselt alla kukkunud ja 
pool saali lage hävingu äärel. Vesi voolas läbi katuse kõik-
jalt sisse.
  Koos arhitekt Urmas Arikesega, kes oli juba 1978. a  
alates hoonega tegelenud, alustati projekteerimistöid. 
Siinse artikli kaasautori Kalju Palo teha oli esimese  
korruse nelja ruumi sisekujundus.

RESTAUREERIMINE
Õnneks valiti Aruküla mõisa peahoone mõisakoolide 
programmi üheks kandidaadiks ja sai Euroopa Majan-

ARUKÜLA MÕISA KIHILINE AJALUGU

Aruküla mõis, Koeru vald, Järva maakond
Muinsuskaitse eritingimused: Ants Hein
Projekteerija: DEST Disainistuudio OÜ
Ehitaja: Tarrest LT OÜ
Maalingud: H&M Restuudio OÜ
Puitdetailide restaureerimine: OÜ Bennur 
Erilahenduslikud valgustid: OÜ Seos Valgustus 
Muinsuskaitseline järelevalve: AS Infragate Eesti 
Tellija: Koeru Vallavalitsus

 
Hilkka Hiiop, Kalju Palo 

duspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmi 
„Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ raames 
rahastuse. Aastal 2012 alustati vana projektlahenduse 
nüüdisajastamist, olulise osana täpsustati katusekonst-
ruktsioonide lahendusi. Rohkesti uut ja huvitavat teavet 
peahoone ajaloo kohta andsid ehituse käigus tehtud  
viimistlusuuringud. 
  Nüüdseks on täielikult restaureeritud hoone fassaa-
did ja remonditud katus koos kandekonstruktsioonidega. 
Restaureeriti kõik aknad, uksed ja sisetrepid. Uuendatud 
on ka kõigi ruumide siseviimistlus ning restaureeritud ja 
konserveeritud kõik – nii varasemate kui ka uuemate – 
uuringute käigus avatud maalingud. 
  Klassiruumide seinad said värvitoonid, mis sobivad 
rahulikuks taustaks õppetööle ning sinna paigutatavatele 
infomaterjalidele, õpilastöödele jms. Õpetajate tubade 
tapeedid valiti 19. saj lõpu ja 20. saj alguse eeskujudest 
lähtuvalt. Saali kujundus on täielikult sisearhitekti visioon 
– pigem dekoratsioon kui ajaloolist tõde kajastav. Osa-
liselt juba varem rajatud tehnosüsteemid uuendati kooli 
muutunud vajaduste alusel.

MAALINGUD JA NENDE RESTAUREERIMINE
Kui mõisa peahoone välisilme on säilitanud ampiirlikkuse, 
siis varasemate siseviimistlusuuringute andmetele  
tuginedes on mõisate uurija Ants Hein nentinud, et  
18. saj lõpust või 19. saj algusest pärinevaid sisustusde-
taile hoones peaaegu enam ei leia. Enamik neist pärineb 
20. saj algusest, esindades neoklassitsistlikku stiili.2

  Veel 2014. a, mil alustati suuremaid restaureerimis-
töid, oli projekti aluseks teadmine, et mõisa hiilgeaegade 
sisekujundusest pole suurt midagi säilinud. Siiski ajendas 
veendumus, et varasemate uuringutega ei olnud mindud 
piisavalt süvitsi – nii otseses kui ka ülekantud tähen-
duses –, tegema lisauuringud. Need tõidki kaasa tõelise 
üllatuse: kolmes ruumis olid paksu krohvikihi all fragmen-
tidena säilinud suurejoonelised maalitud kompositsioonid.
  Kahest idapoolsest nurgaruumist leitud hoone arhi-
tektuurset lahendust järgivad maalingud rõhutavad uksi 
ja aknaid: neid on ümbritsenud imposantsed sambad, 
mis tipnevad uste kohal figuraalsete maalinguväljadega. 
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(1) Esifassaad pärast restaureerimist. Foto Peeter Säre (2) Aruküla mõisa peahoone umbes 1910. a. Foto Aivo Aia erakogu 
(3) Peasaal. Fotod Erik Holmberg (4) Restaureeritud peatrepp. Seintel on taastatud kvaadermaalingud. (5) Üliaskeetlik tualettruum hoone 
esimesel korrusel. (6) Kooli garderoob asub kunagise köögi ruumides, millele viitab pisut nõgine tellisvõlv. 

(6)

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)
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(7) Saaliesine väike tuba, kus on eksponeeritud kahes ajaloolises kihistuses maalingud. Avatud uksest paistab rekonstrueeritud kvaader-
maalingutega vestibüül. Fotod Villu Plink (8) Etruskilikes punamustades toonides figuraalkompositsioon mõisaproua magamistoa ukse kohal. 
Maalinguväljast on säilinud ainult alumine osa ja seda lõhuvad hilisema krohvikihi nakkeks löödud augud.

(7)

(8)

(9)
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Mõlema ruumi katkendlikult säilinud maalingud näivad 
olevat saanud inspiratsiooni antiikpärandist. Ühel maa-
lingul on kujutatud etruskilikes punamustades toonides 
figuuri koos amfora-tüüpi nõuga ning teisel pontsakat 
tiibade ja odaga Amori-poisikest. 
  See, et anfilaadsüsteemis ukseavad lõikavad võimsa-
tesse sammastesse sisse ja uste kohal olevad maaliväljad 
ei paikne enam tsentris, annab tunnistust asjaolust, et 
uksi on hilisemate ümberehitustööde käigus algsega võr-
reldes nihutatud. Ka praegused stukk-karniisid ulatuvad 
maalingute peale, mis omakorda kinnitab oletust, et kogu 
sisestukk pärineb hilisemast ümberehitusajast.
  Kolmas maalinguleidudega ruum asub mõisa esifas-
saadi poolsel küljel vestibüüli kõrval. Selle esinduslikku 
saali viiva kummalise väikese toa kolme seina katavad 
marmorplokke jäljendavad maalingud ning ukse kohal 
paikneb munavööga ümbritsetud lünett. Marmoreeritud 
kvaadripind jätkub vestibüülis. Mõisa arhitektuuriajaloo 
jaoks väga oluline leid toob selgust peahoone pisut ängis-
tavasse ruumiplaneeringusse: nimelt olid vestibüül ja saa-
liesine väike toake algul üks ruum, neid eraldav vahesein 
lisati hiljem. Samaaegselt ruumi jagamisega krohviti see 
üle, lisati peegelvõlv ning uus, militaaratribuutikat kujutav 
ja samuti peenelt modelleeritud laemaaling. Seegi on 
hiljem korduvalt üle lubjatud.
  Kas krohvi alt leitud maalingud kuuluvad von Knor-
ringute aega ja neid saab seostada 18. saj lõpu ehitustöö-
dega või hoopis von Tollide ajastusse 1820. aastail, pole 
praeguses uurimisseisus veel selge.

  Kõige keerulisemaks osutus saaliesise ruumi maa-
lingute konserveerimise otsuse tegemine. Eksponeerimist 
vääriv oli säilinud kahes kihis: varasem marmorplokke 
imiteeriv kvaader ning hilisem laemaaling. Kuidas ekspo-
neerida kaht ajaloolist kihti korraga, näidates samal ajal ka 
hoone ümberehituste järke? 
  Tööde käigus avati lubjakihtide alt täismahus hilisem 
laemaaling ja krohvi alt varasema kvaadermaalingu säili-
nud fragmendid. Et vaataja saaks ettekujutuse algsest ves-
tibüülist, rekonstrueeriti sealne ja saaliesise väikese ruumi 
kvaadermaaling neil seinaosadel, kus originaal ei olnud 
säilinud. Sellise lahendusega muudeti ruumi algplaneering 
ning hilisemad ehitus- ja viimistlusjärgud „loetavaks“.
  Ka peahoone idanurga ruumidest krohvikihi alt leitud 
maalingufragmendid avati säilinud ulatuses täielikult. 
Neid eksponeeriti nii, nagu nad krohvikihi alt välja tulid – 
koos järgmise krohvi hoideks tihedalt täis taotud aukude ja 
värvikihikadudega. Rekonstruktsioone neis kahes ruumis 
ei tehtud, sest puudus piisav teave terviklahenduse kohta. 
  Et praegusaja vaataja tajuks, kui paksu krohvi alt 
klassitsistlikud maalingud nähtavale on tulnud, jäeti eri 
ajastute krohvi tasapinnad erineva sügavusega: originaalid 
on algse krohvipinna tasandil ning alad, kust maalinguid 
ei leitud, hilisema krohvi tasapinnal. Selline esitlus annab 
huvilisele võimaluse näha ajalugu just nii salapärasel viisil, 
nagu see konservaatoritele avanes, ja kasutada kujutel-
dava ajaloolise ruumiterviku loomisel fantaasiat.
  Nüüd, mil varasemad kihid on neis ruumides täis-
mahus avatud, võime ühelt poolt kurvastada, et maalin-
gukompositsioonidest on järel ainult fragmendid, teisalt 
aga leidis kinnitust mõisa õitseaegade interjööride hea 
kvaliteet. Need leiud rikastavad Eesti visuaalkultuuri ja 
Aruküla mõisahoonet ühtede siinse kultuuriruumi silma-
paistvaimate kunstiteoste võrra. Nüüd pole mõisa hiilgav 
ajalugu loetav mitte üksnes fassaadidelt, vaid ka interjöör 
pakub peale rekonstrueeritud ruumilahenduste midagi 
tõeliselt hindamatut ja autentset.

KOKKUVÕTE
Peale kümneid aastaid projekteerimist, ehitamist, remon-
timist ja vigade parandamist on Eesti üks uhkemaid 
mõisahooneid saanud lõpuks uue kuue ja sisu, ent see on 
alles pikema protsessi algus. Mõisasüdames on tegemist 
veel küllaga. Restaureerimist ootavad valitsejamaja, nn 
kaevumaja ja talli varemed ning korrastamist vajab park.
  Kõige selle kõrval nõuab äsja remonditud peahoone 
ise pidevat tähelepanu ja hooldust. Esmapilgul kallitena 
näivate hooldustööde abil saab vältida paarikümne aasta 
pärast vajalikku kapitaalremonti, mis oleks igapäevahool-
dusest mitu korda kallim.

1 Heli Tuksami restaureerituna on nüüd loetav ka vasakpoolse akna 
 maalingu üldkompositsioon.
2  Hein, A. Ajalooline õiend ja arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide 
 inventariseerimine, 2000. Käsikiri Muinsuskaitseameti arhiivis, A-3861.

(9) Imposantseid ukse- ja aknaavasid rõhutavad samba- 
kompositsioonid mõisa idanurga ruumis. Anfilaadsüsteemis  
ukseavad on maalingute suhtes tsentrist väljas, mis viitab nende 
hilisemale päritolule. Foto Ants Leppoja

(9)
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Seoses 18. sajandi viimasel veerandil jõustunud seadu-
sega tekkis Eesti kalmistumaastikule uus nähtus – era-
kalmistud. Neid rajasid peamiselt rikkamad mõisnikud. 
Anrep-Elmptide perekonnakalmistu rajamise aeg langeb 
tõenäoliselt 19. saj kolmandasse kümnendisse ja kabel on 
ehitatud arvatavasti 1830.–1840. aastail. 
  Mõisnike kabeli restaureerimist alustas kinnistu 
omanik 2009. a. Hoone varemed olid selleks hetkeks 
muutunud avariiliseks: maakivi- ja tellismüürid olid seis-
nud pikka aega katuseta, külgseinte ülaosa oli varisenud, 
seintel kasvasid noored puud ning kabeli ümbrus oli 
võsastunud. Restaureerimise ajal jõudis meieni mitu kena 
kingitust. Nimelt tagastas 2011. a augustis Arno Pavel 
ühe 1960. aastail võsast leitud kabeliakna trellid ja 2014. a  
juunis avastasime kabeli hauakambrist tervena säilinud 
tinakirstu. Veel leidsime sealt teiste kirstude sangasid 
ja ornamente. 2015. a jõudis kabeli restaureerimine 
lõppjärku, jäänud on veel hoone põhikorruse siseseinte 
viimistlemine ja hoone sisustamine. 
  Kalmistu hauatähistest on silmapaistvaim kahtle-
mata nn Anrepi lõvi, mis oli püstitatud suguvõsa kuul-
saima esindaja, Vene armeekindrali Heinrich Reinhold von 
Anrepi (1760–1807) mälestuseks. Põnev kaotsimineku ja 
taasleidmise lugu seondub aga lapse marmorfiguuri kand-
nud Josephine von Anrep-Elmpti hauatähisega.1 2013. a  
sügisel otsustas kinnistu omanik hakata kuju foto abil 

VAREMETEST TÕUSNUD VON ANREP-ELMPTIDE 
PEREKONNA RAHULA KABELIMÄEL
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Põhiprojekt: OÜ ARC Projekt 
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otsima. Kärstna mõisakooli eaka pedagoogi Alice Noopi 
kaasabil viisid otsingud peagi õigete inimeste juurde. Jaa-
nuaris 2014 oli uinuv marmorlaps leitud ja Kabelimäele 
tagasi toimetatud.
  Kabelimägi on kohalikule kogukonnale väga oluline 
koht, kus on käidud ikka Anrepi lõvi imetlemas ja oma 
külalistele näitamas. Omanik soovib, et kabel võiks saada 
kohaks, kus võtta aeg maha ja süüdata pühade ajal küünal 
nende mälestuseks, kes on meie elus suurt rolli mängi-
nud.

MUINSUSKAITSEAMETI VILJANDIMAA  
VANEMINSPEKTORI ANNE KIVI KOMMENTAAR
Maal on paljud ehitismälestised muutunud varemeteks ja 
harva saab varemest taas hoone. Kärstnasse ostis suve-
kodu pere, kes leidis oma uuel kinnistul võsastunud mõi-
sakabeli varemed ja kalmistu. Anrepite kabeli taastamine 
sai Külli Kuldkepi missiooniks mitmeks aastaks. Töö pole 
veel kaugeltki lõppenud, sest kabeli sisemus vajab restau-
reerimist ning ümbritsev park koos suursuguse kiviaia ja 
sillaga korrastamist. Kärstna kabelil on õnnelik saatus, sest 
armastuse vägi on andnud auväärsele ehitisele uue elu.

ARHITEKTUUR

(1) Kabeli varemed. Foto Anne Kivi (2) Taastatud kabel. Fotod Airika Vettik (3) Lapsingli marmorfiguur. 

1 Vt Viljandimaa, 11.02.2014. http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/
 kodulugu/ule-50-aasta-kadunud-karstna-marmorlaps-joudis-suure-
 ringiga-koju-tagasi?id=67788849.

(3)(2)(1)
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Mälestised ei ole museaalid – nende kasutamine ja vaja-
duse korral mõõdukas ajakohastamine ei ole mitte ainult 
lubatud, vaid lausa soovitatav, kuna kasutus tagab pideva 
hoolduse. Samas on piir, kust lõpeb funktsioonist tulenev 
mõõdukas ajakohastamine ja algab mälestise rikkumine, 
hägune ning ajas muutuv. Paljuski on see ka subjektiivne, 
olenedes sellest, kes seda piiri hindab ja millistel alustel.
  2015. aasta Muinsuskaitseameti tunnustuste jaga-
misel otsustasime eraldi esile tõsta inimesi ja asutusi, 
kes on mõne ehitismälestise edukalt uuele funktsioonile 
kohandanud. Need kohandused ei pruugi olla klassikali-
sed, autentsel kujul restaureerimise näited, mida tavali-
selt auhinnatakse. Pigem on need osalt restaureerimise, 
osalt kompromisside kunsti teosed, mille puhul on hoone 
taaskasutusse võtmiseks leitud vana säilitamise ja uue 
lisamise tasakaalupunkt. Nende esiletõstmisega soovime 
anda märku sellest, et kiiduväärt pole mitte ainult kirikute 
ja mõisahäärberite peenrestaureerimine, vaid ka vähem 
ambitsioonikate kõrvalhoonete korrastamine ja uuele elule 
aitamine – isegi siis, kui see tähendab vahel uute klaas-
seinte ja betoonpõrandate lisamist. Nähes võrdlusena 
sadu sarnaseid mõisate kõrvalhooneid tühjalt lagunemas, 
tundub mõne tavalise muinsuskaitsenõude leevendamine 
selliste hoonete uuskasutusse võtmiseks muinsuskaitseli-
selt vägagi põhjendatud.
  Mõisate hiiglaslikud abihooned on üks keerulisemaid 
osi ehituspärandist, millele leida uus funktsioon. Need 
asuvad enamasti maakohas, kus rahvastik kahaneb ja 
kinnisvaraarenduse potentsiaal on olematu. Tihti on need 
ammu hooletusse jäänud ja väga suured ehitised. Pelgalt 
katuse vahetus maksab siin sama palju kui eramaja ehitus. 
Sedasorti hoonete korrastamiseks on vaja väga suuri ideid 
ja summasid, kohati ka muinsuskaitsjate paindlikkust.

VANA-VÕIDU MÕISA KARJAKASTELL
Vana-Võidu karjakastell oli aastakümneid lagunevas, osa-
liselt varemestunud seisus, enne kui Viljandi kutseõppe-
keskus otsustas selle oma õppehooneks kohandada. Üks 
hoonetiib oli sedavõrd kehvas olukorras, et see lammutati. 
Karjakastelli katusealused ruumid ehitati välja, lisades 
katuseaknaid ja rekonstrueerides nõukogudeaegseid 
vintskappe. Katusekattena kasutati tänapäevast pika paa-
niga plekki. Hoone logistika parandamiseks on sisehoovi- 
poolsele küljele lisatud klaasgalerii. Algul kooskõlastatud 
projekti järgi pidi klaasist osa olema lausa kahekorruse-
line, ent kavandatud juurdeehitiste mahtu vähendasid pro-
jekteerimisaegsed eelarvekärped, mis oli muinsuskaitse 

MUINSUSKAITSE KUI KOMPROMISSIDE KUNST.  
MÕISATE ABIHOONED

 
Triin Talk

seisukohast väga tervitatav.
  Eraldi esiletõstmist väärib seegi, et karjakastelli nn 
protsendiseaduse kunstitellimusse hõlmati tsaariaegse 
tuule jõul töötanud pumpla restaureerimine ja peahoone 
nõukogudeaegses juurdeehitises olnud kunstiteoste 
ümberpaigutamine karjakastelli.

VÄIMELA MÕISA LAUT
Ka Väimela mõisa laut on saanud uue elu tänu kutse-
hariduse arendamisele – sinna rajas puidutöötlemise ja 
mööblitootmise kompetentsikeskuse Võrumaa Kutse-
hariduskeskus. Hoone jäi väliselt algsele kujule, sees on 
muutused aga päris suured. Mõnes moodsas õpperuumis 
meenutavad hoone ajalugu ainult puidust tugipostid, 
mujal on eksponeeritud ka ajaloolist seinapinda, vanu 
uksi ja teisi detaile. Hoone mõjub kokkuvõttes äärmiselt 
imposantsena ning annab ehk soodsa tõuke kogu mõisa-
kompleksi arengule.

PAJUSI MÕISA AIT-KUIVATI
Pajusi mõisa ait-kuivati on missioonitundega korrasta-
nud osaühing Paalakalda. Mälestise nõukogudeaegsed 
juurdeehitised on lammutatud, lagunenud seinad ja avad 
restaureeritud ning maja on saanud uue katuse. Nüüd 
korraldatakse hoones kontserte ja eksponeeritakse veski-
seadmeid. Kuna küte puudub, on vana kuivati kasutuses 
hooajaliselt. Vähenõudliku funktsiooni tõttu oli võimalik 
säilitada Pajusi mõisa ait-kuivati ajalooline ilme nii väljast 
kui ka seest. Sama firma on ostnud veel kolm Pajusi mõi-
sakompleksi kuuluvat abihoonet ja plaanib needki järge-
mööda korrastada.

MOOSTE MÕISA MEIEREI
Mooste mõisa kunagisse meiereisse rajati tervisekeskus. 
See täiendab väga aktiivset mõisasüdant, kus tegutsevad 
kunstnikud, muusikud, restauraatorid, teater, pood, kool, 
külalistemaja jpm. Vana meierei esiküljel olnud panduse 
asemele sai ehitada tänapäevase betoonist kaldtee koos 
trepiga, mis on suurim muudatus mälestise välisilmes. 
Katusekorruse kasutuselevõtuks on hoone tagaküljele 
lisatud väikesed vintskapid ja esiküljele katuseaknad. 
Interjööris on endale koha leidnud kõik moodsas tervise-
keskuses vajalik, sh saunad, soolakamber ja mullivannid.

OLUSTVERE MÕISA MEIEREI
Olustvere mõisakompleksis on Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskool juba nii palju ära teinud, et vana meie-

ARHITEKTUUR
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(1) Vana-Võidu karjakastell enne… Fotod Jaan Vali (2) … ja pärast restaureerimist. (3) Väimela mõisa lauda välisvaade pärast restaureerimist. 
Foto Martin Siplane (4) Väimela lauda sisevaade enne…. Foto Kersti Siim (5) … ja pärast restaureerimist. Foto Karin Merilo

(2)

(5)

(3)

(1)

(4)
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rei kohandamine meemajaks on justkui veel üks meetilk 
meepotti. Meemajas õpetatakse mee käitlemist – osali-
selt on seal tavalised klassiruumid, osaliselt aga labori- ja 
tootmisruumid. Restaureerimistööd on tehtud klassika-
liselt heal tasemel. Säilitatud on võimalikult palju hoone 
kehandit ja läbi köögis oleva klaaspõranda saab vaadata ka 
kunagist meierei sisseseadet.

MUINSUSKAITSELISED  
PIIRANGUD JA VABADUSED
Muinsuskaitsjad on harjunud saama vastandlikku kriiti-
kat: kord heidetakse neile ette, et mälestistel lubatakse 
liiga suuri ümberehitusi, kord jälle seda, et mitte midagi 
ei lubata teha ja seetõttu kõik mälestised lagunevad. 

ARHITEKTUUR

(6) Pajusi mõisa ait-kuivati pärast restaureerimist. Fotod Martin 
Siplane (7) Mooste mõisa kaldtee ja trepiga meierei pärast restau-
reerimist. (8) Olustvere mõisa meierei pärast restaureerimist.

Ehk tõestasid need näited, et Muinsuskaitseameti jaoks 
on ehitise restaureerimisel lubatavate lahenduste amp-
luaa päris lai. Muidugi sõltuvad lahendused suures osas 
mälestise väärtusest, seisukorrast ja vaadeldavusest – 
päris kõiki 19. sajandi abihoone puhul aktsepteeritud 
lahendusi ei saa võtta üle vanalinna südames või kesk-
aegse linnuse juures.
  Samas on mulle hakanud tunduma, et paljudel juhtu-
del peitub põhjus, miks levib arvamus, et „muinsuskaitse 
ei lase midagi teha“, selles, et muinsuskaitse eritingi-
muste koostamise ajal ei osata oma vajadusi ette näha või 
neid eritingimuste koostajale selgitada.
  Eritingimusi koostades on võimalus kaaluda, kas ja 
kuidas saaks mälestise ajaloolist substantsi ja ilmet säi-
litades teha juurdeehitisi jm ehituslikke muudatusi. Kui 
tellija ei anna eritingimuste koostajale selgelt teada, mida 
tal vaja on, kaardistab koostaja tõenäoliselt ainult väärtus-
likud detailid-tarindid ning kirjutab, et kõik tuleb säilitada 
ja restaureerida olemasolevas mahus – see on lihtsaim  
ja kindlasti kõige kergemini kooskõlastatav variant.  
Kui sellised ülikonservatiivsed eritingimused esitatakse 
Muinsuskaitseametile kooskõlastada, pole meilgi üldjuhul 
põhjust hakata pakkuma, et „võib-olla te ikka sooviksite 
mõnda katuseakent või ehk kaaluksite mõnda odavamat 
katusekattematerjali“. Nii saavadki paljude hoonete eritin-
gimused märksa karmimad, kui nad võiksid olla, ning see 
tekitab illusiooni muinsuskaitse ülimast jäikusest.
  Niisiis, praktiline nõuanne mälestiste omanikele: 
eritingimused on enne projekteerimist sõlmitav ametlik 
kokkulepe selle kohta, mida tuleb säilitada ja millises 
osas võib mälestist muuta; sellesse on mõistlik panustada 
võimalikult palju mõttetööd ja vaidlemisvaimu, sest see 
annab raamid kogu järgnevale tegevusele. Argumentee-
rimisvõimeline ja põhjalik eritingimuste koostaja, kellele 
on vajadused ära põhjendatud, võib saavutada tunduvalt 
suurema tegutsemisvabaduse kui keegi, kes kirjutab 
copy-paste-meetodil, et säilitada tuleb kõik olemas- 
olevas mahus.
  Iseenesest on muidugi veider, et mälestiste restau-
reerimise riiklikud piirangud koostab eraettevõtja, mitte 
riigiamet. Samas pole see omaniku seisukohast läbinisti 
halb – et ta peab ise oma tingimuste koostamist rahas-
tama, siis tellib tema ka muusika. Kui tellija muusika 
läheb dokumendis liiga valjuks, saab muinsuskaitse seda 
vaiksemaks keerata ja kompromisse otsida. Kui aga tellija 
muusikat üldse ei kosta, ei jäägi tal hiljem kahjuks muud 
teha kui kurta, et mitte midagi ei lubata, ning imestada, 
miks muinsuskaitse ei ole teiste mälestiste suhtes sama 
nõudlik.

(6)

(7)

(8)
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Meie mõisamaastik on ka selle aastatuhande alguses veel 
tõesti tihe. Üle Eesti on alles ligikaudu 500 mõisa pea-
hoonet, neist hinnanguliselt viiendik on hüljatud või, kui 
ütelda lootusrikkalt, siis uue võimaluse ootuses. Ülejää-
nutes käib elu: seal on kodud, koolid, lasteaiad, hooldeko-
dud, muuseumid, võõraste- ja puhkemajad, restoranidest 
rääkimata.
  Eestimaa südames Järvamaal on teiste keskel üks 
mõis, mille kohta kehtib võrgu(s)tav ütlus, et me kõik 
teame kedagi, kes teab kedagi, kellele seal väga meeldib. 
Sealne õhkkond – õues ja toas –, road ja teenindus, 
sisekujundus ja lahtiolekuajad, need kõik kas ükshaaval 
või üheskoos on pakkunud aina häid elamusi. Jutuks on 
Põhjaka.
  Oo, kui palju on neid, kes ei kiida mitte ainult Põh-
jaka külalisteraamatus või netis restorani kokkasid ja 
pererahvast selliste väljenditega nagu toiduvõlurid, üks 
Põhjamaade parimaid restorane, lihtne ja kodune. Seal 
käivad kogemusi kogumas ka Põhjala toidukriitikud, Eesti 
omadest rääkimata. Täiuslikku toidunaudingut on sealt 
leitud üle viie aasta. Siinses aastaraamatus on põhjust 
rõõmustada eelkõige muinsuskaitsjate ja arhitektuurisõp-
rade vaatevinklist. See hõlmab muidugi ka regionaalset ja 
turismivinklit ning kogu- ja paikkondlikkust.
  Muinsuskaitsealuse varaklassitsistliku Põhjaka 
mõisa härrastemaja praegune omanik on Hannes Tamjärv 
(HTB Investeeringute OÜ), kuid rentnikena tegutsevad 
seal kolm meest: Märt Metsallik, Ott Tomik ja Joel 
Kannimäe. 
  Märt Metsallik käis esimest korda Põhjakal  
2007. aasta veebruaris, mil ta oli juba ametis naaber- 
mõisas Vodjal koolikokana: „Algul sai niisama ringi 
vaadatud, alles pärast teist käiku sai hakatud veeretama 
mõtet teha Põhjakale restoran. Esialgne plaan oligi teha 

MAITSEKAS PÕHJAKA 
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restoran koos mõisa omanikuga, hiljem oleme aga jäänud 
siia lihtsalt rentnikeks. Meie mõisamaja on pigem suurem 
talu, nõukogude aeg on jätnud oma jälje ja eks sellel on nii 
plusse kui ka miinuseid.“
  Kui uurisin, kas muinsuskaitse reeglid ja muinsus-
kaitsjad on Põhjaka mõisa restoraniks kujundamisel olnud 
partnerina vedurid või pidurid, selgus, et kokkupuude 
muinsuskaitsega on olnud meeldiv. „Juba alguses, kui 
käisime Tallinnas Muinsuskaitseametis oma plaane tut-
vustamas, oldi mõistvad: kuulati ära, mida ja kuidas me 
teha soovime. Kohe öeldi ka, et oluline on valida hea ja 
kogenud projekteerija. Meie valikuks sai OÜ Lootuspro-
jekt,“ meenutas Märt Metsallik.
  Ta lisas: „Asju lihtsustas ilmselt seegi, et me ei taht-
nud mõisas väga midagi muuta. Soovisime mõisa eelkõige 
puhastada ja minimaalselt korrastada, et säiliks teatud 
puretud välimus koos kõigi oma erinevate kihtidega.“
  Projekteerijad olid Kersti Lootus ja Kiur Lootus. 
Kersti Lootus ei koonerdanud mõisas tehtud töödest 
rääkides kiidusõnadega: „Põhjakal oli meie tööpõhimõt-
teid arvestades ideaalne tellija, kes austas olemasolevat 
keskkonda ning tahtis teha nii palju kui vajalik ja nii vähe 
kui võimalik ehk eksponeerida ajaloolist ilu. Kõik see sobis 
meile.“ Arusaadavalt oli tegu ka ideaalse, kompaktse 
mahuga, aga Põhjaka mõisa üksteist kuulavat ja mõistvat 
koostööd on ta valmis alati eeskujuks tooma.
  Kersti Lootus on hea meelega Põhjakal ka söömas 
käinud. „Siinne lähenemine restoranipidamisele sobib 
mulle samuti. Nii peakski Eestis olema: oma piirkonnast 
ja alati värske kraam,“ rõhutab ta. 
  Küsisin Metsallikult, keda kiita ja tunnustada disk-
reetse sisekujunduse ja ehitustööde eest. „Suure osa töid 
tegime koostöös erinevate ettevõtjatega ja palju n-ö musta 
tööd sai ise ära tehtud – ettevõtetele jätsime lõpliku 

(1) Põhjaka mõisa peahoone on ilus ka sellisena. Fotod Märt Metsallik (2) Aknad said korda traditsioonilisi võtteid kasutades.

(1) (2)
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vormistamise. Krohvimistööde juures aitasid palju Sääst-
vad Ehituslahendused, kellega koostöös valmisid ühe 
koolituse käigus ka mitu tadelaktipinda. Sisekujundus tuli 
mõisaga juba ise kaasa: enamik seinu on säilitanud sama 
ilme, nagu neil oli meie siia saabudes. Sama lugu on saa-
lide põrandatega. Kõik, mis sai uus, on meie endi peades 
välja mõeldud, nii et eraldi sisekujundajat pole selle maja 
juures kasutatud.“
  Rääkimata ei saa jätta loomulikult ka toidust. Paari 
aasta eest ilmusid Loomingu Raamatukogus rootslase 
Carl Mothanderi 80 aasta tagused vested Rootsi ajalehe-
lugejatele Tohisoo köögi teemal. Need olid mõisaköögi-
lood, milles kirjeldatud toidud olid sageli kohalikust 
toormest ja küllalt lihtsalt järele tehtavad.
  Märt Metsallik ütles, et Põhjakal ongi nad üritanud 
olla toitudega suhteliselt lihtsad. „Meile endile tundub, et 
me pole võib-olla Eesti kulinaariamaastikule midagi väga 
uut toonud, oleme üksnes tõstnud esile vanu traditsioo-
nilisi roogasid ja maitsvat kohalikku toorainet. Näiteks 
hautised ja kotletid pole ju iseenesest midagi erilist, olu-
line on erinevate maitsete kokkusobivus. Põhimõte on, et 
heas restoranis on peamine hea toit, mida ei tohi varjutada 
isegi interjöör. Ja mõistagi ei tohi unustada teenindust,“ 
lisas ta.
  Metsalliku sõnul mängib maja rustikaalsus pakuta-
vate roogadega väga hästi kokku. „Kui me teeksime sama 
asja mõnes moodsas betoonmajas, oleks elamus hoopis 
teine. Kogu komplekt on tähtis!“ kinnitas ta.
  Nii võibki mõelda, et Põhjaka kulinaarne edu põhineb 
paljuski koostööl muinsuskaitsega, mis on aidanud anda 
toidule autentse mõisaköögi meki ja ajaloolise söögisaali 
naudingu. Ja järelmaitseks lõhnav leib autosse kaasa!

 

(3) Anfilaad toob siseruumidesse avarust. Foto Märt Metsallik  
(4) Kohalik hõrgutis. Foto Marve Lilleleht (5) Veidi värskendamist 
ja interjöör loob ennast ise. Seinapinda elavdavad ajalooliste maalin-
gute katked. Hubasus on saavutatud lihtsate vahenditega. Foto Märt 
Metsallik (6) Hoone otsaküljel asuv peauks, mis taastati koopiana, 
mõjub sellisena väga kutsuvalt. Foto Anu Ansberg

(3)

(5)

(6)

(4)
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LÜHIDALT VANAUSULISTEST
Vanausulistel on Eesti ajaloos eriline osa. Seda peab 
tõdema just tänapäeval, kui on hakatud väärtustama 
kultuurilist mitmekesisust. Hämmastava visadusega ning 
mitmesugusele tagakiusamisele vaatamata on see väike 
rahvakild läbi aastasadade säilitanud oma identiteedi, 
hoides alal usu, traditsioonid ja kombed.
  Patriarh Nikoni ajal algas 1653. aastal Venemaal 
kirikureform, mille käigus muudeti ja uuendati liturgiat. 
Palvustel jäeti ära maani kummardused, ristimärki hakati 
kahe sõrme asemel tegema kolmega ja ajakohastati kiriku-
raamatuid. Neid, kes uuendustele ei allunud, nimetati 
raskolnikuteks ning nagu teisitimõtlejaid ikka hakati neid 
taga kiusama. Vanausuliste kõrgemad vaimulikud van-
gistati või hukati, pühakojad hävitati. Paljud olid sunnitud 
oma kodust lahkuma ja riigi äärealadele ümber asuma. 
Üheks selliseks paigaks kujunes Peipsi läänerannik 
Eestis, kuhu saabusid uusasunikud peamiselt Vitebski, 
Novgorodi ja Tveri aladelt. Peagi hakati siia rajama esimesi 
palvelaid.
  19. sajandi keskpaiku – Nikolai I ajal – algasid taas 
vanausulistevastased repressioonid ja enamik palvemaju 
hävitati. Tartu rahu sõlmimine 1920. a tõmbas piiri  
Peipsi ida- ja läänepoolsete elanike vahele, millega seoses 
vähenes tunduvalt kauplemine Vene turgudel. Paljud 
vanausuliste pered kolisid Tallinna ja Tartusse, mis sel  
ajal hoogsalt kasvasid.

KIBUVITSA TÄNAVA PALVELA 
JA IKONOSTAASI EHITAMINE
Info varasemate Tallinna vanausuliste palvelate kohta 
on lünklik. Teadaolevalt peeti usutalitusi ka kodus või 
üürikorteris, seda kuni 1930. aastani, mil 26. detsembril 
õnnistati sisse uus palvela Kibuvitsa tänaval. Koguduse 
liige Stefanida Mäeberg oli oma testamendiga jätnud 
suurema annetuse hoone ehitamiseks. Tema soovi viis 
ellu luterlasest lesk Ado Mäeberg.
  Ikonostaasi ehitamist juhtis Pjotr Baranin. Koos 
sokliosaga on sellel viis korrust. Karkass on lihtne, vii-
mistletud valge õlivärviga ning ülaosas kuldsete, all pruu-
nides toonides ehisliistudega. Ikoonid asetsevad neljal 
real. Teise ja kolmanda korruse otstele on paigutatud 
väiksemad pühapildid koos ornamenteeritud detailidega. 

Keskelt ikoonisein tõuseb ja tipneb puitristiga. Külgedel 
avanevad uksed kitsasse tagaossa. Pühade ajal võetakse 
teemakohaseid ikoone välja teenistusele.
  Siinne ikoonisein on kujundatud eri aegadel loodud 
pühapiltidest, mis on dateeritud 19. sajandist 20. sajandi 
alguseni. Suuremaid ja väiksemaid ikoone on kokku 45. 
Vanematele ja annetatud ikoonidele lisaks telliti kompo-
sitsiooni- ja teemakohased vajalikud ikoonid Peipsi- 
äärsetelt vanausulistelt meistritelt.
  Ikonostaasi seovad tervikuks Pimen Sofronovilt tel-
litud alumise rea suuremat mõõtu tahvelmaalid. Vasakult 
esimene ikoon kujutab märter Stefanidat, kes on palvela 
ehitamiseks raha annetanud Stefanida Mäebergi nimi- 
pühak.
  Ikooniseinal on pühapiltidega esindatud peaaegu 
kõik tuntud kohalikud vanausulistest ikoonimaalijad: 
Gavriil Frolov1, kelle ikoonid mõjuvad alati tasakaalukalt ja 
majesteetlikult; eelmainitud Pimen Sofronov; Jefim Keki-
šev, kelle ikoon „Kristuse sündimine“ paistab silma kauni 
värvigamma ja maalilise pintslitööga, ning Mark Solntsev, 
keda peetakse siin mitme pühapildi autoriks just käekirja 
järgi. Paraku on selle meistri töödel nüüdseks ilmnenud 
maalitehnilisest ülesehitusest tulenevad kahjustused: 
värvid on kohati pehmed ja pudedad, mis viitab sideaine 
nõrkusele. Eriti probleemsed on metallkattele kantud 
maalipinnad, mis kipuvad lahti tulema. Mõnel ikoonil on 
tsooniti jäänud värvi alla mittekuivavat õli, mis pinna üles 
kergitab ja sooja käes välja imbub. Selliseid probleeme 
ikoonidel üldjuhul ei esine. Kuna vanausu ikoonimaalijad 
valmistasid tavaliselt värvid ise, segades sideaine pigmen-
diga, jääb mulje, et Solntsev ei järginud retsepte piisava 
täpsusega.

RESTAUREERIMINE
Ikonostaasi pühapildid restaureeriti järk-järgult üheksa 
aasta jooksul. Töö ja selles ette tulnud probleemid olid 
mitmekesised, sest ikoonid pärinesid eri meistritelt ja 
laiast ajavahemikust.
  Vanemate pühapiltide kahjustused olid harilikult 
suuremad, ent ka uuemate puhul tuli ette keerukaid  
olukordi, nagu mainitud M. Solntsevi ikoonidel.
  Kõikidel ikoonidel on väga tundlikud kullaga kaetud 
pinnad. Liimalusel läikekulda on vesilahusega puhastades 

TALLINNA KIBUVITSA TÄNAVA VANAUSULISTE 
PALVELA IKONOSTAAS JA SELLE RESTAUREERIMINE 

KUNST

Tallinna vanausuliste palvela, Kibuvitsa 6, Tallinn
Restaureerimistööd: Malle-Reet Heidelberg (Mallereet OÜ)
Tellijad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja Tallinna Vanausuliste 
Kogudus
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(1) Kibuvitsa tänava palvela välisvaade. Foto Mait Heidelberg (2) Ikonostaas. Foto Jaanus Heinla (3) P. Sofronovi ikoon „Märter Stefanida“. 
Fotod Mait Heidelberg (4) G. Frolovi ikoon „Kristuse ristimine“. (5) M. Solntsevi ikoon „Kristuse taevaminemine“.

(5)

(4)(3)

(2)(1)
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kerge maha pesta – sageli juhtub see põhjaliku koristuse 
käigus. Halvemal juhul katab järgmine korrastaja kogu 
pinna pronksivärviga, mis aja jooksul oksüdeerub, ning 
selle kihi eemaldamine, ilma et kahjustataks veel all säi-
linud originaalkulda, on väga tundlik töö. Kullatist on ka 
raske parandada, sest taastatud koha läige jääb enamasti 
pisut erinevaks. Kui otse vaadates on toon õige ja paran-
dus sobib, võib vahe ilmneda külgvaates.
  Uuematel ikoonidel on sageli kasutatud erinevaid 
metallilehti või kollase lakiga kaetud hõbekatet. Sel juhul 
peab puhastaja olema eriti ettevaatlik, sest lakki ei tohi 
kahjustada.
  Teine keeruline küsimus ikoonide restaureerimisel on 
põletusjäljed. Söestunud pinna ümbruses on värv enamasti 
tumenenud ja krunt kobrutab väikeste või suuremate mulli-
dena. Vanausulistel ei ole kombeks ikoone klaasiga kaitsta, 
nii võivad pühapildile langeda kuumad lambiõli- või vaha- 
pritsmed. Halvimal juhul on küünal kaldunud liiga ligidale 
ja langenud otse pildipinnale. Kuna ikoonid on liturgiliselt 
kasutuses, tuli kõik põlengu käigus hävinud kohad taastada.
  Mardikakahjustusi esines ulatuslikult pehmest leht-
puust alusega ikoonidel. Üldiselt sai piirduda kahjustatud 
koha immutamise ja väikeste proteesimistega, ainult üks 
pisike ikoon vajas dublaaži.
  Korralikku puhastust vajasid kõik ikoonid. Kõige 
töömahukamaks osutus suurele vineertahvlile maalitud 
keskne ikoon „Inimkäeta loodud Püha Pale“ mõõtudega 
173,5 × 138,5 cm. Vineer on üldiselt stabiilne ja hea alus, 
ent selle ikooni aluse pind oli väga ebaühtlane ning täis 
eri suurusega laineid ja lõhesid. Mustus ning pealekantud 
õli ja lakk olid lõhedesse vajunud. Lisaks sellele oli pind 
kaetud ohtrate küünlavaha pritsmetega. Kuum vaha 
lahustab tumenenud pinnakatet ja jätab pärast eemal-
damist järele heleda oreooliga jälje. Kõik need asjaolud 
muutsid töö väga aeganõudvaks.
  Minu töö palvelas sai alguse 2007. a, mil restaureeri-
sin Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimusel kaks esi-
mest ikooni: „Jumalaema uinumine“ ja „Kristuse temp-
lisse viimine“. Järgnevatel aastatel tegevus jätkus vahel 
suuremas, vahel väiksemas mahus. Esimeses järjekorras 
olid kõige rohkem kahjustatud pühapildid. Töö lõppes 
2015. a alumise rea ikoonide restaureerimisega. Nende 
seisund ei olnud avariiline, pigem ebaesteetiline,  
ja mustumise tõttu olid nad halvasti vaadeldavad.
  Paraku ei saa praegu veel tulemust nautida, sest 
artikli kirjutamise ajal on ikoonid palvelast eemaldatud 
ning ladustatud – juba teist korda. Nimelt ei õnnestunud 
hiljutise kapitaalremondi käigus saada jagu põrandaalusest 
majavammist, mistõttu tuli laudis veel kord lahti võtta. Loo-
detavasti on aastaraamatu ilmumise ajal 2016. a kevadel 
pühakoda kogu oma väärikuses ja ilus jälle kõigile avatud.

1 Gavriil Jefimovitš Frolovil (1854–1930) oli Peipsi ääres Raja külas 
 vanausuliste kool ja ikoonimaali töökoda. Frolov oli sügavalt usklik ja 
 pidas rangelt kinni fedossejevlaste kogukonna reeglitest. Ta oli palju 
 reisinud ning omandanud teadmisi ja kogemusi mitmes Venemaa linnas. 
 Oma ikoone maalides järgis Frolov traditsioonilist kujutamisviisi 
 temperatehnikas.

(6) Põletuskahjustustega ikoon. Fotod Mait Heidelberg (7) Osaliselt 
puhastatud P. Sofronovi ikoon „Inimkäeta loodud Püha Pale“.

(7)

(6)
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Tallinnas Rataskaevu 14 asuv hoonekompleks hõlmab 
kahte keskaegset kinnistut. Suurem hoone on rajatud 
15. sajandil ning selle kõrvale kuulub 15.–16. sajandist 
pärinev ait, mis ühendati suure majaga arvatavasti 17. saj. 
Elamut on esimest korda mainitud 1435. aastal. Algul 
oli see kaheruumiline ja diele-dornse tüüpi põhiplaaniga 
hoone, mille peakorruse all oli kelder ja selle peal kauba-
korrused. 18. saj lõpu ümberehituste käigus kohandati 
aidakorrused eluruumideks ja keldrid võlviti. 1830. aastail 
muudeti hoonet veelgi ning hiljem lisati kolmas korrus.
  Hoones leidub hilisgooti konstruktsioone ja detaile, 
näiteks müüritreppe, talalagesid ja raidkive. Fassaadi 
loodeosal on varaklassitsistlik lahendus. Elamu õuepool-
sele fassaadile jääb ülakorruseid toetav kaaristu. Majas 
on nähtud paremaid ja halvemaid aegu. Siin on elanud 
lugupeetud ja jõukaid tallinlasi alates kingseppadest kuni 
raehärrade ja aadlikeni.
  2013. a ostis üks noorpaar majja kahetoalise korteri, 
mille aknad avanevad hoovi poole. Lootes korteri korrasta-
misel oma jõududega hakkama saada, alustasid nad 1990. 
aastatel tehtud remondi tulemuste lammutamist. Tallinna 
vanalinna korterites on aga üllatused kerged saabuma 
ning ka siin avanes kipsplaatide all imeline interjöör. Appi 
kutsuti KAR-Grupi restauraatorid. Järgmise aasta lõpuks 
olid talalagi ning seinamaalingute fragmendid hilisema lae 
ja krohvikihtide alt vabastatud, peale selle leiti tellismüüri 
tagant kaks poolsambaga raidkivist kaksikakent.
  Restaureerimise eesmärk oli taastada ruumi ajaloo-
line ilme: konserveerida raidkividetailid, laemaalingud ja 
krohvimaalingu fragmendid seintel, samuti asendada hili-
semad aknad uute, barokse kujundusega akendega. Kuna 
müür ja aknaavad olid vajunud, tuli edelaseina akende 
paigaldamiseks avad ja sillused metallkonstruktsiooniga 
toestada.

LAEMAALINGUD
Fragmentaarselt oli korteris säilinud laetalasid ja vahe-
laudist kattev algne maalingukiht, mille ookerkollast 
fooni katab erkroheline, punane ja oranž taimornament. 
Hilisem maalingukiht oli tehtud liimvärvidega: hallil taus-

tal looklevad punakaspruunid ja mustad akantusväädid, 
talade profiilservad on vaheldumisi rohelised ja oranžid. 
Tuulepragusid katnud maalinguteaegsed lõuendiribad on 
hävinud. Kahjuks on lae pinda hilisema lae paigaldamise 
käigus madalamaks tahutud ja kohati on maalingut rikku-
nud ka niiskuskahjustused.
  Esimesest maalingukihist puhastati välja fragment ja 
teine kiht puhastati täielikult. Maalingud kinnitati Disper-
sioon K9 5% vesilahusega. Talade ja laudise vahed täideti 
takuga.

SEINAMAALINGUD
Seinu katnud algne krohvikiht oli kuni müüritiseni suures 
ulatuses hävinud. Uurides ja avades tuvastati kümme 
viimistluskihti, maalingut leiti peamiselt seina ülaosast.
Esimene, roosakashall viimistluskiht on samaaegne 
raidkividetailide polükroomse viimistlusega. Teises kihis 
raamib aknaavasid krohvile maalitud oranž triip, mis katab 
ka aknasilluse vuuke ja ulatub kivi servale. Silluste vahelt 
tuli päevavalgele huvitav detail: seinakrohvist pisut eenduv 
Malta risti kujutis. Kolmandas kihis on talalae ääres hele-
hallil foonil musta liimvärviga maalitud ornament, mida 
piirab kahe triibuga ääristatud mummude rida. Talade vahele 
on maalitud taimornamendid. Hilisemates viimistlus-
kihtides paljandusid roheline taimeväät, ookerpruun 
meandermotiiviga trafarettmaaling ja must drapeering 
hallil taustal.
  Konserveerides eemaldati hilisemad krohviparandu-
sed ja injekteeriti pragudesse Dispersioon K9 vesilahust. 
Varisevad krohviservad tugevdati Dispersioon K9 5% vesi-
lahusega ning toestati lubikrohviga. Maalingutelt eemal-
dati hilisemad valged lubi- ja liimvärvikihid. Tahmunud 
pinnad puhastati triammooniumtsitraadi 3–5% vesila-
husega. Värvikihid kinnitati Dispersioon K9 vesilahusega. 
Krohviparandusi ei toneeritud põhjusel, et originaal ja 
koopia oleksid selgelt eristatavad.

POOLSAMBAD JA PORTREED
Kaksikakende vahel paiknevate poolsammaste esikülgi 
kaunistab kivilõikes ornament, mis on edelaseinas vormilt 

AJALOO TUMMAD TUNNISTAJAD  
RATASKAEVU TÄNAVAL 

Rataskaevu 14, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Aleksandr Pantelejev
Uuringud: H&M Restuudio OÜ
Projekteerijad: Ilmar Jakobson ja Niina Mäger (OÜ Inrestauraator 
Projekt)
Konserveerimis- ja restaureerimistööd: AS KAR-Grupp
Muinsuskaitseline järelevalve: Niina Mäger
Tellija: Natalija Pugatsova
Töid toetas Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
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kandiline ja rombimustriga, loodeseinas aga ümar  
ja ovaalse mustriga. Poolsamba kapiteelidele toetub  
nõgusprofiiliga kaarsillus, kivide vahel eenduvad lint- 
vuugid.
  Polükroomsetelt raidkividelt leiti kümme fragmen-
taarselt säilinud viimistluskihti. Sillused ja aknapõsed 
olid algul olnud ookerkollased ja lintvuugid oranžid, üh-
tides raamistust moodustava seinamaalinguga. Teises 
kihis on säilinud fragmendid mustast ja punakaspruunist 
ning kolmandas kihis hallist, valgest ja mustast toonist. 
Kauneimad – arvatavasti 17. saj – maalingud avanesid 
neljandas kihis. Loodeseina parempoolsel aknapõsel on 
valge triibuga rohekas raamistus, mille kohal asub mustal 
taustal erkpunane akantusväät. Raami sees seisab sinisel 
foonil inimfiguur.
  Kahe poolsamba kapiteeli külgedele on punakas-
pruunile taustale maalitud tundliku käega portreed, mida 
raamistab rohekas taimornament. Mõni portree on kulu-
nud valkja krundini ja meenutab maski. Habemega mehe 
portreest on säilinud ainult väljendusrikas silm. Kõige 
paremini on säilinud edelapoolse kapiteeli vasakpoolsel 
küljel olev portree.
  Pinnad puhastati kuivmeetodil ja maaling 3–5% 
triammooniumtsitraadi vesilahusega. Säilinud vuugitäide 
tugevdati ja konserveeriti, parandati lubikrohviga ning 
toneeriti. Värvikihid kinnitati Paraloid B72 2–3%  
lahusega atsetoonis.
  Tööd korteris jätkuvad. Tunnustust väärivad  
omanikud, kellelt on restaureerimine nõudnud pikka 
meelt ja kulutusi, ent tulemus on seda väärt.

(1) Metallkonstruktsiooniga toestatud kaksikaken edelaseinas. 
Fotod Toivo Vallimaa (2) Laemaaling. (3) Krohvimaalingute  
fragmendid ja Malta rist. (4) Taimornamendid talade vahel.  
(5) Portree poolsamba kapiteelil.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)
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MOOSESE TAGASITULEK

Aastast 1733 endises Tallinna Uue seegi hoones tegutse-
nud rootsi kogudus leidis traagilise lõpu 1944. a sügisel, 
mil selle tegevus nõukogude võimu survel lõpetati ja kirik 
suleti. Hoone rüüstamise järel alles jäänud sisustus jao-
tati mitme muuseumi ja asutuse vahel laiali ning paljud 
kunstiväärtusega esemed läksid ka kaduma. Seejärel rajati 
kirikusse spordisaal, mis tegutses seal kuni 1992. aastani.
  Tuntud puunikerdaja Christian Ackermanni töökojas 
(17.–18. saj) valminud barokset kantslit hoiustati pärast 
demonteerimist Tallinna Hobuveskis. 1971. a viidi detailid 
koos altariga Märjamaa kirikusse. Aastal 1983 anti need 
hoiule Eesti NSV Riiklikule Kunstimuuseumile, kus kant-
sel sai aga väga halbade säilitustingimuste tõttu veelgi 
rohkem kannatada. Neli aastat hiljem varastati muuseu-
mist kantsli jalg – Moosese figuur.
  2001. a deponeeris kunstimuuseum kantsli  
säilinud osad ja altari Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusele, kes oli teinud selleks 

ajaks kiriku taastamisel ära suure töö. Kantsel ja altar 
restaureeriti aastail 2000–2002 konserveerimis- ja digi-
teerimiskeskuses Kanut ning paigutati oma algsele kohale 
tagasi. 
  Mooses ilmus välja 2014. a lõpus, mil selle omani-
kuks saanud inimene tõi kuju Eesti Kunstimuuseumisse 
ekspertiisi, arvates, et taiese autor võiks olla Amandus 
Adamson. Välistanud oletatava autorsuse, tekkis muu-
seumi skulptuurikogu juhatajal Juta Kivimäel kahtlus, et 
tegu võib olla olulise kadunud sakraalesemega. Skulptuuri 
päritolu tuvastas ekspertiisis osalenud Linda Lainvoo 
Muinsuskaitseametist. 
  Moosese kuju konserveeriti Kanutis 2015. a: kinnitati  
kõik leitud värviriismed, tasandati puidu värvist puhas-
tamisel tekitatud kahjustused ja kaeti skulptuur kaitse-
lakiga. Lisaks taastati puudunud vasakpoolne käsulaud. 
Seejärel asetati kuju tagasi kantsli alla, kust ta oli kord 
rändama läinud.

(1) Kantsli üldvaade 1930. aastail. Foto Karl Hugo Akel(?), kultuurimälestiste riiklik register. (2) 1987. a vargusele järgnenud ajal eemaldati 
skulptuurilt värvi- ja krundikihid kuni puiduni. Konserveerimiskontseptsioon nägi ette tekkinud olukorra säilitamise. Taastatud on üks  
puudunud käsulaud. Fotod Jaanus Heinla (3) Skulptuuri uuringute käigus leiti 2015. a novembris Moosese õlavarre kohalt läbivast august 
Saksa vintpüssi Mauser kuul.

(2) (3)(1)

 
Viljar Vissel
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LOODI MÕISA HÄRRASTEMAJA  
BAROKNE SISEDEKOOR

 Viljandimaa kaunis looduses paiknev pealtnäha taga-
sihoidlik ja räämas Loodi mõis üllatab oma rikkaliku 
siseviimistlusega. Murdkelpkatusega puidust härras-
temaja ehitusaastaiks on stiilianaloogide järgi pakutud 
ajavahemikku 1730–1750. Tiibhoone lisati arvatavalt 
aastail 1790–1810. 
  Juba 2001. aasta uuringute (Mõisaprojekt OÜ) 
käigus leiti hoone vestibüüli lagedelt ja seintelt ühed Eesti 
uhkeimad 18. sajandi laudismaalingud. 2013. a uuringud 
(Hestal OÜ) mõisa hilisemas juurdeehitises tõid päeva-
valgele ka haruldase tapeedikollektsiooni. 

  2015. a septembris korraldasid Eesti Kunstiakadee-
mia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli konserveerimistudengid 
Muinsuskaitseameti siseviimistlusuuringute teabepäeval 
ühepäevase välkuuringu. Selle eesmärk oli selgitada välja 
mõisa vestibüüli ümbritsevate esindusruumide viimistlus-
kihtide stratigraafia ja baroksete maalingute ulatus. 
  Vestibüüli siseseintel tehtud avangutes paljandub 
otse palkidele maalitud barokne taimornament. Lilleõisi 
ja nende ümber väänlevaid lopsakaid lehevääte kujutav 
maaling on säilinud erakordselt hästi ja suures ulatuses. 
Seevastu saalist ja selle kõrval asuvast salongist tulid 
pilliroomati tagant välja lõuenditükid, millel saab selgelt 
eristada maalingukihti – tumedama halliga korrapärased 
triibud heledamal hallikassinisel taustal. Selle info põhjal 
võib üsna kindlalt oletada, et mõisa esindusruumide 
seinad olid olnud esimeses viimistlusjärgus kaetud maa-
litud lõuendiga. Ehkki leitud lõuendifragmentide järgi on 

võimatu tuvastada maalingupinna üldskeemi, kinnitab 
see Eesti kontekstis haruldane leid barokiajastu suurmoe 
jõudmist siiamaile.1

  Barokne maaling jätkub lagedelgi. Mõisakompleksi 
kogu vanemas osas on ühtse konstruktiivse skeemina la-
hendatud puidust lagi, mis on hästi vaadeldav pööningult: 
hoone harjaga risti jooksvatesse taladesse on süvistatud 
vagu, millesse kinnituvad diagonaalselt kalasabamustris 
lauad. 
  Kui vestibüüli laes on väga hästi säilinud otse lauda-
dele maalitud ornament, siis teistes ruumides on laelaudis 
tumehall. Kuid ka selle hilisema ülemaalingu all on selgelt 
eristatav vestibüüli laeornamendi sarnane vabakäeline or-
nament. See on erakordselt hea kvaliteediga dekoratiivne 
maaling, kus hele- ja tumehalli taustaga rütmiliselt vahel-
duvad lauad tekitavad eenduvate ja taanduvate pindadena 
ruumilise efekti. Tumehallile taustale on vahelduvalt 
punases ja hallis tonaalsuses maalitud marmoreering. Iga 
marmoreeritud laua vahel on ainulaadne ornamentaalne 
kompositsioon, mis teadaolevate laudade ulatuses ei 
kordu.
  Peale laes olevate laudade leiti mõisa pööningult veel 
umbes 30 barokse maalinguga lauajuppi.  Hoolimatult 
kuhjatud laudisefragmendid koguti kokku ja ladustati 
ohutumas kohas.

KUNST

1 Sarnaseid lõuenditükke on leitud ka Esna ja Keeni mõisast.

(1) Loodi mõisa vestibüüli barokkmaalingutega lagi ja seinad. Fotod Urmas Volmer (2) Detail baroksest laudislaest. 

(1) (2)

 
Hilkka Hiiop, Johanna Lamp, Jüri Türkei, Claudia Valge
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LAELÜHTRIST TEETASSINI. KUNSTIMÄLESTISTE 
INVENTEERIMINE JA NIMEKIRJADE KORRASTAMINE

Eestis on riigi kaitse all 13 434 kunstimälestist (seisuga 
07.01.2016). Mälestiste nimekiri on kujunenud aasta-
kümnete vältel, mitme riigikorra ajal ja paljude muin-
suskaitsjate töö tulemusel. Aja jooksul on muutunud nii 
kaitse alla võtmise põhimõtted kui ka praktika, samuti 
olud, milles objekte kaitstakse, ja paljuski viis, kuidas seda 
tehakse. See on teema, mis väärib kindlasti eraldiseisvat 
põhjalikku uurimust. Käesolevas artiklis heidetakse aga 
pilk kunstimälestiste praegusele nimekirjale: tutvusta-
takse 2014. a jaanuarist 2015. a augustini tehtud, kõiki 
kunstimälestisi hõlmanud inventuuri tulemusi ning mar-
keeritakse edasised plaanid nimekirja ajakohastamisel.
  Kunstimälestiste koguhulgast moodustab mär-
kimisväärse osa (u 80%) eri konfessioonide aineline 
pärand. Selle hulgas on armulauariistad, altarimaalid ja 
ikoonid, sakraaltrükised, pingistikud, seina- ja laelühtrid, 
küünlajalad, kirikutekstiilid, oreliprospektid ja harmooniu-
mid, matusetarbed ja hauamonumendid, kirikukellad ja 
veinisõelad jne. Samuti kuulub religioossetele organisat-
sioonidele hulganisti mittesakraalse otstarbega mälestisi 
(mööblit, valgusteid, nõusid ja kujutava kunsti profaanset 
laadi teoseid). Lisaks on kunstimälestisi paljudes asutus-
tes: ministeeriumides, ametites, haridus- ja teadusasutus-
tes ning ettevõtetes, kelle kogudesse kuulub nii tarbe- kui 
ka dekoratiivkunsti teoseid. Sarnast tüüpi mälestisi 
kuulub veel eraisikutele ja kohalikele omavalitsustele. 
Viimaste valduses on ühtlasi palju avalikus ruumis paik-
nevaid mälestisteks olevaid dekoratiivskulptuure.
  Tuleb tõdeda, et kunstimälestistena on arvel nii  
mõndagi ootamatut, näiteks leiab nimekirjast seina- 
maalinguid, hoonete (ehis)detaile, pitsati ja sargailustuse. 
Inventuuri eesmärk oligi ühest küljest luua tervikpilt 
kaitse all olevatest objektidest ja nende kontekstist. Näi-
teks on kujunenud olukord, kus serviisi osad (üksikud 
tassid ja taldrikud) on igaüks eraldi mälestised, samuti on 
kinnismälestiste detailid kaitse all ka eraldi kunstimäles-
tisena. Teisalt andis süsteemne inventuur võimaluse krii-
tiliselt hinnata mälestiste tegelikku olemasolu. Nimekirju 
koostades on aegade jooksul tulnud ette, et esemeid ühest 
nimekirjast teise kandes (olgu selle põhjuseks siis muin-
suskaitsesüsteemi või riigikorra muutus) sai mõni asi  
kirja kaks korda ja on senini topeltkaitse all. Vallasasjade 
puhul on teatud mõttes paratamatus ka see, et aeg-ajalt 
langeb mõni neist varguse ohvriks ning vahel on mõni  
ese nii hästi ära pandud, et seda ei leita enam üles. 
Kunstimälestiste nimekirja inventeerisid Muinsuskaitse-

ameti kunstimälestiste peainspektor ja kunstimälestistega 
tegelevad nõunikud. Kõik kunstimälestised vaadati  
üksikasjalikult üle ja analüüsiti alljärgnevatest kriteeriu-
mitest lähtuvalt:
  Esmalt uuriti, millised mälestised ja mil määral 
vajavad nime täpsustamist (vajaduse korral muudeti 
või täiendati infot autori, dateeringu, materjali, töökoja, 
funktsiooni vm kohta). Lisaks tähistati mälestised, mis va-
javad edasisi uuringuid, et tuvastada täpsemalt dateering, 
autor, materjal vm. Teatud määral vajab nime täiendamist 
rohkem kui kolmandik kunstimälestistest.
  Teiseks selgitati välja, et 120 mälestist on aja jooksul 
saanud endale ekslikult kaks registrinumbrit ja on seega 
kaitse all topelt. 

KUNST

(1) Vatla mõisa peahoone (ehitismälestis) ahi (kunstimälestis)  
ja samas ruumis paiknev seinamaal-friis (kunstimälestis).  
Foto Ülle Jukk

(1)

 
Linda Lainvoo, Kadri Tael
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  Kolmandaks rühmitati kinnismälestiste lahutamatud 
osad (nt portaalid, konsoolid, kapiteelid, lae- ja seinamaa-
lid, uksed), mis olid omal ajal võetud eraldi kunstimäles-
tistena kaitse alla, kuid olid nüüd teise mälestise osana 
kahekordse kaitse all. 273 mälestise puhul tuleb aga 
kaaluda, kas ja mil viisil liita need kinnismälestisega.
  Seejärel vaadeldi rohkem kui 650-t varastatud kuns-
timälestist ning koostati ühisnimekiri, et välja selgitada 
ja täpsustada kadumise või vargusega seotud materjalid 
(dokumendid, fotod) ning küsida võimaluse korral oma-
nikelt ja valdajatelt lisainfot. Veel koondati nimekirja 
inventeerides kokku info rohkem kui 400 kunstimälestise 
kohta, mille asukoht on tuvastamata, kuid mille puhul 
pole alust arvata, et need oleksid varastatud. 
  Analüüsiti sedagi, millised kunstimälestised moo-
dustavad ühtse kogumi või komplekti. Kuna paljud vaadel-
davad esemed on algselt loodud ja soetatud komplektina, 
tuleb kaaluda nende kaitsmist ühtse kooslusena. Esmasel 
hinnangul on plaanis luua 3647 praegusest üksikmälesti-
sest 912 komplekti. 
  Lõpuks võeti luubi alla 32 kunstimälestist, mis on 
aegade jooksul eri põhjustel hävinud. Nendegi puhul  
oli eesmärk täpsustada hävimise põhjuseid ja koondada 
võimalikult palju teavet nüüdseks jäädavalt kadunud  
objektide kohta.
  Analüüsi tulemused võimaldavad jätkata tööd nime- 
kirjade täpsustamise ja uuendamisega. Oluline on, et 
need peegeldaksid kaitse all olevate kunstimälestiste 
tegelikku seisu ja võimaldaksid kaitsta mälestisi parimal 
võimalikul moel. Just viimase eesmärgi saavutamiseks  
on tähtis, et nimekirjadest kustutataks ekslikult kaitse  
all olevad mälestised, mis koormavad nimekirja, ja paran-
dataks mälestiste ebatäpsed nimed. 
  Mälestiste parema kaitse huvides on vaja moo-
dustada ka komplektid, sest suurema osa (kui mitte 
kõigi) mälestiste puhul on erakordselt tähtis just nende 
kontekst ja kooslus. Selguse ja praktilisuse huvides tuleb 
liita ehitismälestiste juurde kuuluvad, kuid peale selle ka 
kunstimälestisena kaitse all olevad kinnisosad hoonega, et 
lõpetada kahekordne kaitse. 
  Ülalmainitu kõrval tehakse pidevat tööd tuvastamata 
asukohaga ja varastatud mälestiste leidmiseks. 2015. a 
oli selles osas märkimisväärselt edukas: üles õnnestus 
leida üks 1987. a ja üks 1994. a varastatud mälestis, lisaks 
kümneid varem tuvastamata asukohaga mälestisi.

(2) Kunstimälestisena kaitse all olev pitsat Kuusalu kirikus.  
Foto Ülle Jukk (3) Samuti kunstimälestis: reljeefse dekooriga  
sargailustus 17. saj lõpust või 18. saj algusest. Foto Kadri Tael  
(4) Vaarikamotiiviga lõunaserviis (Villeroy and Boch, 19. saj lõpp – 
20. saj algus (fajanss), mille kõik 55 osa on eraldi kunstimälestistena 
kaitse all. Foto Anne Kaldam

(2)

(3)

(4)
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ÜLLATUSTEROHKE  
ARHEOLOOGIA-AASTA 2015

ARHEOLOOGIA

Viimaste aastate lumevaesed talved ja soojad sügised on 
tunduvalt pikendanud arheoloogiliste välitööde hooaega. 
Nii ei ole harv juhus, kui arheoloogid novembrikuus  
maastikuinspektsioonile suunduvad või jaanuaris pääste- 
uuringuid teevad. 
  Samamoodi soosib leebe ilm Muinsuskaitseameti 
otsinguloaga hobiuurijate tegevust, kes otsinguvahendiga 
(enamasti metallidetektoriga) maastikul kultuuriväär- 
tuslikke esemeid otsivad. Hobidetektoristide kasvavast 
arvust ja aktiivsusest annavad tunnistust kõik need leiud, 
mis nad muinsuskaitseseaduse alusel 2015. aastal  
kultuuriväärtuse tuvastamiseks Muinsuskaitseametile  
üle andsid. Kui veel 2011.–2012. a jõudis ametisse ainult 
50 üksikleidu või leiukogumit, siis ainuüksi 2015. a anti 
üle 93 üksikleidu või leiukogumit.
  Suuremal osal juhtudest tulid esemed välja just 
sihipärase metallidetektoriga otsimise tulemusel. Leidude 
hulgas oli ligi 10 muinasaegset aarde- või peitleidu ning 
mitu leiukompleksi, mis juhatasid arheoloogidele kätte 
seni teadmata muistiseid. Paarile suuremale avastusele 
ongi pühendatud järgmised lõigud.

UHTNA ROOMA MÜNTIDE AARE
Aasta tähelepanuväärseimaks leiuks võib pidada Rooma 
müntide aaret, mille avastas otsingu-koduloo klubi Kame-
rad Lääne-Virumaalt Uhtna küla lähistelt, täpsemalt 
Varudi-Vanakülast. Põhimõtteliselt kahekordistas avastus 
arheoloogidele seni uurida olnud Eestist leitud Rooma 
müntide arvu. Muinsuskaitseameti ja klubi Kamerad 
koostöös korraldatud väljakaevamised tõid päevavalgele 
51 Rooma münti, 4 sõrmust, käevõrude katkeid ja pronks-
rõnga.
  Leidmise hetkel ei olnud mündid enam oma algses 
asukohas, vaid jõelammi kuivendamise ja ülesharimise 
käigus paigalt nihkunud. Sellele viitasid ka kaevandi 
põhjas välja joonistunud künnijäljed. Kuidas ja mille sees 
aare oli maa sisse peidetud, pole teada, ent võib oletada, 
et tegu oli toormetalli tagavaraga.
  Müntide konserveerimine osutus Tallinna Ülikooli 
ajaloo instituudi konservaatorile Aive Viljusele tõeliseks 
katsumuseks, kuna suur osa münte oli liigniiske pinnase 
tõttu kehvalt säilinud ja kaetud mitme erineva korro-
sioonikihiga. Ligi pooli münte ei olnud seetõttu võimalik 
numismaatiliselt täpsemalt määrata.
Ajaloolase Risto Kooviti ja arheoloogi-numismaatiku 
Mauri Kiudsoo hinnangul võis aare kõige varem maasse 

jääda aastal 235 pKr. Sellele osutab kogu kompleksi hili-
seim, keiser Maximinus I (235–238 pKr) aegne münt. 
Sellist ajamäärangut toetavad omakorda aardes olnud 
sõrmuste dateeringud. Sarnaseid sõrmuseid tuntakse 
Eestis põhiliselt 2.–3. sajandi tarandkalmetest.
  Peale selle, et tegu on seni teada oleva suurima 
Rooma rauaaja aardeleiuga Eestis (õigupoolest on mündid 
haruldased kogu Baltimaade kontekstis), on omapärane 
ka aarde koosseis. Erakordselt suur on siin provintsiaal-
rooma müntide osakaal: kui 50% aarde vermingutest on 
Läänemere idakaldale tüüpilised sestertsid, siis sama 
palju esineb teadmata nimiväärtusega, peaasjalikult  
Tarsose linnas löödud provintsiaalmünte. Enamik  
neist on valmistatud keiser Caracalla valitsemisajal 
(198–217 pKr).

SAKA HÕBEAARE
Mitmest 2015. a jooksul avastatud viikingiaegsest peit-
varast tõuseb esile Ida-Virumaalt Saka külast välja tulnud 
hõbeaare, mille leidis Muinsuskaitseameti otsinguloaga 
detektorist. Varasügisel saabunud teade spiraalse võru 
leidmisest juhatas lähemal uurimisel kätte terve hõbe-
esemetest koosneva leiukogumi.
  Kaevamiste käigus leiti kaks külili vajunud, teineteise 
sisse surutud hõbedast spiraalvõru ning nende alt kaks 
lapiti asendis kaelavõru. Leidude ümbert ja alt avastati 
säilinud kasetohuribasid ja -tükikesi, mis koos pinnase-
proovidega kokku koguti.
  Leidudele ekspertiisi teinud Tallinna Ülikooli  
arheoloogia teaduskogu juhataja Ülle Tamla hinnangul 
pärinevad esemed ilmselt 11. saj teisest poolest või  
12. saj algusest. Arvatavasti olid võrud mässitud kasetohtu 
ja millalgi rauaaja lõpu poole maasse peidetud. Kuna  
leidude ümber puudus kultuurikiht, jäävad põhjused siin-
kohal oletuslikeks.
  Kõik leiud on erakordselt hästi säilinud. Kaelavõrud 
on punutud neljast hõbetraadist ja nende plaatotsad 
kaunistatud tempeltehnikas ornamendiga. Spiraalvõrud 
on keeratud hõbeplekist lindist. Spiraalvõrude külge oli 
omakorda kinnitatud kaks pisikest hõbetraadist rõngast.
  Kui punutud kaelavõrud esindavad siinses piirkonnas 
laialt ja pika aja vältel levinud esemetüüpi, mille vanim 
eksemplar Eestis on dateeritud 9. sajandisse ja mille  
valmistamine jätkus veel 15.–16. saj, siis sarnaseid  
spiraalvõrusid oli Eestist seni leitud väga harva. Ülle 
Tamla rõhutab, et kuigi see on viikingiaja teisele poolele 

 
Nele Kangert
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(1) Arheoloogid ja klubi Kamerad liikmed Uhtna aarde kaevandi veerel pika tööpäeva lõpus. Foto Mauri Kiudsoo (2) Uhtna Rooma mündid 
konserveeritult. Foto Aive Viljus (3) Saka aare algses peidukohas. Foto Kalle Merilai (4) Saka aare konserveeritult. Foto Viire Pajuste

(1)

(3)(2)

(4)
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iseloomulik ja laial territooriumil levinud kaaluhõbeda 
kangi tüüp, tunneme Eesti materjalis seni ainult kahte 
samalaadset.

NURME KALME
2015. a kevadel kontrollis Muinsuskaitseamet leiuteadet 
Muhumaalt Nurme külast, kus kohalikud ajaloohuvilised 
olid metsapõlengu järgsel raiesmikul paljastunud kiviva-
relt leidnud detektoriga sadakond muinaseset, mille nad 
otsustasid raadamise eest päästmiseks iseseisvalt välja 
kaevata.
  Kokku jõudis arheoloogideni 196 leidu, suur osa 
neist esemete fragmendid. Leidude hulgas domineerivad 
tahtlikult ja süsteemselt purustatud ehted – rinnakeed ja 
-nõelad, käe- ja kaelavõrud. Sarnased teadlikult lõhutud 
esemed on iseloomulikud muinasaja lõpuperioodi põletus-
matustele nii mandril kui ka saartel. Põhiosas pärinevad 
leiud 12.–13. sajandist. Valdavalt on esemed pronksist, 
ainult kaks – sõlg ja ümmargune rinnaleht – on hõbe-
dast. Raudesemetest on esindatud mõned noad, hobuse 
suitsed, varrasaheliku1 toorikud, rõngad ja üks kirves, mis 
on ühtlasi leiukogumi suurim ese. Mitmel esemel on tules 
oleku jälgi.
  Koos Tallinna Ülikooli arheoloogidega määrati kind-
laks ka kalmekoha piirid. Arvatavasti oli kalme rajatud 
omaaegse merelahe või abaja idapoolsele kõrgemale 
kaldapealsele. Tiheda kivistikuga kalmekohalt leitud 
põletatud inimluud andsid kinnitust, et tegu on tõepoolest 
põletusmatustega kalmega.
  Leiukoht võeti kohe ajutise kaitse alla, et edasised 
maaharimis- või metsatööd kalmerajatisi ja matusekihte 
ei rikuks. Kõik Nurme kalme leiud on arvele võetud Eesti 
suurimas arheoloogiakogus – Tallinna Ülikooli arheoloo-
gia teaduskogus, kust neid saab edasi deponeerida juba 
loodetavasti mõne kohaliku muuseumi näitusele.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et 2011. a kehtestatud  
kultuuriväärtusega leidude otsinguvahendiga otsimise 
kord ja loanõue on juba vähemalt teaduse vaatevälja 
jõudvate leidude hulga põhjal otsustades end õigustanud. 
Inimeste suurem teadlikkus ning hobidetektoristide sage-
nenud koostöö riigi ja arheoloogidega on avardanud meie 
teadmisi muinasaegsest asustusest ja möödunud aegade 
materiaalsest kultuurist. 
  Kuigi endiselt on probleemiks nn must arheoloogia 
ja kultuuriväärtuslike leidude müük mustal turul, annab 
ka 2016. a alguses Politsei- ja Piirivalveametiga sõlmitud 
koostööleping lootust, et tõhusam järelevalve maastikul 
ja oksjonikeskkondades aitab piirata arheoloogiapärandi 
sattumist valedesse kätesse.
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1 Mitmest pulgataolisest lülist koosnev vöö juurde kuulunud kett, mille 
 külge võidi kinnitada tarbeesemeid.

(5) Metsatööde käigus kannatada saanud Nurme kalme. Foto Nele  
Kangert (6) Mõõgatupe otsik Nurme kalmest. Fotod Tarvi Toome
(7) Tahtlikult väänatud kaelavõru Nurme kalmest.

(5)

(6)

(7)
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SUURED TARISTUOBJEKTID  
JA ARHEOLOOGIAPÄRAND

Eestis on muinsuskaitse all ligikaudu 6700 arheoloogia-
mälestist. Nendeks on tunnistatud nii maal kui ka linnas 
muinas-, kesk- ja varauusaegseid elu-, matmis- ja püha-
paiku (nt asulakohad, linnused, kalmed, ohvri- ja hiie-
kohad), samuti majandustegevuse (nt muistsed põllud, 
rauasulatuskohad) ja transpordivõrguga seotud kohti  
(nt teekatked, sillad, sadamakohad). Eelöeldu ei tähenda, 
et kogu Eesti arheoloogiapärand oleks uurijatele juba 
teada, vastupidi – materiaalseid jälgi Eesti varasema 
ajaloo kohta avastatakse pidevalt juurde. Arheoloogid ja 
ajaloohuvilised leiavad igal aastal kümneid uusi muisti-
seid, samuti tuleb ehitustöödel või mõne muu kaevetöö 
käigus sageli välja kultuuriväärtuslikke arheoloogilisi 
leide, kultuurkihte ja inimluid.
  Pärast iseseisvuse taastamist ei ole Eestis seni ühtegi 
väga suurel alal maastikku muutvat ehitist tehtud. Ette 
on küll võetud suuremahulisi teede rekonstrueerimisi 
ja kaevandusalade laiendamist, samuti on kasutusele 
võetud uusi karjääre, kuid need on kõik seni olnud pigem 
kohaliku mõjuga ning sageli juba varem ehitus- ja kaeve-
töödega rikutud maastikul. Samas on selge, et majanduse 
ja üldise eluolu parandamiseks vajab Eesti uusi taristu-
objekte, sh teid, raudteid ja mitmesuguseid torujuhtmeid. 
  Nõnda on kavandatav riiklikult tähtis raudteeprojekt 
Rail Baltic esimene omasuguste seas. Uus raudtee hakkab 
kulgema läbi kolme maakonna – Harju-, Rapla- ja Pärnu-
maa – täiesti uuel trassil ning erinevalt varasemast teede-
võrgust üle loodus- ja traditsioonilise kultuurmaastiku, mis 
on olnud seni moodsast inimmõjust puutumata.
  Aastatel 2013–2015 otsiti keskkonnamõju stratee-
gilise hindamisega raudtee ehituseks koridori, mis  
kahjustaks kõige vähem sotsiaalseid ja keskkonnatin-
gimusi ning säästaks maksimaalses ulatuses kultuuri-
pärandit, sh arheoloogilisi leiupaiku. Arheoloogiline  
(eel)uurimine on suuri maa-alasid mõjutavate joon- 
objektide projekteerimisel mujal Euroopas1 tavapraktika, 
sest ehitustööde kulgu mõjutada võivate asjaoludega on 
tark tegeleda varakult. Arheoloogiline objekt – matmis-
paik, asulakoht või mõni muu muistis – on vääramatult 
seal, kus ta on, ning ehitustööde käigus tuleb see igal 
juhul välja. Avalikku huvi silmas pidades peab valitud trass 
peale pärandi jm väärtuste maksimaalse säästmise olema 
ka projekti üldiseks elluviimiseks kuluvate ressursside 
mõttes soodsaim. Siinkohal peetakse silmas nii ehituseks 
kuluvat aega kui ka kõigile töödele, sealhulgas arheoloogi-
listele uuringutele (väljakaevamistele) kuluvat raha. 

  Raudteeprojektiga seonduv arheoloogiline uuri-
mine jagati kolmeks etapiks. Esimene kestis aastail 
2013–2014 ning hõlmas kõikide (kokkuvõttes päris 
paljude) alternatiivsete trassilõikude uurimist arhiiviand-
mete põhjal. See tähendas arheoloogiapärandile viitavate 
leiuteadete, ajalooliste kaartide jm andmete läbitöötamist. 
Teise etapina tehti 2015. a eelistatud trassikoridori arheo-
loogiline maastikuseire (edaspidi leire2). Kolmas etapp 
ehk avastatud objektide arheoloogiline väljakaevamine 
toimub olenevalt vajadusest kas projekteerimistööde 
käigus, ehituse eel või ajal. 
  Esimese etapi tööde tulemusena kavandatud leire 
tegija leidmiseks kuulutas Tehnilise Järelevalve Amet 
2015. a kevadel välja riigihanke. Leping sõlmiti Tartu 
Ülikooliga, kes oli hankel ühtlasi ainuke pakkuja. Leire 
eesmärk oli selgitada kogu eelistatud trassil välja nii palju 
muistiseid kui võimalik (selleks, et nende avastamise oht 
raudtee ehitamise ajal oleks minimaalne) ning kontrollida 
põhjalikumalt neid u 40 kohta, mis selgitati välja arhiivi-
andmete põhjal kui alad, kust võiks muistiseid leida. 
Samuti tuli läbi uurida muistised, mis olemasoleva teabe 
kohaselt jäävad raudtee ehitamisele kindlasti ette, nagu 
mõni kaitsealune lohukivi ja kivikalme Alu mõisa lähedal.
  Töö käigus käisid arheoloogid jalgsi läbi kogu  
trassikoridori Iklast Tallinnani. Uusi muistiseid avastati 
suhteliselt vähe. Nii Pärnumaal (töörühma juhataja Aivar 
Kriiska) kui ka Raplamaal (juhataja Andres Tvauri) leiti 
peamiselt fossiilseid põllujäänuseid (eristuvad kas põllukivi- 
hunnikute või mattunud orgaanikarikka pinnasena) ning 
arvatavalt kesk- või varauusajal rajatud kiviaedu, piiritä-
hiseid ja taluasemeid. Kiviajauuringuid silmas pidades 
tehti olulisi tähelepanekuid Pärnu jõe kunagise voolusängi 
kohta, Pulli varase inimasustuse perioodist. 
Harjumaal tuli läbi käia lausa kaks trassivarianti, sest leire 
alguseks ei olnud nende vahel veel lõplikku valikut tehtud. 
Idapoolsel lõigul (juhataja Gurly Vedru) ei täheldatud uusi 
muistiseid peale ühe vana talukoha, kuid läänepoolsel 
(juhataja Aivar Kriiska) avastati kolm uut lohukivi ning 
ühe kaitsealuse lohukivi ümbruses kiviaegne asulakoht, 
täpsustati ühe rauaaegse asulakoha piire ning leiti põllu-
jäänuseid. Nelja kaitsealuse lohukivi ümbrus ja vast avas-
tatud asulakoht kaevati osaliselt läbi 2015. a suvel.
  Raplamaal Alus kaevati arheoloogiliselt läbi mäles-
tisena kaitse all olev kivikalme (reg-nr 12155), kuna see 
jäi oma kaitsevööndiga kavandatud trassikoridori ja ette 
tulevastele teetöödele. Kaevamisi juhatasid arheoloogid 

 
Ulla Kadakas, Valter Lang
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Margot Laneman, Ragnar Saage ja Valter Lang.  
Kuna kalmesse ei olnud varem ühtki prooviauku tehtud, 
puudus täpsem info mälestise olemuse (kalmestruktuuri, 
matmisviisi jms) kohta. 
  1977. a koostatud passis oletas arheoloog Evald 
Tõnisson, et tegu on tõenäoliselt tarandkalmega, kae-
vamised näitasid aga, et kivikalmet sellel kohal ei ole 
olnud. Ometi oli sinna maetud. Näib, et esialgu madalale 
moreenikünkale – mõne kivirahnu kõrvale – oli sängi-
tatud kaks täiskasvanud inimest3. Luustike vanus ulatub 
AMS-dateeringute4 alusel 2200–2400 aastani. Hiljem 
on toodud ümbritsevatelt põldudelt matmiskohale üsna 
suures koguses kive. Leiumaterjal – peamiselt väikesed 
savinõu- ja loomaluukillud, vähesed vaskesemed, tuleki-
vikillud, tiiglikatked, naelad jms – dateerib kivihunniku 
kujunemise teise aastatuhandesse. Kui mingid leiud üldse 
olid matustega (või nende ajastuga) seotud, võisid  
nendeks olla pisikesed poti- ja kvartsikillud.
  Harjumaal Tallinna ja Rae valla piiril oleva lohukivi 
(reg-nr 2616) ümbruses Soodevahe külas osutus umbes 
35 m raadiusega alal avastatud kiviaja asulakoht (kaeva-
miste juhatajad Andres Kimber, Kristiina Paavel ja Aivar 
Kriiska) pärinevat nöörkeraamika perioodist (umbes 
2800–2000 eKr). Kivi kõrvalt leiti üllatuslikult veel üks 
üsna pisike lohukivi ja 8 m kaugusel üks arvatav lohukivi. 
Kaevamistel ehitusjäänuseid küll ei avastatud, kuid koguti 
ligi 3 kg keraamikat ning mõned tulekivi- ja kvartsesemed, 
nende katked või töötlusjäägid.
  Senise uuringu põhjal võib öelda, et tulevane raudtee 
hakkab kulgema suuremalt jaolt ajaloolise kultuur-
maastiku äärealadel ning rajatise suurust arvestades on 
kahju arheoloogiapärandile pigem väike. Samas ei tohi 
unustada, et raudtee mõju ei piirne mitte ainult trassiko-
ridoriga, vaid on laiem. Arheoloogiapärandit võib puudu-
tada raudteetammi ehitamiseks vajalike uute karjääride 
avamine; teadupärast on surnuid maetud sageli maastikul 
esile kerkivatesse liivaküngastesse, samuti on sellistesse 
kohtadesse rajatud linnuseid. 
  Arheoloogiapärandi seisukohalt tuleb raudteepro-
jekti hinnata nii sisulisest kui ka vormilisest aspektist: 
arheoloogid kaasati seetõttu, et pärandi säilimist ja meie 
ajalugu peeti trassialternatiivide hindamisel oluliseks. 
Vormiliselt on projekti kulgemine olnud igati kooskõlas 
arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni5  
mõttega – Rail Baltic on suuremahulise rajatise kavanda-
misel arheoloogia seisukohalt positiivne kogemus ja saab 
oma asjaajamisega eeskujuks järgnevatele.
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1 Vt Bofinger, J., D. Krause (editors) 2012. Large-scale excavations in 
 Europe: Fieldwork strategies and scientific outcome. – EAC Occasional 
 Paper. No 6.
2  Arheoloogiline leire (ingl inventory) – maastiku uurimine veel leidmata 
 arheoloogiapärandi ehk uute muististe avastamiseks arheoloogiliste 
 uurimismeetodite (pinnavaatlus, proovišurfide kaevamine, pinnase-
 puurimine, elektroonsete otsivahendite kasutamine) abil. Leirel kogu-
 takse arheoloogilisi leide, võetakse pinnaseproove jms.
3 Arheoloogi ja antropoloogi Martin Malve määratlus.
4 Kiirend-mass-spektromeetrit (ingl acceleration mass spectrometry, 
 AMS) kasutatakse radiomeetrilise vanuse määramiseks otse proovist. 
 Nii on võimalik dateerida proove, mis sisaldavad vaid mõnda milligrammi 
 süsinikku.
5 Konventsioon, artikkel 5 ja 6 (https://www.riigiteataja.ee/akt/13089481). 
 Eesti Vabariik ratifitseeris konventsiooni 23.10.1996.

(1) Pirgu, Lohu ja Seli mõisa piirikivi. Foto Andres Tvauri  
(2) Alu kalme ja põllukivihunniku kaevamised. Leiti ajavahemikus 
400–100 eKr maetud kahe inimese luid. Foto Ragnar Saage  
(3) Lohukivi (reg-nr 2617), millelt avastati peale teadaoleva  
47 lohu veel 25 lohku. 3D-illustratsioon Andres Kimber

(4) Rail Balticu eelistatud raudteekoridor (märgitud punasega),  
kus 2015. a suvel ja sügisel tehti arheoloogilist leiret. Allikas raud-
teeprojekt Rail Baltic

(4)
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MIS TEHTUD, MIS TEOKSIL  
LOODUSLIKES PÜHAPAIKADES

Looduslikud pühapaigad on Eesti arheoloogiapärandi üks 
huvitavamaid ja mitmekihilisemaid muistiseliike – need 
on kohad, mis ühendavad endas materiaalseid ja vaimseid 
väärtusi. Kehtiva õiguse järgi on tegu arheoloogiamäles-
tistega, kuigi arheoloogilist kultuurkihti võib neist paigust 
leida harva. Looduslike pühapaikade põhitunnus on suu-
lise rahvapärimuse olemasolu, mis kõneleb pühakspida-
misest, ohvrite toomisest, palvetamisest ja ravitsemisest.
  Praegu on Eestis muinsuskaitse all 455 looduslikku 
pühapaika: hiied, metsad, puud, ohvrikivid ja -allikad ning 
lisaks 1587 väikeselohulist kultusekivi. Kuigi kultusekivi-
del on äratuntavad inimtekkelised sümmeetrilised lohud, 
ei kajastu need enamasti rahvapärimuses, mistõttu ei ole 
neid peetud ka n-ö täieõiguslikeks pühapaikadeks. Samuti 
ei ole looduslike pühapaikade hulka üldjuhul arvatud kivi-
kalmeid või teisi matusepaiku.
  Kaitse all mitte olevaid pühapaiku on tunduvalt 
rohkem, eri hinnangute põhjal paarist tuhandest kuni 
seitsme tuhandeni.
  Looduslike pühapaikade kaitse korraldamises on 
võetud muinsuskaitseseaduse järgmise muudatusega uus 
suund anda neile eraldiseisva mälestiseliigi staatus, mis ei 
oleks enam nii rangelt seotud arheoloogiaga.
  Looduslike pühapaikade uurimiseks ja kaitsmiseks 
on aastateks 2015–20201 kinnitatud arengukava, mis 
jätkab aastail 2008–20122 väldanut. 

MIS ON LOODUSLIK PÜHAPAIK?
Arengukavas defineeritakse looduslikke pühapaiku  
järgmiselt:

„Looduslikud pühapaigad on loodusliku välisilmega 
paigad ja maastikud, millega seostub ohverdamisele,  
ravimisele, palvetamisele vm religioossele tegevusele  
viitavaid folkloorseid, arheoloogilisi, ajaloolisi, etno-
loogilisi vm andmeid. Need võivad olla üksikud puud, 
puuderühmad ja metsad, allikad, jõed, ojad vm veekogud, 
erinevad maastikuvormid, nagu künkad, orud, pangad, 
kivid, mitmesugused ohvripaigad jm.“ 

Rahva seas on tuntuim loodusliku pühapaiga sünonüüm 
ilmselt hiis või hiiekoht. See võib laieneda väga erine-
vatele loodusobjektidele, nagu hiiemägi, -mets, -puu, 
-kivi, -põld, -kaev ja -soo. Hiis ei pea ilmtingimata olema 
seotud metsa või puudega.
  Paljud looduslikud pühapaigad on aktiivses kasutuses 
ka tänapäeval – neis käiakse mõtisklemas, palveta-
mas ja ohverdamas ning kehale ja vaimule abi otsimas. 
Looduslikke pühapaiku on peetud põlvkondadevahelise 
järjepidevuse ning loodusliku ja vaimse pärandi hoidmise 
kohtadeks.
  Pühapaikade kasutusaja täpsem määratlemine on 
üldjuhul problemaatiline, sest enamasti puuduvad muud 
andmed peale suulise rahvapärimuse, seda koguti aga 
peaasjalikult 19. ja 20. sajandi vahetusel või veelgi hiljem. 
See muidugi ei tähenda, et pärimus ei võiks kajastada ka 
märksa vanemaid kihistusi.
  Üks keerulisemaid looduslike pühapaikadega seotud 
probleeme on riikliku kaitse põhjendatus – kellele ja  
milleks neid ikkagi vaja on? Huvirühmade (maaomanik, 
kohalik kogukond, teadlased, maausulised) arusaamad 

(1) (2)

(1) Kavilda ohvriallikas Kaveläte. Fotod Martti Veldi (2) Maardu hiiemets.

 
Maria Smirnova, Martti Veldi
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pühapaikade kasutamisest ja mõistmisest võivad olla 
vägagi konfliktsed. Ühelt poolt on Eestis usuvabadus ja 
õigus järgida traditsioone, kuid teisalt on valdavalt tegu 
eraomandiga, mille puhul pelgalt üldsõnalised rahvaluu-
leteated ei pruugi olla piisav põhjendus kehtestada pii-
ranguid. Huvirühmade vahel kompromisside leidmine on 
looduslike pühapaikade kaitsmisel seega üks võtmetegur.

2008.–2012. AASTA ARENGUKAVA TULEMUSED
Esimene ainult looduslikele pühapaikadele pühendatud 
arengukava kinnitati 2008. a. See oli ettevalmistav  
etapp eesmärgiga kavandada pikema plaaniga tegevusi 
ja kaardistada olemasolevat olukorda. Algsest inventeeri-
miskavast (⅓ Eesti kihelkondadest) suudeti rahapuuduse 
tõttu täita ainult väike osa. Arengukava rakendamiseks 
loodi Tartu Ülikooli juurde looduslike pühapaikade  
keskus ja Muinsuskaitseametile nõu andva organina  
asus tööle erialaspetsialistidest koosnev eksperdi- 
nõukogu.
  Esimesel rakendusetapil keskenduti muu hulgas 
avalikkuse teavitamisele ja pühapaikade väärtustamisele: 
ilmus hulgaliselt artikleid, korraldati „Hiie sõbra“ ja „Hiie 
kuva“ fotonäitused, teabepäevi, seminare ja ekskursioone.
  Ehkki arengukava rahastati algtaotlusest üksnes 
umbes 20% ulatuses, suudeti astuda olulisi samme 
looduslike pühapaikade laiemal teadvustamisel ja kaitse 
korraldamisel. Arengukava raames tehtud avaliku arva-
muse uuringutest selgus, et üks peamine pühapaikade 
kaitsmist pidurdav tegur ongi olnud avaliku teabe vähene 
kättesaadavus. 

2015.–2020. AASTA ARENGUKAVA PLAANID
Looduslike pühapaikade kaitsmist raskendab asjaolu, et 
me ei tea enamiku kaitse alla võtmata pühapaikade asu-
kohta. Nende leidmisel võivad abiks olla vanad kaardid ja 
arhiividesse talletatud folkloorsed tekstid.
  Võrreldes eelmise etapiga soovitakse tõhustada 
nii välitööde metoodikat kui ka mahtu. Pühapaikade 
kaitse seisukohalt on kõige tähtsam koguda kohainfot, 
määrata muististe piire ning kanda neid ametkondadele 
kättesaadavale kaardirakendusele. See aitaks tunduvalt 
paremini langetada kaalutletud otsuseid ning sel viisil 
vältida maastiku muutmisega (nt raied, kaevandamine ja 
tee-ehitus) seotud ohte. Samavõrd tähtis on kogutud info 
jagamine ja jätkuv populariseerimine. 
  Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada 
looduslike pühapaikade inventuure 2016. a ligikaudu  
75 000 euroga. 2016. a kevadel algavad arhiivi- ja välitööd 
inventeerimaks Harju- ja Raplamaa looduslikke pühapaiku. 

1 Eesti looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine. Arengukava 
 2015–2020. Kultuuriministeerium, 2015, http://www.muinas.ee/ 
 muinsuskaitsetegevus/programmid/looduslikud-puhapaigad.
2 Kaasik, A. Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja 
 hoidmine. Valdkonna arengukava 2008-2012. Koondaruanne, 2013, 
 http://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/www_ut/koondaruanne_ 
 2008_2012.pdf.

(3)

(4)

(3) Lindid Lalli ohvrimännil. Foto Martti Veldi (4) Kunda hiiemägi 
1865. a kaardil. General-Charte privaten Gutes Kunda im strand 
Wierländischen Districte und Maholmschen Kirchspiele gelegen. 
Eesti Ajalooarhiiv, EAA.1317.1.3, leht 1.
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KOLGA KLOOSTRIMÕISA JÄÄNUSED

(1) Kolga mõis aastal 1615. Vaselõige. Autor Anthonis Goeteeris (2) Leitud müüride plaan. Uusaegsed mõisahooned: 1 – peahoone,  
2 – laut-linnasekelder, 3 – tõllakuuri vare. Joonis Villu Kadakas

2015. aasta suvel toimusid Harjumaal Kolga mõisa  
pargis arheoloogilised uuringud. Alates 13. sajandist 
kuni 1519. aastani kuulus mõis Ojamaal asunud Roma 
tsistertslaste kloostrile. Toetudes Hollandi diplomaadi 
Anthonis Goeteerise 1615. a tehtud gravüürile, millel on 
kujutatud suure kivihoone põlenud varemed, on väidetud, 
et mõisa hoonestusse kuulus massiivne tornilaadne kivi-
hoone. Hoovi ümbritses ringmüür, millest pääses sisse 
danskriga väravahoone kaudu. Mõisa põletasid maha 
Vene väed üsna Liivi sõja alguses 1558. a augustis.
  Keskaegse hoonestuse asukohta on mõisasüdames 
oletatud eri paigus. 2015. a uuritud paekivimüüristiku 
avastas arheoloog Kalle Lange juba 1985. a küttetorus-
tiku ehituse käigus. Ta järeldas, et leitud müüre tuleb 
koos laut-linnasekeldri lääneotsa juures säilinud keldriga 
vaadelda varasema mõisakompleksi jäänusena.1 Kahjuks 
jäi Lange avastus käsikirjalise kaevamisaruande kaante 
vahele ja seetõttu laiema tähelepanuta. 200 meetrit lääne 
pool pargis on kaitse all „Kolga kloostri säilmetena“ 
madala künka sees paistev hoonevare. Lange uuringute 
järgi on see pigem hilisema pargiansambli rajatis.
  2015. a suvel otsiti Lange leitud ehitise müüre 
alguses georadariga (Kaarel Orviku ja Hannes Tõnisson 
Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudist) ning seejärel 
üksikute šurfidega (Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste 

arheoloogiapraktika). Tõllakuuri vareme ees avati  
põhja-lõunasuunaline 1,9 m paksune müür – kompleksi 
oletatav läänepoolne välisringmüür. Mõnikümmend 
meetrit ida pool kaevati välja ristuvate müüride sõlm, mille 
lõunaküljel paiknes varingurusuga täitunud keldriruum 
koos tahutud paeplaatidest põrandaga (2,5 m sügavusel). 
Laut-linnasekeldri trepi juurest leiti mõisa peahoone 
suunas kulgevate eri paksusega müüride rida.
  Kahjuks ei jõutud välja selgitada, kui kaugele ulatus 
hoonekompleks põhja, ida ja lõuna suunas, ega seda, 
kus täpselt paiknes Goeteerise kujutatud suur hoone. 
Varemete vahel pargipinna all lasuvast paksust varingu- ja 
lammutusrusust ei saadud kloostriaegseid leide, v.a mõne 
paest raidkivi killud. See on ootuspärane, sest keskaegse 
elutegevuskihini ei jõutud.
  Värskete väliuuringute tulemused kinnitavad Lange 
järeldust, et Kolgas paiknes keskajal suur kivihoonete 
kompleks. Nüüdseks leitud müüristiku ulatus (vähemalt 
50 × 70 m) osutab asjaolule, et see ületas tunduvalt tava-
lise kindlustatud mõisa mahte. Tõenäoliselt ei ole Goetee-
rise kujutatud hiiglasliku vareme näol tegu liialdusega.

ARHEOLOOGIA

(1) (2)

1 Lange, K. Soojustrassi arheoloogiline ülevaatus Kolga mõisas. Tallinn, 
 1986, lk 7. Muinsuskaitseameti arhiiv A-1622.
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2015. aasta suvel tehti Tallinnas Niguliste 6 esimesel ja 
keldrikorrusel arhitektuuriajaloolisi uuringuid ning alus-
tati kohvikuruumide projekteerimist. Väliuuringud tegid 
H&M Restuudio OÜ ja OÜ Historia Interruptus. Samal 
ajal koostas muinsuskaitse eritingimused ja restaureeri-
misprojekti Apex Arhitektuuribüroo OÜ.
  Niguliste 6 on Tallinna vanalinnale omane, mitmes 
järgus ehitatud kaupmeheelamu. Viimati uuriti seda  
1993. a ja suurem remont tehti 2000. aastate algul. 
2015. a uuringute käigus avati uuesti ja põhjalikumalt 
kõik huvipakkuvad piirkonnad: akende ümbrus, endise 
mantelkorstna asukoht ja võimalike kinnimüüritud  
läbipääsude asukohad. Tõsiseks katsumuseks osutus  
tsemendiseguse ja kohati rohkem kui 10 cm paksuse 
krohvikihi läbimine. Selgus, et varasemad viimistluskihid 
on viimase remondi käigus peaaegu täielikult hävinud. 
  Taasavastati ja osaliselt avati dornse paarisakna sil-
lust toetanud kinnimüüritud paesammas. Selle kapiteeli 
toapoolsel küljel on voluutidest välja kasvav groteskne 
kuradinägu, mille sarved keerduvad kapiteeli külgedele, 
moodustades omakorda teisegi vallatu ilmega näolapi. 
Kuradi pilk on suunatud Niguliste kiriku poole. Samba 
tüvest kaunistab naisenägudega ornament. Analoogide 
põhjal võiks samba dateerida 17. sajandisse, ent see väärib 
kindlasti omaette kunstiajaloolist analüüsi.
  Uuringute tulemusel sai hoone ehituslugu mõne-
võrra selgemaks. Nagu paljude teiste kinnistute, nii on 

ka Niguliste 6 hoonestuse vanim osa dornsealune keldri-
ruum. Seal on säilinud kerishüpokausti müürid, paeplaa-
tidega kaetud talalagi ja muid 15. saj keldritele iseloomu-
likke osi. Diele tagumisest seinast leiti tagasihoidlikuma 
ja arhailisema ilmega massiivne kaheksakandiline pae-
sammas, millele on toetunud mantelkorstna nurk. Hoone 
tänavaäärne sein on aga nähtavasti korduvalt ja kapitaal-
selt ümber ehitatud: müürilaos on keskaegseid raiddetaile 
taaskasutatud juba keldrikorruse kõrgusel.
  Ruumide omanikud soovisid näha kõiki ajaloolisi 
ehitusjärke katmata kujul. Krohvist puhastatud seinad ei 
pruugi küll olla stiiliajaloo vaatevinklist ruumi sobivaim 
lahendus, ent siiski väärtustab see vana maja, tõstes eri 
aegadest pärit müürilao ja muud interjöörielemendid ning 
hoone konstruktiivse loogika ausalt esile.
  Keeruline oli leida akendevahelisele sambale sobivat 
eksponeerimisvõimalust. Konstruktiivne lahendus, mis 
võimaldaks eemaldada klassitsismiajastul samba ümber 
laotud tellised, näeks ette terastalade süvistamise akende 
kohale välisseina ning olemasoleva vahelae riputamise 
terastalale. Sellisena vabaneks akendevaheline sammas 
sinna koondunud koormusest. Paraku on ülemise korruse 
korteris hiljaaegu lõppenud siseviimistlustööd ja sedavõrd 
kapitaalset ehitust ei ole mõistlik ette võtta. Praegu jääb 
sammas vaadeldavaks ainult osaliselt, mistõttu on uurija-
tel ja restauraatoritel võimalus ja põhjus tegeleda sellega 
ka tulevikus.

KUIDAS KURAT NIGULISTE KIRIKUT VAATAS  
EHK PÕNEVAD LEIUD TALLINNAS NIGULISTE 6

Jüri Türkei, Kaarel Truu

UURINGUD JA LEIUD

(1) Osaliselt avatud sammas dornse akende vahel. Fotod Peeter Säre (2) Nägu mördist puhas: üle mitmesaja aasta näevad need silmad jälle 
päevavalgust. 

(1) (2)
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TOOMPEA AADLIELAMU VARA-
KLASSITSISTLIKUD SEINAMAALINGUD 
Kerli Pütsepp

Restaureerimistöödele eelnenud uuringute käigus (OÜ 
Vana Tallinn) leiti Tallinnas Kiriku 2/4 asuva hoone teise 
korruse kolmest ruumist seinamaalingud. Need pärinevad 
vahetult hoone(te) valmimise järgsest ajast 18. sajandi lõpust. 
Eesti mõisates on varaklassitsistlikke maalinguid üsna roh-
kesti, ent Tallinna vanalinnas on need pigem erakordsed.
  Kiriku 2 aadlielamu laskis 18. saj lõpus ehitada rii-
ginõunik Friedrich von Stahl, kellele kuulusid ka Hõreda, 
Raikküla ja Ingliste mõis. Hoone rajamisel kasutati 1684. a  
tulekahjus kannatada saanud varasema ühekorruselise 
elamu kapitaalseinu.
  Tõenäoliselt naisterahvale kuulunud toa seinu katvad 
maalingud lähtuvad ajastuomasest rangest paneelijao-
tusest. Korrapärase rütmiga tahvlid raamistavad daami 
buduaari sobivaid groteskseid detaile (draperiisid, valgus-
teid, vääntaimi jm). Fotol näha oleval ovaalil on aimatav 
tantsiv naisfiguur, mis meenutab nii koloriidilt kui ka 
vormilt samu tantsijaid, kes on maalitud Kiltsi mõisa teise 
korruse saali eesruumi, nn Pompei toa seintele.
  Peale maalingute pakkus toreda üllatuse 19. saj tei-
sest poolest pärinev tapeedifragment, mis tuli restauree-
rimise käigus välja laudise ja krohvi alt. Konserveerituna 
eksponeeritakse see sama ruumi ühes seinas.

(1) Naisfiguur mandorlas. Foto Peeter Säre (2) Vana-Võidu mõisa maalinguväli. Foto Joel Leis (3) Sama detail Herculaneumi maalingu  
18. saj graafiliselt kujutiselt. Allikas Wikipedia (4) Tuvi kirjaga Vana-Võidu mõisas. Foto Joel Leis

VANA-VÕIDU MÕISAS AVASTATI 
HERCULANEUMI MAALINGUTE 
KOOPIAD 
Hilkka Hiiop

Jaanuaris 2016 leiti Eesti Kunstiakadeemia muinsus-
kaitse osakonna praktika käigus Viljandimaal Vana-Võidu 
härrastemaja väikeses saalis maalingud, mis pärinevad 
mõisa ehitusajast 19. sajandi keskpaigast. Need on 
Antiik-Rooma suvituslinnast Herculaneumist leitud maa-
lingute tippkvaliteediga koopiad. 
  Maalingud haakuvad naabruses asuvate Suure-Kõpu 
mõisa Pompeist kopeeritud ja Voltveti mõisa antiigist 
inspireeritud maalingute ringiga – kõik kolm mõisat kuu-
lusid Strykide perekonnale ja valmisid samal ajajärgul. 
  Vana-Võidu maalingud järgivad tüüpilist antiikset 
seinaviimistlusskeemi: alumises tsoonis on marmoreeri-
tud lambrii, kesktsooni moodustavad suured paneelid  
ja ülal asuvasse friisi ossa on maalitud figuraalkomposit-
sioonid.
  Leid on tõeliselt üllatuslik ja paneb Vana-Võidu 
mõisa interjööre uurima hoopis teistsuguste ootustega.

(2)

(3)

(4)

(1)
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ALLIKAST JA USALDUSVÄÄRSUSEST
Pilistvere kiriku oreliväär on helerohelist värvi. Sellise 
värvilahenduse sai kiriku sisustus nüüdseks meie hulgast 
lahkunud kirikuõpetaja Vello Salumi soovil ja arhitekt 
Teddy Böckleri kavandi järgi 1980. aastate alguses. Enne 
seda olid orelivääri tahvlid olnud samuti ühevärvilised 
nagu enamikus Eesti kirikutes. Sellega võinukski lugu 
lõppeda.
  Siiski leidus üks vihje, et kunagi oli orelivääril ka 
midagi kujutatud. Nimelt kirjutas 1970. a Johannes Ani, 
kes elas juba pikemat aega Noarootsis, et tema vanaema 
rääkinud, kuidas orelivääri tahvlitel olnud tema nooruses 
„mingisugused maalid“, ning ta tundis muret nende säi-
limise pärast. Kirja saatis Johannes Ani Tartusse arhiivi, 
kust see edastati Vabariiklikule Arhitektuuri Mälestus-
märkide Kaitse Inspektsioonile. Kiri on sealtpeale küll 
korralikult Muinsuskaitseametis arhitektuurimälestise 

kaustas tallel olnud, kuid tähelepanu sellele ei pööratud. 
Ju ei peetud seda usaldusväärseks allikaks ega olnud põh-
just orelivääriga tegeleda.
  Ka 2015. a kevadel, kui valmistasime ette Eesti 
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala 
kiriku-uuringute praktikat, ei võtnud me seda infot kuigi 
tõsiselt, ent otsustasime siiski kontrollida. Ja siis … 
Aga kõigest järgemööda.

KIRI TULEB KIRIKUST
Märtsis kirikus käies oli eredas külgvalguses näha, et 
praeguse värvikihi all on mingid kirjad. Edasi uurides 
selgus, et veel 1920. aastail olid orelirõdu tahvleid katnud 
saksa- ja eestikeelsed piibli kirjakohad, mis tõenäoliselt 
1937. a remondi käigus üle värviti. Hilisematel fotodel 
neid tekste enam näha ei ole. Küll aga on samalaadsed 
kirjad siiani nähtavad kiriku kantslil. Kunstiajaloolane 

„… JA TAAVETI KROON“. PILISTVERE KIRIKU 
ORELIVÄÄRI MAALINGUIST

Anneli Randla

(1) Mooses Pilistvere kiriku oreliväärilt. Sondaažifoto värvikaardiga. Fotod Peeter Säre (2) Aaron. Näha on Aaroni kulla ja kalliskividega  
kaunistatud rinnaplaat, pealmises kihis piibli kirjakohad.

(1) (2)
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Krista Kodres on neid pidanud kantsli valmimise aegseiks 
(st aastast 1686) ning rõhutanud Pilistvere näitel teksti ja 
kantslikujunduse seose tähtsust 17. saj luterlikus kirikus.
Kui kirjad kantslil ja orelirõdul pärinevad tõepoolest  
17. sajandist, on tegu küllaltki varajaste eestikeelsete 
tekstidega avalikus ruumis. Nende kiriku- ja kultuuri- 
loolist tähtsust on raske üle hinnata.
  Orelirõdul esimesi sondaaže tehes ilmusidki välja 
tumedale taustale valge värviga maalitud gooti kirjas 
tekstid, mis läksid kokku 1920. aastate fotodel nähtavaga. 
Kuid need ei olnud ainsad kirjad. Kirjakoha viite alt hakkas 
paistma kuldsete tähtedega kirjutatud nimi Aaron.
  Seega ei kuulunudki eesti- ja saksakeelsed kirjako-
had orelirõdu (ja nagu hiljem selgus, ka kantsli) algsesse 
kujundusse, vaid ühte hilisemasse kihistusse, mille 
täpsem dateerimine seisab alles ees.

TAAVETI KROON JA AARONI RÜÜ
Sondaaže laiendades hakkasid piibliteksti alt välja tulema 
ka 1971. a kirjas mainitud maalingud. Kõigepealt ilmus 
nähtavale ülempreester Aaroni uhke rüü ja kuldne rinna-
plaat, seejärel teisel tahvlil kuningas Taaveti kroon ja her-
meliiniga mantel ning kolmandal käsulaudadega Mooses.
  Sondaaže tehti piiratud ulatuses ja nii, et säilitati 
maalingutel oleva piiblitekstidega kihi kirjad. Sellegipoo-
lest torkab silma maalingute väga meisterlik teostus, eriti 
nägude puhul, ning rikkalik värvipalett. Ka maalingute-
aegne vääride arhitektoonika on olnud värvikirev, kasu-
tatud on reljeefset marmoreeringut. Arvestades seda, kui 
vähe on Eestis barokseid väärimaalinguid säilinud, on see 
täiesti harukordne leid.
  Orelivääri neljal idapoolsel paneelil on kujutatud vana 
testamendi tegelasi: Moosest, Aaronit, Taavetit ja Saalo-
moni. See on luterlikus kirikukunstis tüüpiline kvintes-
sents vanast testamendist ehk „Seadusest“, millele peaks 
sekundeerima teistel tahvlitel uue testamendi ehk „Armu“ 
sümboliseerijatena Kristus, Ristija Johannes, Peetrus, 
Paulus ja teised.

JA NÜÜD?
Mis saab edasi? Kõigepealt tuleks uurida ülejäänud vääri-
tahvleid. Juba praegu on selge, et neil on alumistel panee-
lidel kahekordsed kirjad ning põhitahvlitel kirjakohtadega 
kihi all veel üks polükroomne viimistluskiht. Loodetavasti 
on kujutise visualiseerimiseks võimalik kasutada mittelõh-
kuvaid meetodeid, ehkki esimene katse infrapunavalguses 
kahjuks tulemusi ei andnud. Seejärel saab otsustada,  
kas ja millises ulatuses on maalingute avamine põhjenda-
tud.
  Nelja juba osaliselt avatud paneeli puhul on mitu 
võimalust. Esimene on piirduda praeguste sondaažidega 
ja püüda mittelõhkuvate meetoditega (erineva laine-
pikkusega valgus) saada ettekujutus kaetud kirjadest 
ja maalingutest. Teine võimalus on n-ö eksponeerida 
palimpsesti – puhastada välja kirjakohtadega kiht ja kirja 
vahelt maalingukiht. Vana testamendi tegelased jääksid 

sel juhul piibli tsitaatide vahelt välja piiluma. Kolmas või-
malus on näidata igal tahvlil erinevat kihistust: ühel algset 
maalingut, teisel kirjakihti ja kolmandal monokroomset 
lahendust.
  Et langetada edasisi otsuseid, on vaja põhjalikult  
kaaluda nii erinevate kihistuste kiriku-, kultuuri- ja  
kunstiajaloolist väärtust kui ka säilivust ja säilitatavust 
ning lõpptulemuse loetavust. Õnneks on orelivääride 
viimistluse olukord sedavõrd stabiilne, et annab piisavalt 
aega lisauuringuteks.
  Loo alguse juurde tagasi tulles: ei maksa alahinnata 
ühtegi infokildu, kuitahes ebausaldusväärne see esialgu 
ka ei tunduks.

(3) Aaroni nimesilt. Nime esitähe, kuldse A peal on valgega hilisema 
kirjakoha T. Fotod Peeter Säre (4) Taavet. Kuninga atribuutikasse 
kuulub kuldne kroon ja hermeliiniga mantel.

(3)

(4)
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2015. aasta kevadel alustati Hiiumaa Muinsuskaitse 
Seltsi ja Hiiumaa Ametikooli eestvedamisel Suuremõisa 
Hollandi tuuliku varemete väljakaevamist varinguprahist 
ning konserveerimist, et saada täpsemat teavet hoone 
ehitusajaloo kohta. Töid rahastati Euroopa Majandus-
piirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist 
„Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Väljakae-
vamine oli jätk mõni aasta varem tehtud tuuliku ümbruse 
haljastus- ja heakorratöödele.
  Kaevamistele eelnes 2015. a kevadtalvel Hiiumaa 
Ametikoolis täiskasvanute täienduskoolituse loengusari 
„Kiviehitiste restaureerimise täienduskoolitus“. Selle  
üks eesmärk oli mõtestada ja läbi mängida strateegiad 
selle kohta, mis kujul, millises funktsioonis ja milliste 
materjalidega oleks kõige otstarbekam Suuremõisa  
tuulik konserveerida, restaureerida või koopiana rekonst-
rueerida – olenevalt eesmärgipüstitusest.
  Väljakaevamine kujutas endast nõukogude ajal kokku- 
varisenud tuuliku kivitorni varinguprahi väljavedamist esi-
mese korruse kõrguseni säilinud müüride vahelt. Niisiis 
ei olnud tegu mitte klassikaliste arheoloogiliste kaeva-
mistega, vaid ehitustehnilise rusude väljapuhastamisega, 
milles osales järelevalvajana kaks molinoloogitaustaga 
asjatundjat. 
  Avastused olid tähelepanuväärsed: rusude alt leiti 
kompleksselt säilinud tsaariaegne saeraam koos seda  
käitanud ülekandemehhanismiga. Väljapuhastatud  

müüride pealt oli võimalik välja lugeda hoone ehitus-
etapid. Üllatuslikult oli neid neli. Suure tõenäosusega 
oli tuulik juba algselt ehitatud kombineeritud jahu- ja 
saeveskiks, st saeveskiks, mis töötas tuule jõul. Hollandis 
on see laialt levinud tuulikutüüp, Eesti kontekstis aga 
enneolematu haruldus!
  Eesti Hollandi tuulikute ajalugu on suhteliselt vähe 
uuritud valdkond, seepärast on ebatäpsed ka enamiku 
nõukogude ajal koos mõisakompleksiga muinsuskaitse 
alla võetud tuulikute ehitusdateeringud. See kehtib ka 
Suuremõisa kohta, kus tuuliku rajamise daatumiks oli 
varem pakutud aega enne 1830. a. Selle kontrollimisel 
1795. aastast pärineva krahv Ludwig von Mellini atlase 
järgi nihkus ehitusaeg ettepoole, sest tuulik on Mellini 
kaardil juba märgitud. Täpsemat teavet ehitusaja kohta 
võiksid anda veel ainult mõningate säilinud vahelaetala 
fragmentide dendrokronoloogilised ja mördi laboratoorsed 
uuringud, mis selgitaksid välja mördis kasutatud lubja 
karboniseerumise aja.
  Suuremõisa Hollandi tuuliku rusude väljapuhasta-
mist varinguprahist võib pidada märgilise tähendusega 
ettevõtmiseks – teadaolevalt polnud Eestis seni midagi 
sellist tehtud. Ehkki Suuremõisa veski on varemeis, 
paigutub see väljakaevamiste järel Eesti 48 kaitsealuse 
kivikerega Hollandi tuuliku reas tunduvalt ettepoole,  
väärtuslikumate ja erandlike objektide sekka.

ÜLLATUSLIK SUUREMÕISA TUULIK
Mihkel Koppel

(1) Suuremõisa tuulik enne 1926. a. Foto Elisabet Nurmik (Norvid). Lauri Rakki erakogu (2) Vaade tuuliku väljapuhastatud sisemusele 
ümbrisgalerii tasapinnalt põhja suunas. Esimese korruse põrandas on ovaalne süvend saeraamilt pudenenud saepuru kogumiseks. Seinal on 
nähtavad esimese korruse vahelae talapesad. Fotod Mihkel Koppel (3) Tsaariaegne saeraam, mis varinguprahi alt välja tuli, oli üks suuremaid 
kultuuriväärtuslikke leide.

(1) (2) (3)
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KATUS JA KARNIIS.  
ÜHEKSA KORDA MÕÕDA, ÜKS KORD LÕIKA 

Vanade hoonete katuseremondi ettevalmistamisse ja 
tegemisse suhtutakse sageli üsna pealiskaudselt. Veel 
paarkümmend aastat tagasi ei peetud vajalikuks tellida 
projektigi. Omanik oli seisukohal, et tööd on lihtsad, 
sest väliselt midagi ei muudeta, vahetatakse kõigest 
katusekate. Peale ehitajaga lepingu sõlmimist ja vana 
katusekatte eemaldamist ilmnesid aga mõnelgi juhul ette-
nägemata konstruktiivsed või arhitektuursed probleemid, 
mis ei leidnud vajalike teadmiste puudumise tõttu korrekt-
set lahendust. Praegugi jätavad katuseremondi projektid 
ja ehitustulemus tihti soovida, mistõttu on alljärgnevalt 
püütud teemat üksikasjalikumalt avada.
  Katusealune pööning oli vanasti tavaliselt tühi ja 
talvel külm. Tänapäeval soovitakse – eelkõige linnades –  
pinda maksimaalselt ära kasutada ja katusealune välja 
ehitada. Katuslae soojustamine ja uute ehitusmaterja-
lide kasutuselevõtt toob kaasa katusekonstruktsiooni 
muutuse, mis võib ilma korraliku läbimõtlemiseta tõsta 
katusepinda ning muuta ajaloolise hoone detailikäsitlust 
ja ilmet.

UURINGUD
Mälestise katuse remondile peavad eelnema arhitektuuri-
ajaloolised ja insener-tehnilised uuringud ning koostada 
tuleb muinsuskaitse eritingimused. Sageli on varasema 
asjatundmatu remondiga kahjustatud nii hoone konstruk-
tiivset kui ka arhitektuurset lahendust. Andmaks vanale 
hoonele tagasi tema väärikas ilme, tuleb võimaluse korral 
proovida selgitada välja selle ehitusaegsed lahendused 
(foto 1).
  Projekteerimiseelsed uuringud kipuvad sageli olema 
nigelad: ei mõõdeta täpselt üles ega joonistata välja konst-
ruktsioone ning ka sõlmjoonised on pigem skemaatilised 
ega vasta tegelikule olukorrale. Mõnikord põhjendatakse 
seda halbade juurdepääsutingimuste ja rahanappusega. 
Kui karniisid jäävad korralikult üles mõõtmata, puudub 
aga nende ulatusliku kahjustumise või hävimise korral 
restaureerimiseks vajalik šabloon. 
  Karniiside uurimiseks ja restaureerimiseks on vaja 
tunda ajaloolist tausta. Karniis on meie ehituspärandisse 
tulnud Kreeka orderist, mille ülesanne oli kaitsta  
sammastikku vihma eest. Eesti ajalooliste hoonete katuse- 
karniisid on eelkõige dekoratiivset laadi, täites ühtlasi 
seinte ülaosas katuse eenduvusega tekkinud tühimiku. 
  Karniiside väljenduslikkus tuleneb valguse ja varju 
mängust erinevatel geomeetrilistel vormidel – kumeratel 

ja nõgusatel pindadel, sirgetel astangutel ja liistudel. 
Traditsiooniliselt on Eestis karniisimaterjaliks olnud tellis, 
paekivi, dolomiit, liivakivi ja puit. Nii kivi kui ka puitu on 
kaetud krohviga, puitu siiski suhteliselt harva.
  Ei saa öelda, et vanasti ehitati kõik õigesti ja täna-
päeval eksitakse. Muiste ehitati tavadest ja isiklikest 
kogemustest lähtuvalt. Tänapäeva teadmistele tuginedes 
on meil võimalus ajalooliste hoonete ehitusprobleeme 
vältida või leevendada.
  Näiteks ei tohiks katuse sarikaotsad või nendele 
toetuvad räästatõstjad ulatuda kivikarniisi peale ega sisse, 
nagu on ajalooline praktika (foto 2). Kui katusekonstrukt-
sioonid kaotavad kandevõime, satuvad ohtu välisseinad 
ja karniisid, sest sarikaotsad lükkavad seina ülaosa laiali 
ning sarikatele toetuvad räästatõstjad võivad kivikarniisi 
purustada (foto 3). Remondi käigus tuleb seepärast jätta  
katuse puit- ja seina kivikonstruktsioonide vahele nn  
deformatsioonivuugid.

PROJEKTEERIMINE
Ajalooliste hoonete katuse- ja seinakonstruktsioonide 
ühenduskohtade projekteerimisel ja ehitamisel esineb 
puudusi, mille võib tinglikult jagada kahte rühma:  
a) konstruktiivsed probleemid, mis mõjutavad nii katuse 
kui ka seina ja selle osade kandevõimet; b) arhitektuursed 
probleemid, mis moonutavad hoone autentset arhitek-
tuurset ilmet.
  Projektis tuleb esitada uurimistööle tuginevad 
lahendused, millega vajaduse korral tugevdatakse katuse 
kandekonstruktsioone ja tagatakse karniiside stabiilsus.
  Hoone kasutusotstarvet muutes või nüüdisaja vaja-
dustele vastavaks renoveerides võetakse sageli kasutusele 
pööninguruumid ning katusekonstruktsioon soovitakse 
muuta soojustatud katuslaeks. Samas ei tohi katusepind 
olla soojem kui välisõhk, sest see paneks lume katusel 
sulama ning tekitaks neeludes ja räästas jäävalle ja  
-purikaid. 
  Selle vältimiseks ja tekkinud niiskuse eemaldamiseks 
projekteeritakse katusekonstruktsiooni vahele õhutus-
kanalid, mis saavad karniisi ja katusepinna vahelt õhu 
ning lasevad selle välja harjalt. Vanasti, kui pööningud 
olid külmad, selliseid tuulutuspilusid karniisile ei jäetud. 
Katuse pind oli siis karniisi äärele väga lähedal ja viimane 
katusekivide rida võis toetuda lausa räästakarniisile.
  Raskesti varjatav tuulutuspilu tõstab katusepinda 
vähemalt paari sentimeetri võrra. Pilu vahelt tuleb  
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(1) Hästi säilinud algne lahendus. Piibrisaba-kivikatuse äärmised kivid on sängitatud lubiseguga otse karniisile. Fotod Jaan Vali (2) Sarikale 
toetuv konsoolne räästatõstja ulatub otsaga karniisi krohvi sisse. Vähimagi katuse deformatsiooni korral saab karniis kahjustada. (3) Siin ongi 
eelkirjeldatud ehituslik viga põhjustanud karniisi ja seina ülaosa lagunemise. (4) Hea näide erinevate puitkarniisi osade kokkujooksust ja 
karniisi lõpetamisest ümber nurga. (5) Siin on proovitud karniisi remontida peale katusekatte ehitust. Lagunenud karniisile ei pääse 
pealtpoolt enam ligi. Tehtud töö ei kannata kriitikat ning karniis võib mõne aja pärast uuesti laguneda.

(2)(1)

(4)

(5)

(3)
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spetsiaalse veeplekiga tilgutada üle karniisiääre ka 
aluskattele sattunud vesi. Siin on koht, kus projekteerija 
leidlikkusest sõltub, mil määral hakkavad lisatud konst-
ruktsioonielemendid häirima hoone arhitektuuri. Väär  
on kasvatada katuslae soojustuskihti sarikapinnast kõrge-
male. Parem lahendus on lisada seda vajaliku paksuseni 
allapoole ja jätta sarikate vahele – ülemisse pinda –  
hingava aluskatte peale ventilatsioonikanal.
  Projekteerijalt nõutakse katuse põhisõlmede  
(räästas, viiluäär ja hari) detailset väljajoonestamist.  
Olulised on mõõtkavas 1 : 1 esitatud karniisiprofiilid. 
Sageli tuleb projektis näidata ka karniisi ümber nurga 
lõpetamise viis ja eri pindade karniiside kokkujooksud 
(foto 4).
  Muinsuskaitseameti kodulehelt võib leida mitmesu-
guseid katuse näidissõlmi1, kus on püütud leida lahendusi 
ka tänapäevaste tingimuste täitmiseks. Samas on iga 
mälestis ainulaadne ja lahendus tuleb üksikasjalikult selle 
jaoks välja töötada.

RESTAUREERIMINE
Kui katuseräästa konstruktsioon ja karniis ei ole uurimise-
projekteerimise etapis küllalt täpselt üles mõõdetud, tuleb 
seda teha siis, kui räästas on remondi ajaks avatud ning 
juurdepääs karniisile olemas.
  Töid kavandades on vaja arvestada, et katusekarniisid 
tuleb restaureerida vahetult enne katusetöid või nende 
ajal (foto 5). Sageli on karniis purunenud või saab 
katusekonstruktsiooni remondi käigus tugevalt kanna-
tada. Lagunenud karniisi saab korralikult restaureerida 
ainult ajal, mil katuseäär on avatud. Ehitusel töid tegeval 
krohvijal ei pruugi olla arhitektuurialast ettevalmistust, 
mis lubaks tal välja selgitada karniisi moodustavate arhi-
tektuursete profiilide geomeetriat. Selleks tuleb vajaduse 
korral appi kutsuda projekteerija.
  Müürpalki, vahelae talasid ja sarikaotsi remontides 
võib olla vaja eemaldada puitkonstruktsioonide ümber olev 
müüriosa. Tuleb jälgida, et konsoolsete karniiside vastu-
raskuse äravõtmisega ei seataks ohtu karniiside püsivust.
Karniiside restaureerimisel on õige kasutada traditsiooni-
lisi materjale ja ehitusvõtteid. Väär on kasutada krohvi all 
ajastule võõraid materjale, näiteks betooni, silikaatkivi või 
kergplokke (foto 6).
  Ka krohvikarniisi tööde kvaliteet on sageli halb,  
sest kasutatakse valesid töövõtteid ja -vahendeid. Proovi-
takse saada hakkama ilma šabloonita, karniisiprofiilid  
on krohvitud ebamääraseks ja paranduskohad riivavad 
silma (foto 7).
  Kui vana hoone katuse kandekonstruktsioonid on nii 
amortiseerunud, et sarikad tuleb maha monteerida või 
lausa asendada, on vaja erilist tähelepanu pöörata taas-
tatavate kandekonstruktsioonide algkõrgusele ja katuse 
kuju ajaloolisele omapärale (foto 8).
  Tähtis on jälgida näiteks katusekatte üleulatuvust 
karniisidest. Kivikatuse puhul tuleb silmas pidada nii 
kiviridade (roovide) kui ka kiviveergude asetust, et kiviserv 

algaks ja lõppeks katuseservades õigel, st karniiside ja 
seintega paralleelsel joonel. 
  Suuri muutusi katusekonstruktsioonis võib põh-
justada ka katuse kattematerjali muutmine. Näiteks ei 
pruugi pleki puhul väikse tahvli asendamine pika paaniga 
õnnestuda juhul, kui katus on murdelise pinnaga (räästa-
tõstjatega).
  Ajaloolistes asumites kõndides võime sageli näha, 
kuidas väärikad hooned on oskamatu remondiga ära 
narritud. Loodetavasti kasvab restaureerimisteadlikkus 
ja selliste vigade arv väheneb ning meil on üha rohkem 
põhjust rõõmustada tõeliselt õnnestunud töö üle. 

1 Vt http://muinas.ee/sinule/juhendid-ja-solmed.
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(6) Ajaloolise hoone karniiside taastamisel on kasutatud tuhaplokki ja terasvõrku. Katuselt karniisidele üleminek on juhuslik. Äpardusi on 
püütud varjata laudade ja plekiga. Kunagi tuleb tehtu lammutada ja töö uuesti ette võtta. Fotod Jaan Vali (7) Räästakarniis on tõmmatud 
ilma juhtliistudeta. Profiilid on ebamäärased ja kõverad. (8) Karniis on jäetud remontimata ja katust on tõstetud suvaliselt, karniise jälgimata. 
Kuidas on võimalik vigu varjata? (9) Konstruktsioonide restaureerimisel on saavutatud kandevõime ja ilu. (10) Hästi restaureeritud katus ja 
karniis rõõmustavad silma.

(7)

(9)

(10)

(6)

(8)
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Hoone säilimiseks on vaja tahtmist ning seda, et omanik 
leiaks ehitisele sobiliku ja endale vajaliku funktsiooni. 
Tuulik on sedavõrd eriline ehitis, et tavalise – elamiseks 
kohase –ruumiplaaniga ei haaku see kuidagi. 
  Põhiprobleemid, millega tuleb tuulikutele uusi  
kasutusvõimalusi otsides kokku puutuda, on kitsikus, 
kasin valgus ja omanike vähene fantaasia. Komplektse 
tuuliku korrustel leidub üsna tihedalt väärtuslikke meh-
hanisme, mistõttu napib vaba põrandapinda. Samuti on 
trepid järsud ja ohtlikud ning üksikud väiksed aknad ei ole 
kuigi veetihedad. Kindlasti on kõrge koonduva puitkere 
laudist ja veski pead tülikam hooldada kui näiteks viilkatu-
sega aidahoonet. Tuuliku eelis on aga hoonetüübi erilisus, 
mis võimaldab omanikul nautida sellele eriomaseid väär-
tusi ja kõrgelt avanevaid vaateid.
  Tänapäevani Eestis säilinud 50st Hollandi puittuu-
likust on 32 kasutuseta ja 18 kasutusel. Enamik neist 
(11) on kasutusel lihtsa panipaigana, viis muuseumi või 
muuseumieksponaadi, üks restorani ja üks elamuna. 
Kui kõrvutada tuulikute kasutatavust nende tehnilise 
seisukorraga, on selge, et need, mida kasutatakse, ei ole 
avariilised. Seega aitab igasugune tarvitamine tagada 
tuuliku säilimise.
  Parimad säilitusvõimalused on loomulikult konser-
veerivad lahendused, kuid olenevalt säilinud originaal- 
detailide hulgast ja seisukorrast on võimalikud ka teist-
sugused, tuulikupärandit austavad ning väärtuslikku 
säilitavad lähenemised.
  Alljärgnevalt on esitatud valik tuuliku võimalikest 
funktsioonidest, alustades eelistatuimast.

EKSPONAAT JA MUSEAAL
Eksponaadina kasutatavad tuulikud1 on heas tehnili-
ses seisukorras ja nende kasutusotstarve tagab kõige 
paremini nende originaaldetailide säilimise. See on ka 
muinsuskaitse seisukohast parim lahendus. Museaalina 
oleks võimalik tarvitusele võtta peaaegu kõik säilinud 
eksemplarid, isegi hävinenud sisseseadega tuulikuid. Neis 
oleks võimalik eksponeerida sisseseadedetaile, millel pole 
lootust säilida algupärases asukohas. Olemasoleva sisse-
seadega eksemplaride puhul võiks muuseumina kasutu-
sele võttu kindlasti kaaluda. Täiuslik komplekt on olemas 
Koni, Tamme, Terikeste ja Petersoni tuulikus Tartumaal, 
Kuie tuulikus Lääne-Virumaal, Silgo tuulikus Põlvamaal, 
Äritse tuulikus Jõgevamaal ning Eerikusaare ja Vessiku 
tuulikus Saaremaal.

VESKI
Kõige paremini sobib vanale tuulikule mõistagi funkt-
sioon, mille tarvis ta on ehitatud, ent vanad mehhanismid 
ei pruugi olla piisavalt heas korras, et ajalooliste võtetega 
jahu toota. Omaaegses tuuleveskis kippusid hammasra-
taste ja värklite hambad ikka murduma ning hõõrduvad 
pinnad ja sõlmed kuluma, mistõttu tuli neid pidevalt 
välja vahetada. Veski töökorda seadmisel tuleks kulunud 
detailid asendada koopiatega ning eksponeerida originaale 
kas hoone sisemuses või muuseumis. Mälestise puhul 
kaalutakse ja sõnastatakse valikuvõimalusi muinsuskaitse 
eritingimustes.

PANIPAIK
Mitu panipaigana kasutusel olnud tuulikukeret on  
kokkukukkumisest pääsenud või on see edasi lükkunud.  
Et vajalikku kraami peab kusagil hoidma, on olnud lihtsam 
parandada ära tuuliku katus kui ehitada uus varjualune. 
Väga mõistlik on tarvitada (pool)tühja tuulikukeret pani-
paiga, manööverpinna, kuuri, aida või küünina.  
Kui kasutada kõiki korruseid, on tuulik üllatavalt ruumi-
kas. Ei maksa unustada, et teisele ja kolmandale korrusele 
saab esemeid vinnata kotiratta abil.

VAATLUSTORN
Turismiharuna kogub populaarsust linnuvaatlus ning 
Saaremaal on vähemalt ühele pukktuulikule2 antud just 
selline funktsioon. Selleks on tuulikule kindlasti vaja 
lisaavasid. Nende projekteerimisel tuleb erilist tähelepanu 
pöörata ava ja välislaudise või laastu vahelistele ühendus-
tele, sest enamik koonuskeredele ehitatud aknaid ei pea 
vett.

JAHIMAJA
Nii mõnigi puithollandlane asub sellisel kohal, kus teda 
saaks hõlpsasti kohandada jahipidamise tarbeks. Põhi- 
muudatused sarnanevad seejuures linnuvaatlustorni 
omadega. Selline kasutus võiks sobida näiteks Tohosaare 
tuulikule Viljandimaal, mis paikneb praegusest asustusest 
kilomeetrite kaugusel metsaheinamaa serval.

GALERII
Tuulikusse mahub päris palju eksponeeritavat, samuti  
on valgusrežiimi üsna lihtne reguleerida.

PUITHOLLANDLASTE SÄILITAMINE  
UUTE KASUTUSVÕIMALUSTE ABIL 
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(1) Vana-Prangli tuulik on Põlva talurahvamuuseumi eksponaat. Foto Dan Lukas (2) Ennu küla Jaagu talu pukktuulik on kasutusel  
linnuvaatlustornina. Foto Mihkel Koppel (3) Karula tuulik Viljandimaal on kohandatud mägironijate harjutusseinaks. Foto Jaan Künnap  
(4) „Rändavas veskis“ (1850. aastail Laiusel, 1880. aastast Sassukveres ja 2003. aastast Tallinnas) asub nüüd Veski kõrts. Foto Martin 
Siplane

(2)(1)

(3) (4)
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RONIMIS- VÕI HARJUTUSSEIN 
VÕI EKSTREEMATRAKTSIOON
Karula tuulik Viljandimaal on kohandatud mägironijate 
harjutusseinaks, näidates sellega, et tühjana seisvat 
tuulikut saab kasutada ka sellelaadseks ettevõtmiseks. 
Tuuliku kasutamine seikluspargi osana ja ekstreemspordi 
harrastamiseks võib olla hea viis, kuidas kultuuriväärtusi 
turismi ja ettevõtluse kaudu säilitada. 

TÖÖTUBA VÕI -KODA
Kui tuulik kohandada töötoaks või töökojaks, saab sinna 
planeerida mitmesuguseid tegevusi, mis vajavad tavaliselt 
ainult töötasapinda, riiuleid ja mõningaid seadmeid.

SUVILA
Suvemajana võiks tuulik olla tõsiseltvõetav lahendus, 
millel on potentsiaali ka turismisektoris. Loodusmatkajad 
oleksid seejuures kindlasti üks sihtrühm, kes lepiks tuu-
liku tagasihoidlike oludega. Ei ole raske ette kujutada ka 
luksuslikuma ilmega suvilat, mille esimesel korrusel asub 
hügieeniruum ja kööginurk ning ülemistel korrustel toad. 
Selliselt oleks hõlbus kasutusele võtta tuulikuid, mis ei ole 
mälestised ning kus puudub kogu sisseseade või suur osa 
sellest.

KOHVIK
Kohvikuid saab üles seada peaaegu igale poole.3 Tuulikul 
kui maastikumärgil on kohvikuna suured eelised. Söögi-
saalina on aastaringses kasutuses näiteks Jõgevamaalt 
Tallinnasse Laki tänavale toodud puithollandlane. Selline 
lahendus eeldab köögi ja sanitaarruumide olemasolu kõr-
valhoonetes ja vajab ka avaramaid valgusavasid, ent kõike 
on võimalik maitsekalt lahendada.

POOD
Tuulikukere sobiks hästi atraktiivseks müügikohaks, kus 
kaubeldaks muu hulgas sellise talukaubaga, mis ei vaja 

kindlat hoiutemperatuuri. Selline potentsiaal on Inno, 
Mardi, Kalme, Undioru ja Venevere tuulikul.

GARAAŽ
Tihti asub tühi tuulikukere omaniku hoovis, mistõttu 
oleks keeruline kavandada talle avalikku otstarvet, küll 
aga võiks julgustada leidma tuulikule uusi ja ootamatuid 
kasutusi. Garaažina võiks kasutusele võtta tuuliku, millel 
puudub sisustus ja mille tehniline seisukord on kehv. 
Sõiduauto mahub tuulikusse lahedasti, tuleb lihtsalt leida 
ukseavale ja esimese korruse põrandapinnale sobiv lahen-
dus. Selliselt oleks võimalik kasutusele võtta Malmi,  
Peebu, Näduvere, Sikkasaariku ja Hertsogi tuulik.

ELAMU
Elamuna kasutatakse Kuke küla tuulikut Läänemaal.4 
Sellisel juhul on hoone kindlasti vaja soojustada. See,  
kas paigaldada soojustus sisse- või väljapoole, tuleks 
otsustada koos pädeva arhitektiga. Mälestisena arvel  
oleva tuuliku kasutamine elamuna ei ole kuigi tõenäoline.

KONTOR
Tuulikukeresse rajatud kontoriruum oleks ilmselgelt 
eriline ja inspireeriv. Samuti võimaldaks see andekal 
arhitektil end proovile panna, et anda vanale tuulikule uus 
tähendus ja säilimislootus.

SAUN
Tuuliku esimesele korrusele saaks mahutada sauna. See 
eeldab korruse soojustamist, tulepidavaks muutmist, vee- 
ja elektrisüsteemi rajamist ning olenevalt kütmisviisist ka 
korstna ehitamist. Igal juhul oleks see originaalne lahen-
dus, mis aitaks tuulikut säilitada. Et eestlased armastavad 
erilahendusi, peaks tuulikusse sauna ehitamine olema 
ülesanne, mis pakub rohkelt rõõmu ja uhkust.

Kõigi loetletud kasutusvõimaluste juurde tuleb lisada, 
et iga lahendus sõltub konkreetse tuuliku säilinud 
väärtustest. Kõige uuenduslikumaid ja julgemaid ideid 
sobib kasutada seal, kus sisseseade on puudu või säilinud 
vähesel määral. Tuulikut säilitades on peamine see, et uus 
funktsioon väärtustaks ja vääristaks vana. Hea lahenduse 
saamiseks on sel puhul abiks nõupidamine muinsuskaits-
jate ja arhitektidega. Loomulikult leidub puittuulikutele 
hulk siin loetlemata kasutusvõimalusi. 

1 1. Kalma tuulik Eesti Vabaõhumuuseumi ekspositsioonis. 2. Vana-Prangli 
 tuulik Põlva Talurahvamuusemi ekspositsioonis. 3. Möldre tuulik 
 Audevälja külas Harjumaal, MTÜ Audevälja Arenduskeskuse eksponaat. 
 4. Tedre tuulik, MTÜ Kaali Külastuskeskuse eksponaat. 5. Nehatu küla 
 tuulik Läänemaal, eraomaniku eksponaat.
2 Ennu küla Jaagu talu tuulik Saaremaal.
3 Kärdla iga-aastastel kohvikutepäevadel on häid näiteid leidlikest 
 kohvikulahendustest.
4 Kuigi tuulik on soojustatud, ei elata seal aasta läbi.

(5) Kodu tuulikus Kuke külas Läänemaal. Foto Dan Lukas

(5)
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Liivi ordule kuulunud Vasknarva linnus (Nyslot, Neu- 
schloss) rajati 14. sajandil, et kontrollida Peipsi järvest 
välja voolaval Narva jõel kulgevat tähtsat veeteed ja piiri-
jõge. Kindlusehitis oli Liivi ordu Vasknarva foogtkonna 
keskus ja foogti residents. Praeguseks on linnusest säi-
linud 2,6–3,6 m paksuste seintega majalinnuse kolme 
korruse seinaosad lõunaküljel ning osaliselt lääne- ja 
idaküljel. 2011. aastal hakati linnust Muinsuskaitseameti 
rahastusel esimest korda konserveerima, alustades vari-
semisohtlikust idamüürist (töid tegi Scandec Ehitus 
OÜ). Muu hulgas paigaldati ankrud ja vajalikud tõmbid. 
Seina ülaosas eemaldati lahtised kivid, puhastati müür, 
paigaldati kivid tagasi ja müüripealne kaeti kumeralt lubi-
tsementmördi kihiga.
  Kuidas edasi? Varemete romantilisele ilmele ei oleks 
mõjunud hästi mitmel pool edukalt kasutatud avarii-
katusega katmine. Muinsuskaitseameti ja projekteerija 
(Zoroaster OÜ) koostöös otsiti paremat lahendust, mille 
puhul oleks laiale müüripealsele sattuvat vett võimalik 
eemaldada nii, et see rikuks mälestise üldilmet vähem. 
Lõpuks otsustati katsetada meetodit, kus vesi kogutakse 
müüril kokku ja heidetakse sülitite abil eemale. Sellist 
varianti võib kohata näiteks Visby keskaegsete kirikute 
varemete konserveerimisel. 
  Linnuse lõuna- ja läänepoolne müüripealne konser-
veeriti 2012. ja 2013. a. Müüripealsetele tekitati konser-
veeriv betoonikiht, mis ei ole ristlõikes mitte kumera, vaid 
veidi nõgusa pinnaga renn – see takistab sademevett üle 
müüriääre voolamast. Selleks tuli müüritise pealispinna 

servad keskosast veidi kõrgemaks ehitada. Renn rajati  
piisavalt madal, et sinna ei tekiks taimede kasvuks vaja-
likku huumust, ja kaeti SBS-rullmaterjaliga. Vee eemale 
viskamiseks paigaldati müüripinna madalamatesse 
punktidesse konsoolselt väljaulatuvad betoonist renniele-
mendid. 
  2015. a jätkati tööd. Konserveeriti linnusevaremete 
varinguohtlikud müüriastangud, avade sillused ja küljed 
ning täideti ohtlikult sügavad müüriaugud ja vuugid.
  Sama aasta hilissuvel oli artikli autoril võimalus tel-
lingutel turnides oma silmaga näha ja veenduda, et müü-
ripealne vee kogumise renn täidab oma ülesannet hästi. 
SBS-materjalist hüdroisolatsiooni kiht kinnitus endiselt 
tugevalt renni põhja ning müüriäärte lagunemist ei olnud 
märgata. Ka ei olnud leidnud siin kasvukeskkonda roht-
taimed. 
  Kuigi töödest on möödunud ainult mõni aasta, on 
lootust, et katsetatud konserveerimisviis õigustab end 
ja annab tulevikus võimaluse seda rakendada ka teistel 
varemetel. 
  Kirjeldatud konserveerimismeetodit on hea kasutada 
seal, kus müüri ülemise osa küljed ei ole väga lagunenud. 
Uute müüripindade suures osas ülesehitamine renni teki-
tamiseks on väär, sest müüri algse laadi kohta info puu-
dub, ning see moonutaks ajaloolist kehandit. Müüri pealis-
pinda bituumenkattega kattes tuleb ka arvestada, et teatud 
vaatesektorites võib suure pikikaldega müüriosal nähtavale 
jääv tume bituumenkate mõjuda häirivalt. Et seda mõju vä-
hendada, võib katte valida müüriga sobituvas toonis.

ÜKS VÕIMALUS KONSERVEERIDA MÜÜRIDE 
PEALISPINDA. KATSETUS VASKNARVA LINNUSE 

VAREMETEL 

(2)(1)

(1) Esiplaanil bituumenkattega rennina konserveeritud müüriosa; tagapool vasakul lubitsementmördiga konserveeritud osa, kus kasvab  
taimestik ja sademevesi lõhub müüri. Fotod Jaan Vali (2) Konserveeritud lõunasein.

 
Jaan Vali
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Vanarahvatarkus soovitab hunti mitte hüüda, möönab 
aga, et ega häda tulles ei hüüa, ning selge on, et õnne-
tuste eest pole kaitstud ka kultuuriväärtused. Hiljutistest 
valusatest kogemustest on vast kõige meeldejäävamad 
Kuusalu pastoraadi põleng 2014. aasta kevadel ja kiriku-
varade vargus Rooslepa kabelist 2013. a suvel. Samuti on 
igal aastal mureks hoonetele langenud puud, varingud ja 
veeavariid. Just selleks, et oleksime ootamatus olukorras 
valmis kaitsma oma väärtuslikku vara ja hindamatut 
kultuuripärandit, on vaja vara seisukorda ja hoiutingimusi 
kriitiliselt hinnata.
  Selline hindamistöö, mida võib nimetada riskiana-
lüüsiks, loob võimaluse märgata võimalikke ohte ja neid 
vähendada või sootuks ära hoida. Hindamise tarbeks on 
kasulik vaadata kriitiliselt üle näiteks see, kui lihtne või 
keeruline on hoonesse sisse murda, samuti on mõistlik 
juba ette olla kursis hoone ümbruses kasvavate puude 
seisukorraga. Ent on paratamatu, et kõiki ohte ei õnnestu 
ka parima tahtmise juures alati ette näha. Kui õnnetus 
siiski juhtub, on oluline, et ollakse valmis võimalikult 
operatiivselt käituma ja maksimaalselt vähendama õnne-
tusega kaasnevat kahju. 
  Majandus- ja taristuministri 12.09.2015. a määrus 
„Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide 
säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esita-
tavad nõuded“ kohustab mälestistele ja hoonetele, kus 
asuvad mälestised, koostama operatiivkaardi. See sisaldab 

hoone kohta üldist teavet (nt kõrgus) ning infot sealsete 
tulekustutusseadmete ja lähima tuletõrje veevõtukoha 
kohta. Ühtlasi on operatiivkaardil kirjas esmajärjekorras 
evakueeritav vallasvara. Kaardi täitmise lihtsustamiseks 
on Muinsuskaitseameti kodulehel peale abimaterjali  
olemas ka määrusele vastav operatiivkaardi põhi,  
mille saab iga mälestise omanik või valdaja ise täita  
(vt http://www.muinas.ee/sinule/vormid).
  Operatiivkaart on abivahend, mis aitab õnnetuse 
korral tagada päästjatele kõige täpsema info edastamise. 
Selle koostamisel on Muinsuskaitseamet teinud tihedat 
koostööd Päästeameti Põhja päästekeskusega, mille juht 
Priit Laos on nimetanud päästetööde korral kõige suure-
maks abiks just objektiga kursis oleva inimese olemasolu. 
  Abimaterjalide katsetamises osalenud EELK Risti 
kogudus eesotsas õpetaja Annika Laatsiga möönis, et 
loodud abimaterjali toel peaks operatiivkaardi koostamine 
olema kogudustele jõukohane ning aitama tuua tähele-
panu turvalisuse kitsaskohtadele, mida muidu ei osataks 
märgata. Risti kiriku puhul sai näiteks selgeks, et ajaloo-
lisest kirikuväravast päästeauto läbi ei mahu, mistõttu on 
vaja leida hoonele ka teine juurdepääs.
  Operatiivkaarti täites ja riske analüüsides on võimalik 
teha väikse jõupingutuse abil suur teene kultuuripärandi 
säilimisele. Loodetavasti pole koostatud materjali vaja 
kellelgi kunagi kasutada, ent vajaduse tekkides tõuseb 
tehtud tööst suur tulu.

RISKIANALÜÜS JA OHUOLUKORDADE 
KAARDISTAMINE MÄLESTISTEL 

(2)(1)

(1) Kuusalu pastoraadi peahoone sisevaade pärast 2014. a aprillis toimunud põlengut. Foto Kadri Tael 
(2) Risti kiriku värav on liiga kitsas, et päästeauto hoonele ligi pääseks. Foto Silja Konsa

 
Linda Lainvoo
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Eesti on kujunenud ennekõike agraarse maana, mis pee-
geldub ajaloolises asustusstruktuuris ja seega ka säilinud 
pärandis. Peale selle, et üle 90% siinseid arheoloogiamä-
lestisi asub maal, paikneb ka üle 70% üksikmälestisena 
kaitse all olevaid ehitisi väljaspool linnu. Kui lisada neile 
sadakond mälestist väikelinnades, on ilmselge, et Eesti 
kultuuripärandi säilimine sõltub suuresti regionaal- 
arengust ja -poliitikast.
  Teise maailmasõja järel alanud linnastumine on 
Eestis muutunud ulatuslikuks ning üldist tendentsi ei 
murra ka sajad fanaatikud, kes on viimastel aastatel  
linnast maale kolinud. Ministeeriumite ja riigiametite  
nn Exceli- ehk optimeerimispoliitika survestab asustus- 
struktuuri muutumist veelgi. 
  Inimeste koondumine tõmbekeskustesse jätab 
pärandi kaitseta. Üldise regionaalpoliitika taustal tekib 
vägisi küsimus, kas muinsuskaitse peaks asuma sinna 
koondama ka mälestisi. Kas ääremaadel asuvad mälesti-
sed peaks nimekirjast kustutama? Et muinsuskaitse  
ülesanne on kaitsta pärandit selle mitmekülgsuses, ei  
saa muinsuskaitsjad jääda regionaalpoliitikas ainult pealt-
vaataja rolli, sest vastasel juhul võtab loodus varemeks 
muutuvad ehitismälestised üle ja juba mõne aastakümne 
pärast tuleb need ümber vormistada arheoloogia- 
mälestiseks.
  Kõigele vaatamata soosivad praegu ühiskonna areng 
ja inimeste väärtushinnangud maale (tagasi) kolimist 
ja selle suundumuse toetamine on muinsuskaitse või-
malus. Sellised inimesed on samamoodi indikaatorid ja 
teenäitajad kui need, kes algatasid ajalooliste eeslinnade 
väärtustamise ajal, mil keskmise otsustaja silmis tulnuks 
nn kõdurajoonidest buldooseriga üle sõita. Nüüdisaegsed 
kolijad on üldjuhul pärandist, kultuurist, kohaidentiteedist 
ja säästvast arengust sügavalt lugu pidavad inimesed, kui 
vaadata kas või maa-arhitektuuri keskuse ja rahvusparkide 
sõprade kogukondi. Need omavalitsused, kes on jõudnud 
äratundmisele, et püsimiseks on vaja inimesi, on samuti 
pööranud pilgu kultuuripärandile kui sõna otseses mõttes 
piirkondade elustamise abivahendile nii töökohtade looja 
kui ka kodukohatunde kujundajana.
  Hea ja üldistusvõimalusi pakkuv näide on mõisakoo-
lid, millega olen ka ise viimasel kolmel aastal tegelenud.
  Eesti Vabariigi majanduse alustala oli 1919. aasta 
maareform, millega riigistati ligikaudu 1000 mõisa maad 
ja enamasti ka hooned. Mõisamaad ja väiksemad hooned 
jagati taludeks, suuremate hoonete kohta palus aga riik 
Põllutööministeeriumi vahendusel teha omavalitsustel 
ja ametkondadel kasutusettepanekuid. Maareformil oli 
hulk ideoloogilisi tähendusi, ometi ei jäetud „sakste vana“ 

üldjuhul niisama ripakile, vaid otsiti sellele uut kasutust. 
Põhimõte, et korralikule ehitisele tuleb leida uus funkt-
sioon (ja kui vaja, siis ametkondade koostööna), väärib 
esiletõstmist tänapäeva mälestiste kontekstiski.
  Mõisahooned said uue elu haiglate, raamatukogude, 
orbude- ja vanadekodudena, ent kõige rohkem võeti neid 
kasutusele koolidena. Eesti mõisakoolide arv on kõikunud: 
viimase 100 aasta jooksul on kool tegutsenud 300 mõisas, 
st igas neljandas omaaegses mõisas. Näiteks 1937. a asus 
mõisahoones iga kuues kool tollasest 1200 koolist.
  Koole hakati mõisatest välja kolima juba enne Teist 
maailmasõda, sest jõukamad vallad ehitasid endale mood-
said koolimaju. Nõukogude okupatsiooni ajal käis koos 
traditsioonilise maaelu väljasuretamisega maakoolidest üle 
mitu sulgemislainet. Paraku jätkub see siiani – ainuüksi 
aastail 2000–2014 on suletud 126 maakooli. Mõisakoolide 
suhtarv piirkondlikus koolivõrgus siiski püsib ning ka praegu 
tegutseb iga kaheksas põhikool ja viies maakool mõisas.
  Muinsuskaitse seisukohalt on kool mälestisele hea 
omanik: nii on hoonel peremees, igapäevane mõistlik 
kasutus ja pealegi ei ole mälestis uudistamiseks avatud 
mitte ainult väikesele kogukonnale, vaid põhimõtteliselt 
kogu ühiskonnale. Selline vaatenurk tekitab huvitaval 
kombel veel praegugi osa arhitektide ja restauraatorite 
seas kahjutunnet, et nii uhked hooned on pelgalt lastele 
trööbata. Olgem ausad – ka nüüd, kui meil on säilinud 
vähem kui pooled omaaegsetest mõisate peahoonetest, 
on neid siiski liiga palju, et panustada üksnes pidulikule 
kasutusele. Ainuüksi 2015. a suvel oli ligikaudu 10% säi-
linud mõisa peahoonetest kinnisvaraportaalides müügis. 
Veel rohkem on neid, mis lihtsalt lagunevad. Korrastatud 
mõisad aga konkureerivad omavahel maksujõulise klien-
tuuri pärast. Ja pealegi – kas ei ole just väärikas keskkond 
see, mis aitab meie lastel kasvada paremateks inimesteks?
  Läbi aegade on leidunud neid, kelle jaoks on vana 
hoone, eelkõige mälestis, vaid nuhtlus ja kuluallikas.  
Kultuuri, ajaloo ja identiteedi väärtust on raske tabeli-
lahtritesse märkida. Õnneks leidub neidki, kes on valmis 
ujuma vastuvoolu. 1998. a moodustati Laupa Põhikooli 
direktori Piret Rammo eestvedamisel MTÜ Järvamaa 
Mõisakoolide Ühing. Liikumine, mille eesmärk oli astuda 
vastu poliitilise kaaluga avaldustele, et vanad mõisamajad 
kooliks ei sobi, laienes kiiresti üle Eesti. Järgmisel aastal 
asutati Kagu-Eesti mõisakoolide ühendus ja Lääne-
Virumaa Mõisakoolide Ühendus ning MTÜ Viljandimaa 
Mõisad. 2003. a loodi praeguseni tegutsev katus- 
organisatsioon MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus. 
  Samal ajal asusid Muinsuskaitseamet ja Kultuuri-
ministeerium ennekõike Jaan Vali eestvedamisel ette 

PÄRAND JA REGIONAALPOLIITIKA
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(1) Uue-Harmi mõisahoone ehitati kooli vajadusi arvestades 1932. a põhjalikult ümber ja mälestisena see kaitse all ei ole. Harmile tuli appi 
Hiiumaa Ametikool: lapsevanemad koos restaureerimispraktikal olnud üliõpilastega korrastasid hoone teise korruse. Uue ja lastepäraselt 
rõõmsa näo sai ka kooli trepp. Fotod Katrina Tang (2) Harmi kandis leidub lapsi ja tegusat kogukonda, ometi on kool regionaalpoliitiliste 
otsuste tõttu praegu nn optimeerimisohus. (3) Ruila õpetajad on aastaid otsinud ja kasutanud erinevaid võimalusi, kuidas muuta mälestise 
kasutamine mugavamaks. (4) Ruila asub nn Tallinna kuldses ringis ja lastest seal puudu ei ole. Võlvitud keldris on hubane söökla.  
(5) Mõisahooned kannavad sõnumeid meie ajaloost – osa neist tekitab uhkust, osa ebaõiglustunnet. Riigi sajanda sünnipäeva künnisel on 
tore mõelda, et need maapiirkondade kõige suursugusemad hooned on just laste päralt! Pildil Vasalemma Põhikooli tüdrukud.

(2)

(5)

(3)

(1)

(4)
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valmistama mõisakoolide riiklikku programmi. See algas 
2001. a ja on osutunud nii edukaks, et sama valdkonda 
rahastati kahel järjestikusel perioodil Euroopa Majandus-
piirkonna (EMP) ja Norra Kuningriigi kultuuripärandile 
suunatud toetusprogrammidest. Mõisakoolid said osa  
ka tervishoiu ja lastehoolduse programmi vahenditest.  
15 aasta jooksul on Kultuuriministeerium ja Muinsus-
kaitseamet rahaliselt ja mitmesuguste tegevuste kaudu 
toetanud kaht kolmandikku praegugi tegutsevast  
69 mõisakoolist ning ka mõningaid nende seast, mis  
on vahepealsetel aastatel tegevuse lõpetanud. 
  Muinsuskaitse on sellega sisuliselt sekkunud kooli-
võrgu toimimisse ja võib üsna julgelt väita, et päris mitu 
kooli mitte ainult ei tegutse tänu muinsuskaitse tähelepa-
nule, vaid on ka kasvatanud oma õpilaste arvu. Ühtlasi on 
selgelt tunda, et paljude edukate Eesti valdade, nt Albu, 
Mooste, Väike-Maarja, Illuka ja Maidla identiteet on 
tugevalt seotud oma mõisakooliga. Samuti on paljud vii-
mastel aastatel oma õigusi jõuliselt kaitsnud kogukonnad, 
nagu Harmi ja Pikavere, kogunenud ümber mõisakooli.
  Ent mõisakoolid ei ole ainsad väärtuslikud koolihoo-
ned, mille pärast muinsuskaitse peab südant valutama 
– väga suur osa teisigi koolimaju on kaitse all või 20. saj 
arhitektuuri inventeerimisega väärtuslikuks hinnatud. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kava anda Euroopa Liidu 
tõukefondidest investeerimistoetust ainult nendele omava-
litsustele, kes sulgevad koole või vähendavad kooliastmeid, 
ei sea ohtu mitte ainult nende koolide säilimist, vaid lume-
palliefektina ka teiste maapiirkondade mälestiste säilimist.

  Kui EMP mõisakoolide esimene periood kesken-
dus otseselt mõisakoolide restaureerimisele, siis teisel 
perioodil soovis rahastaja, Norra Kuningriik, et tegeletaks 
ka restaureeritavate hoonete jätkusuutliku kasutusega. 
Programmi juhtimisel ongi kõige keerulisem olnud leida 
vastuseid näiteks järgmistele küsimustele: kuidas paran-
dada maakoolide mainet, et inimesed ei sõidutaks oma 
lapsi kaugele linnakooli? Kuidas suurendada õpetajate 
koormust, turustada mõisakooli kui mõisat ja kaasata 
kogukonda? Suur töö tehti ära koos Eesti Arhitektuuri-
muuseumiga – ennekõike projektijuhi Pille Epneriga –,  
mõisakoolide direktorite ja õpetajate, vallajuhtide ja 
-ametnike ning paljude teistega. Näiteks koostasime 
mõisat käsitlevad õppematerjalid, mida saab pakkuda 
muu hulgas õppepäevadele tulevatele (õpilas)rühmadele, 
korraldasime koolitusi, mis käsitlesid mõisa kujundamist 
kogukonnakeskuseks, ning üritasime näituse, raamatu, 
konverentsi ja muude tegevustega muuta teadmise mõi-
sakoolide olemasolust iseenesestmõistetavaks. Toetasime 
mõisakoolide sees ja ümber toimuvate tegevuste ellukut-
sumist ja edasiarendamist, et aidata kaasa töökohtade 
ja väärtusliku elukeskkonna loomisele. Jäänud on kõige 
raskem ja lõputa töö – hoida seni tehtut.
  Muinsuskaitse saab oma väärtushinnangutega 
mõjutada Eesti regionaalpoliitikat ehk elu hoidmist maal 
ning ta peab seda tegema, sest vastasel juhul ei ole meil 
kedagi, kes kaitseks ja hoiaks väga suurt hulka Eesti 
mälestisi. Kui mõisakoolis on lapsi ja maal inimesi, siis on 
ka lootust, et Eesti rikkalik pärand on kasutuses ja hoitud.

PÄEVAKAJALIST

(6) Et noored jääksid oma kodukohta või oleksid sellega tugevalt seotud, tuleb neile anda võimalus luua paigaga isiklik suhe. Töö ja  
vastutustunne on Vasalemmaski selleks kindel vahend. Foto Katrina Tang

(6)
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Kui 2014. aasta aastaraamatus saime kirjutada 28 uuest 
mälestisest, siis seekord on „saak“ märksa väiksem – 
ainult kolm ehitismälestist. Põhifookus on nii sel kui ka 
järgnevatel aastatel kaitse alla võtmise ettepanekutel, mis 
on seotud uurimisprojektiga „Eesti 20. sajandi väärtusliku 
arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“. Selle eesmärk on 
lisada mälestiste nimekirja näiteid eelmise sajandi arhi-
tektuuriparemikust. Esmajärjekorras on tulnud tegeleda 
põhiliselt nende ehitistega, kus kavandati rekonstrueeri-
mistöid või lammutamist. 
  Uusi kaitse alla võtmise ettepanekuid on viimase 
kolme aasta jooksul (2013–2015) tehtud 75, millele 
lisandub 114 eksperdihinnangut 20. saj arhitektuuri pro-
jektist. Kaitse alt ära võtmise ettepanekuid on sama ajaga 
kogunenud 20.
  Peale selle on aastatega tehtud tõenäoliselt tuhan-
deid mälestiseks tunnistamise ettepanekuid seoses üld-
planeeringutega, kuid neid pole tööjõupuudusel menetle-
tud. Kaitse alla võtmise ettepanekute tegemine on nüüd 
üldplaneeringu ülesannete hulgast eemaldatud ja asenda-
tud väärtuslike üksikobjektide määramisega. Sisuliselt on 
omavalitsustel võimalus võtta olulised ehitised üldplanee-
ringuga (või detailplaneeringuga) ise kohaliku kaitse alla.

RAPLA KEKI HALDUSHOONE 
Sellest kaheksanurksest UFO-majast kirjutasime juba 
2013. aastal1, mälestiseks tunnistamise käskkirja välja-
andmiseni jõudsime aga kaks aastat hiljem, misjärel 
omanik selle vaidlustas. Kohtu esimeses astmes jäi käsk-
kiri kehtima ja vaidlus jätkub ringkonnakohtus. Rekord-
pikkusega mälestiseks tunnistamise käskkirja ja eksper-
dihinnanguga saab tutvuda internetis olevas mälestiste 
registris.2 
  Peale tavalise arhitektuuriajaloolise käsitluse on kaa-
lutud põhjalikult ka muid olulisi aspekte, sh omaniku huve 
ning talle tekkiva riive proportsionaalsust, nagu soovitati 
Turisti poe kohtulahendis. Võrreldes Turisti poega, mille 
mälestiseks tunnistamine õnnestus omanikul kohtus 
tühistada, olid õiguslikud olud selle hoone kaitse alla 
võtmisel palju soodsamad. Näiteks üldplaneeringu järgi 
paiknes Rapla KEK miljööalal, Turisti pood aga kõrghoo-
nete alal. 
  Omanik soovinuks põhimõtteliselt hoonet muuta 
võimalike üürnike mistahes soovide alusel. Sellisele huvile 
pole arhitektuurse ilme säilitamist taotledes võimalik 
täielikult vastu tulla. Samas sai omaniku huve arvesta-
des vähendada kaitsevööndit ja täpsustada eritingimuste 

kavandis piirangute ulatust. Eritingimused on äärmiselt 
paljulubavad, võimaldades muu hulgas soojustada fassaade 
ja katta need suures osas algsest erineva materjaliga.
  Arvasin, et eritingimused veenavad omanikku selles, 
et ka peale mälestiseks tunnistamist on võimalik hoonet 
edukalt kasutada, mistõttu oli tema kohtusse pöördumine 
veidi üllatav. Samas on sel viisil tekkinud võimalus saada 
Turisti poe otsuse kõrvale teistsugune pretsedent. 

KULLA LEERIMAJA
Ka Halliste vallas asuva punastest tellistest Kulla leeri-
maja kaitse alla võtmise ettepanek tuli eespool mainitud 
20. saj arhitektuuri projektist. 19.–20. saj vahetusel 
ehitatud historitsistlik hoone on seisnud pikalt tühjana ja 
selle interjöör on rüüstatud, kuid ilmekad välisfassaadid ja 
katusekonstruktsioonid on hästi säilinud.
  Vallavalitsus plaanib maja korrastada ja võtta kasu-
tusse keskusehoonena. Kuna projekteerimine toimus juba 
kaitse alla võtmise protsessi ajal, siis leerimajale määruse-
kohaseid muinsuskaitse eritingimusi ei koostatudki. Panin 
ise lühidalt kirja põhinõuded ja -soovitused, mida projek-
teerimisel võiks arvestada, ning need lisati lähteülesande 
juurde. Kui maja on väike ja arhiiviuuringud varem ära 
tehtud, on selliste hädapäraste eritingimuste koostamine 
koos objektikülastusega ainult ühe päeva töö. 
  Olgu see kogemus siinkohal jagatud juhuks, kui uue 
muinsuskaitseseaduse arutamisel tõuseb taas pinnale 
küsimus, kas eritingimuste koostamist saaks lihtsustada.
 
KULTUURISELTSI KOIT MAJA 
Viljandi Kultuuriseltsi Koit maja mälestiseks tunnistamise 
ettepaneku tegid 2009. a ajaloohuvilised kodanikud. See 
on sisuliselt ainus enne Esimest maailmasõda rajatud ja 
siiani säilinud rahvusliku kultuuriseltsi hoone – ülejäänud 
hävinesid Teises maailmasõjas või selle järel (Tartu Vane-
muine ja Pärnu Endla) või on ulatuslikult rekonstrueeritud 
(Tallinna Estonia, Valga Säde ja Võru Kannel).
  Kaitse alla võtmine viibis eelkõige kahtluste tõttu, 
kas sellest majast saab üldse enam asja. Hoone tehniline 
seisukord polnudki tervikuna väga halb, kuid kultuuriselts 
oli omanikuna selle hooldamisega märgatavates raskus-
tes. Samuti tekitas küsimusi, kas Viljandis hakataks veel 
ühte suure saaliga maja korda tegema, kui saale on linnas 
niigi palju. Kõhklustest hoolimata otsustasime kaitse alla 
võtmisega siiski lõpuni minna, sest kui mitte ärkamisaeg-
sete eesti kultuuriseltside maju, siis mida veel peaksime 
rahvusriigina mälestiseks pidama?

UUED MÄLESTISED AASTAL 2015  
JA KADUNUD MÄLESTISED 2013–2015

 
Triin Talk
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(1) Rapla KEKi haldushoone. Foto Mihkel Karu (2) Kulla leerimaja. Fotod Anne Kivi (3) Viljandi Kultuuriseltsi Koit maja.  
(4) Roti vesiveski küün mälestiseks tunnistamise ajal 1999. aastal. Foto Jaan Vali (5) 2013. aastaks oli samast küünist säilinud vaid üks palk. 
Foto Viktor Lõhmus

(3)

(5)
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  Ootamatult on nüüdseks tekkinud ka huvilised, kes 
on asunud maja korrastama kunstiresidentuurina. Niisiis 
ei välista kaitse alla võtmine sugugi hoone kasutamisest 
huvitatud inimeste leidmist, nagu väidavad näiteks Rapla 
KEKi omanikud oma kaebuses.

MÄLESTISEKS OLEMISE LÕPETAMISTEST
Tihti küsitakse Muinsuskaitseametilt, kas mälestiste 
nimekirju vahel üle ka vaadatakse. Nn mälestiste kustu-
tamise komisjoniga selleks ringsõite ei tehta, kuid kaitse 
alt maha võtmise ettepanekute kaalumine ja menetlemine 
on pidev protsess. Enamasti tulevad ettepanekud ameti 
töötajatelt.
  Aastatel 2013–2015 on kaitse alt ära võetud seitse 
ehitismälestist.
  Vana-Saaluse park on kaotanud mälestise tun-
nused pikaajalise hooldamatuse, puude haiguse ja soos-
tumise tõttu. Osaliselt asus park reformimata riigimaal, 
osaliselt eramaal. 
  Roti vesiveski küün on hävinud, kuna suurvesi 
uhtus ära selleni viinud tee ja hoone jäi hoolduseta. Tege-
likult oli küün juba 1990. aastail kaitse alla võtmise ajal 
suhteliselt „läbipaistev“. 
  Sangaste mõisa rehe 2 varemed on samuti 
hävinud – nii loodusjõudude kui ka varguste tõttu. Tel-
lishoonest oli juba kaitse alla võtmise ajal alles üksnes 
fragmentaarne vare, mis lagunes reformimata riigimaal 
keset eraomanduses põldu edasi. Aastal 2013 varastati 
varemest viimsed tellised.
  Maidla mõisa teenijatemaja ja valitsejamaja 
ning Porkuni mõisa aednikumaja olid kaitse alla sat-
tunud ekslikult. Uurimisel selgus, et need pole sugugi 
mitte mõisa-, vaid nõukogude aja ehitised.

  Sindis Kooli 8 asuv puidust tööliselamu oli peale 
2010. a põlengut muutunud sedavõrd avariiliseks, et res-
taureerimine oleks tähendanud sisuliselt koopia ehitamist. 
Arvestades, et sama projekti järgi ehitatud elamuid on 
Sindis kaitse all mujalgi, otsustati taastamise nõudmise 
asemel hoone kaitse lõpetada.
  Mitmel juhul näivad olevat mälestise hävimise üheks 
põhjuseks maareformi käigus tehtud otsused, mistõttu on 
mälestis jäänud eikellegimaale, ilma kasutamiseks vaja-
liku teenindusmaa või ligipääsuta. Selliste probleemide 
lahendamine ei ole paraku Muinsuskaitseameti pädevuses.
  Muinsuskaitse eesmärk on mälestisi säilitada ning 
iga kaitsmisest loobumise juhtum on erandlik ja seda tuleb 
väga põhjalikult kaaluda. On kahetsusväärne, et toetuste 
kaudu soodustab riik pigem vanade ehitiste lammutamist 
kui mälestiste restaureerimist – see muudab lammuta-
mise ahvatlevamaks alternatiiviks. Anomaalia teine tahk on 
asjaolu, et suurimad restaureerimistoetused eraomanikele 
liiguvad PRIA kaudu kiviaedade taastamiseks. Mitte et kivi-
aedade taastamine poleks tore, kuid kas hävimisohus riik-
like mälestiste korrastamine on sellest tõesti vähem tähtis? 
  Selle asemel et rääkida iga paari aasta tagant mäles-
tiste nimekirja korrastamisest, peaksime arutama hoopis 
mälestiste korrastamiseks raha leidmisest nii, et riigi 
ressursid jagataks ümber. Kui riigil on aastas võimalik 
panustada üle miljoni euro ehitiste lammutamisse ja  
2,5 miljonit eurot kiviaedade taastamisse, ei näi mälestis-
tele antav 650 000 eurot selle kõrval proportsionaalne ega 
aita piisavalt kaasa nende säilimisele.
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1 Talk, T. „Rapla KEK ja Tallinna TAB“. Intervjuu Kaur Sarvega. 
 Muinsuskaitse aastaraamat 2013.
2 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=
 view&id=30340.

(6) Ekslikult kaitse all olnud Porkuni mõisa aednikumaja. Foto Jaan Vali

(6)



100

Muinsuskaitse ringkondades on juba mõnda aega rää-
gitud Eesti vanimate ehitiste varemete kohandamisest 
nüüdisaja vajadustele ja neile lisatavate uute ehitusosade 
paremast arhitektuursest kvaliteedist. Nii nagu varemete 
konserveerimine on oma ala parimate asjatundjate töö, 
peaksid ka juurdeehitised olema arhitektuurselt tipp-
tasemel. Parema kvaliteedi tagamise üks võimalus on 
arhitektuurivõistlus. Selle korraldamine 2015. aastal nii 
Haapsalu kui ka Narva linnuse jaoks oli niisiis igati kiidu-
väärt ettevõtmine.

HAAPSALU LINNUS
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid soovis uuendada 
Haapsalu piiskopilinnuse muuseumi logistikat ning nüü-
disajastada ehitise mitut osa, näiteks sissepääsupaviljoni, 
treppe, kohvikut, vaateplatvormi, varikatuseid ja hoovi. 
Senistest raskepärastest lisandustest on plaanis loobuda, 
et näha nende asemel tänapäevaseid, kuid ajaloolist ehi-
tist austavaid arhitektuurseid lahendusi.
  Arhitektuurivõistlusele esitatud neli tööd (märgusõ-
nadega „Gapsal“, „Helevalge“, „Ristvõlv“ ja „Salaaed“) 
vastasid võistluse tingimustele ning üldjoontes ka muinsus- 
kaitse eritingimustele. Kõigis oli lähtutud tänapäevase 
muinsuskaitse põhimõttest, et ajaloolisele substantsile 
lisatavad osad peavad vanast eristuma, ent samas seda 
respekteerima. 
  Žürii tunnistas pärast mõningaid vaidlusi võitjaks töö 
nimega „Salaaed“, mille autorid on Margit Aule, Margit 
Argus ja Siim Karro arhitektuuribüroost KAOS Arhitektid. 
  Töö jäi silma eelkõige julge ja leidliku trepiga: linnuse 
välismüüri siseküljel kulgev trepp viib põnevale teekon-
nale, avades seninägematud vaated nii linnusehoovile kui 
ka linnale ja merele (aknaavade kaudu). Siiski kritiseeriti 
trepi konstruktsiooni keerukust, sest see võib ajaloolist 
kehandit kahjustada, kuna pealinnuse välismüüri seisu-
kord pole täpselt teada. Võidutöö vaadetel puuduvad treppi 
toetavad konsoolid, mistõttu ei pruugi tegelik pilt olla 
sama minimalistlik. Leiti, et nii õhulise trepi konstrukt-
sioon vajab väga hästi läbimõeldud insenerilahendust.
  Võidutöös esitatud klaasseintega sissepääsupaviljon 
on vormilt julge ja eristub selgelt ajaloolisest osast, kuid 
eirab etteantud mõõtmeid. Žürii leidis, et projektiga edasi 
töötades peaksid arhitektid, muinsuskaitsjad ja tellija 
leidma kompromissi nii, et arhitektuurne idee ei kanna-
taks ning ka muinsuskaitsenõuded oleksid täidetud. 
  Pärast võiduprojekti edasiarendamist esitas Muinsus- 
kaitseamet selle arvamuse saamiseks ehitismälestiste 

ekspertnõukogule, kes tervitas muuseumi eesmärki muu-
tuda moodsamaks ja atraktiivsemaks. Sobivaks peeti ka 
eskiisi nüüdisaegset ja minimalistlikku arhitektuurikeelt, 
kuid arvati, et nii vana ja väärtusliku ehitise puhul tuleks 
olla uute lisandustega tagasihoidlik. Ideed müüride sise-
pinnal kulgevast trepist peeti huvitavaks, kuid leiti, et 
pole tõenäoline, et trepistik koos piiretega jääks piisavalt 
õhuline. Samuti ei nõustutud uute avade tegemisega 
müüridesse. Seetõttu tegi nõukogu üksmeelse ettepa-
neku mitte kavandada mööda müüre kulgevat trepistikku 
eskiisis näidatud mahus. Muinsuskaitseamet andis pro-
jekteerijatele siiski võimaluse töötada välja trepile sobiv 
insenerilahendus.

NARVA LINNUS
Narva linnuse arhitektuurivõistlus oli Haapsalu omaga 
võrreldes mahukam ja keerukam, sest eesmärgiga panna 
kompleks logistiliselt paremini toimima tuli terviklikult 
lahendada kogu linnuse ala. Peale olemasolevate ehitiste 
korrastamise oodati veel mitme kavandatava uusehitise 
lahendust, mis tegi ülesande eriti vastutusrikkaks. 
Töö hõlmaski kolme osa: konvendihoone idatiiva, sise-
hoovi ja üldruumide ümberehitust; läänehoovi ja Kris-
tervalli bastioni funktsionaalset uuendamist ning uute 
lisandustena Kivisaali juurdeehitist koos sillaga linnusest 
vanalinna. 
  Tellija SA Narva Muuseum eesmärk oli juhataja 
Andres Toode sõnutsi järgmine: „Ootame ideekonkursilt 
selgelt eristatavat ning olemasolevaga kokkukõlavat kva-
liteetset lahendust. Võistluse sihiks on linnuse terviklik 
kasutuselevõtt avatud ja külastajasõbraliku pärandi- ning 
elamuskeskkonnana.“ 
  Uute kihistuste eristatavus varasematest ja teisalt 
nende harmooniline kooskõla oligi võistluse telg, mis läbis 
postulaadina ka muinsuskaitse eritingimusi. Võistlusüles-
ande sisu arutati enne võistlust elavalt Muinsuskaitse-
ameti ehitismälestiste ekspertnõukogus, kus teravaima 
väitluse tekitas konvendihoone siseõue võimalik katmine 
katusega. Kuigi katus võib muuseumi ja konvendihoone 
paremaks toimimiseks vajalik olla, leiti, et selle ehitamine 
on mõeldav ainult äärmiselt põhjalikult argumenteerituna. 
  Teine keskne aruteluteema oli Teise maailmasõja 
käigus hävinud Kivisaali mahu taastamine külalistemaja 
tarbeks ning viimasega haakuva silla rajamine vanalinna ja 
linnuse vahele. Tuginedes varasematele sarnastele näide-
tele linnaruumi tühikute täitmisel, sai siin ainuvõimalikuks 
variandiks nüüdisaegse arhitektuuriga hoone rajamine, 

HAAPSALU JA NARVA LINNUSE  
UUENDAMISE IDEED 

 
Lilian Hansar, Madis Tuuder
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(1) Haapsalu linnuse võistluse võidutöö „Salaaed“. Vaade linnuse hoovist. 3D-illustratsioonid arhitektibüroo KAOS Arhitektid  
(2) Konvendihoone müüril kulgev trepp. (3) Sissepääsupaviljon.
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aga mõistagi tingimusel, et uus maht järgib täpselt hävi-
nud hooneosa välismõõtmeid. Sarnaselt tuli lahendada 
Narvale logistiliselt väga vajaliku silla kujundus.
  Võistlusele esitati viis tööd, võitjaks valiti töö märgu-
sõnaga „Kaks sõpra“, mille esitas Arhitektuuribüroo JVR. 
Žürii oli võitja selgitamisel keeruka ülesande ees, sest kõik 
tööd olid taseme poolest tugevad ning ekspertide hinnan-
gul üldiselt ka realistlikud ja teostatavad. Keeruliseks tegi 
valiku seegi, et võistlusülesanne koosnes kolmest erine-
vast osast, mida ei saanud käsitleda eraldi, seetõttu tuli 
välja valida ühes töös pakutud terviklahendus.
  Võidutöö tõusis esile tervikliku kontseptsiooni ja 
läbimõeldud funktsionaalsuse poolest ning pakutud 
lahendus suhtus olemasoleva mälestise uuendamisse 
kõige säästvamalt. Visuaalselt domineerivaim element – 
Kivisaali pikendus – oli esitatud küllalt diskreetse ja isegi 
lakoonilisena, konkureerimata liigselt Kivisaali senise 
osaga. Siiski tuli võidutööski mõni nõrgemalt põhjendatud 
uus lisandus (nt läänehoovi kavandatud veega täidetud 
vallikraav) žürii ettepanekul välja jätta. 
  Varem nii tellijas kui ka Muinsuskaitseametis 
kõhklusi tekitanud sisehoovi katustamine oli võidutöös 
lahendatud väga delikaatselt. Pakuti välja originaalne ja 
visuaalselt säästlik variant: trossidele toetuv purjeriidest 

kate, mida saab vajaduse korral hõlpsasti teisaldada. Boo-
nusena pakkus töö välja muinsuskaitseliselt sobiva lahen-
duse lisasissepääsu rajamiseks läänehoovi lõunaküljele, 
mis võimaldaks pääseda linnusest otse Joaorgu. 
  Kõige probleemsemaks kujunes sillaküsimus, kuna 
žürii meelest ei leidunud üheski võistlustöös sellele sobivat 
ja väärikat lahendust. Seetõttu tuleb võistluse võitjal see 
osa tööst oma senise lahenduse alusel uuesti läbi töötada.

KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED
Arhitektuurivõistluste puhul kerkib taas üles küsimus, 
kuidas tagada võistlustööde parem vastavus muinsus-
kaitselistele nõuetele. Mõistetav on Muinsuskaitseameti 
seisukoht, et liiga täpsete tingimuste seadmine võib pärs-
sida arhitektide lennukaid ideid. Ametis leitakse, et kui 
võidutöö ei arvesta ajaloolist keskkonda, saab seda hiljem 
muuta, ent nii võivad suurepärased arhitektuursed ideed 
oma mõtte kaotada.
  Olles tutvunud mitme Eesti Arhitektide Liidu viima-
sel ajal koostatud arhitektuurivõistluse ülesandega, tuleb 
tõdeda, et neis ei ole muinsuskaitselisi nõuded esitatud 
piisavalt selgelt. Muinsuskaitseameti kaasamine võist-
luste ettevalmistamisse ja žürii töösse aitaks erinevaid sei-
sukohti paremini selgitada ning edaspidi vaidlusi vältida.
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(4) Narva linnuse võistluse võidutöö „Kaks sõpra“. Linnuse territooriumi planeering. 3D-illustratsioonid Arhitektuuribüroo JVR  
(5) Kivisaali pikendus. (6) Läänehoov ja edelatorn.
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Eestimaa on täis nõukogude okupatsiooni aegseid töös-
tus- ja haldushooneid, sõjaväerajatisi, kolhooside karja-
lautu, kuivateid jms. Kui sotsialistliku põllumajanduse 
hüljatud saavutused ja punaväe militaarrämps hakkavad 
meie looduspildist tasapisi kaduma, siis tühjalt seisvate 
tööstuskompleksidega on teine lugu – neid tuleb piirkon-
niti hoopis juurde. Eriti torkab see silma Ida-Virumaal, 
kus tööstuse moderniseerimise ja tootmismahtude vähe-
nemise tõttu on peale tehase- ja kaevandushoonete  
tühjaks jäänud ka elamurajoone ja tööstusasulaid.
  Mis selle kõigega peale hakata? On üsna selge, 
et ainuüksi uute tööstusparkide rajamisega olukorda ei 
lahenda. Esiteks pole siiani täpselt selge, kas ja millises 
mahus peaks uusi tootmiskomplekse üldse juurde tulema. 
Teiseks on enamik nõukogudeaegseid tööstushooneid  
nii koledad ja halvasti ehitatud, et nendega pole midagi 
enam teha. 
  Vaadakem korraks tagasi ajalukku. Okupeeritud 
Eestis rajatud tööstushooned võib ehituskvaliteedi alusel 
jagada ajaliselt kahte suuremasse etappi: need, mis ehitati 
kahel esimesel sõjajärgsel kümnendil, ja need, mis püsti-
tati sellele järgnenud ajal kuni okupatsiooni lõpuni.
  Esimese ajajärgu ehituskvaliteet oli küll kehvem kui 
Eesti Vabariigi ajal, kuid selle põhjused peitusid eelkõige 
ilma peremeheta sotsialistlikus majandussüsteemis – 
ehitajatel tuli tegutseda ülalt jagatud võhiklike korralduste 
ja tobedate viisaastakuplaanide alusel. Kvaliteetne tööstiil 
ja vastutustundlik mõttelaad olid aga Eesti ajast üle kan-
dunud ning pidasid vastu seni, kuni toonased arhitektid, 
insenerid ja ehitustöölised pensionile olid läinud, st  
u 1960. aastate keskpaigani. Sama kaua pidas vastu ka 
ehitusmaterjalitööstus, mille masinapark pärines veel 
kvaliteetsest kapitalismiajast.
  Põhjalik murrang ehk Eesti NSV „ehituskunsti“ kiire 
allakäik algas 1960. aastate teisel poolel, mil Eesti-aegne 
ehituspersonal asendus Nõukogude Liidust saabunud 
praagitootjatega. Viimaste meelsus ja ellusuhtumine eri-
nesid kohalike omast nagu öö ja päev. Samal ajal rekonst-
rueeriti ka Eesti ehitusmaterjalitööstus. 
  Algas massiline üleliiduliste tehaste rajamine ja 
tööstuspargi laiendamine. Kiirustades ja „viinapudelitega 
pooleks“ ladusid umbkeelsed ehitajad tohututes mõõt-
metes arhitektuuriliselt küündimatut halva kvaliteediga 
tööstusmassiivi. See lagunes juba enne, kui jõuti valmis 
ehitada. Kogu loole lisas vunki Brežnevi-aegne majanduse 
stagnatsioon, ehitusmaterjalide puudus ja tavaks saanud 
üleriigiline varastamine. 

  Samas on osa sõjajärgse tööstusarhitektuuri näiteid 
päris huvitavad ning vääriksid praegusest märksa rohkem 
tähelepanu ja talletamist. Üks selline on Kohtla-Nõmmel 
asuv Kohtla kaevanduspark, millele panid inglased oma 
õlivabriku ja põlevkivikarjääriga aluse juba 1937. a. Sel-
lest ajast alates töötas Kohtla kaevandus täie auruga kuni 
2001. aastani, niisiis on see Eesti üks vanimaid ja staa-
žikamaid põlevkivikaevandusi. Nõukogude ajal kujunes 
sellest Ida-Virumaal omamoodi eestluse sümbol, kuna 
Kohtla oli ainuke kaevandus Eestis, kus töökeel oli eesti 
keel ja mida juhtisid eestlased. 
  Et Kohtla-Nõmme piirkonnas asuvad põlevkivivarud 
võrdlemisi maapinna lähedal, kaevandati siin algul ka 
karjäärist, alles hiljem mindi 6–30 meetri sügavusele maa 
alla. Seetõttu annavad nii allmaakaevandamisest tekkinud 
maapinna vajumised kui ka lahtistest karjääridest põlev-
kivi ammutamise tulemusel moodustunud mäed, orud ja 
veesilmad kogu kaevanduspargile kõvasti omanäolisust 
juurde. Nüüd, kus territoorium on planeeritud ja haljasta-
tud, tunduvad ka laiali asetsevad tööstusrajatised maasti-
kuga loomulikul kombel harmoneeruvat.
  Enamik rajatisi on ehitatud tüüpprojekti järgi, lisades 
sellega kaevanduspargi alale vajaliku aktsendi, ja kuuluvad 
valdavalt 1950.–1960. aastatesse, st parema ehituskvali-
teediga, esimesse perioodi. 
  Hoopis teine lugu on töökoja- ja garaažiplokiga.  
See on ehitatud märksa hiljem ja palju viletsamalt, teisele 
nõukogude ehitusperioodile kohaselt. Nüüdseks on need 
hooned varisemisohtlikud ja näevad välja nagu tondi- 
lossid. 
  Kaevanduse töötamise ajal oli selle kõige imposant-
sem ehitis 1960. a rajatud Valge maja ehk Kohtla kaevan-
duse haldushoone. 1970. aastail läbis see „eksklusiivse“ 
uuenduskuuri. Kabinetid said väärispuidust uksed, kori-
doridesse ja fuajeesse ilmusid reliin ja torbikvalgustitega 
ripplaed, pidulikumate ruumide seinad kaeti põletatud 
puidust laudisega jms.
  2001. a kaevandus suleti ja Valgest majast sai SA 
Kohtla Kaevanduspargi-muuseumi1 ekspositsioonihoone 
ning pääsla allmaakaevandusse. Sel ajal rajati sinna ka 
konverentsikeskus, saun ja hostel, paigaldati pakettaknad, 
uuendati täielikult kogu küttesüsteem ja ohutusseadmed 
ning osaliselt ka valgustus ja elektrijuhtmestik. 
  Arhitektuurilises mõttes on kõnesoleva ehitise puhul 
tegu kohandatud tüüpprojektiga, mistõttu arhitektoonilist 
väärtust sellel ei ole, küll aga on olemas igati arvestatav 
ajalooline mõõde. 

KAS KAEVANDUSPARK  
ON RISU VÕI RARITEET?
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  2015. a kevadel, mil avati 1956. a ehitatud ja täies 
mahus renoveeritud sorteerimisvabriku hoone, sai kae-
vanduspark-muuseum uue hingamise. Betoonist hiigel-
sammastele toetuv punastest tellistest massiivne vabriku-
kompleks näeb välja autentne, kuid samas nüüdisaegne  
ja pilkupüüdev. 
  Eksterjöör jäi peaaegu samaks, v.a betoonpostidele 
toetuv vabrikuhoone alaosa, kust omal ajal sõitsid läbi 
põlevkiviga täidetud raudteevagunid. Nüüd on sellest 
saanud klaasseintega kahekorruseline muuseumisaal,  
kus paiknevad kaevanduse ajalugu ja tööd kajastav inter-
aktiivne ekspositsioon, auditoorium, kohvik ning teenin-
dus- ja tualettruumid. Sisekujunduse autorid on arhitek-
tuuribüroo Kaos arhitektid Margit Aule ja Margit Argus.
  Peahoone juurde kuuluvad kõrgel õhus kulgevad 
linttransportööride galeriid: üks neist ühendab vabrikut 
kaevandusega, teine aga sorteerimishoonet üheksakorru-
selise paekivist torniga. Linttransportöörid vedasid omal 
ajal maapõuerikkused kõige ülemisele korrusele, kus nais-
töölised pidid sorteerima põlevkivi hulgast välja paekivi ja 
muu ballasti. Seejärel liikus kogu laadung vabriku mada-
lamatele korrustele peenemaks töötlemiseks. Praeguseks 
on torn renoveeritud ning seal asuvad peale ekspositsiooni 
vaateplatvorm, kontoriruumid ja Alutaguse Matkaklubi. 
  Kohtla Kaevanduspark-muuseum on nii Eesti muu-
seumide seas kui ka muinsuskaitselises mõttes oluline 
ajaloolist, kultuurilist ja mõneti ka arhitektuurilist väärtust 
kandev ning märgilise tähendusega objekt. Tänu heal 
tasemel renoveerimistöödele võib sorteerimisvabriku 
hoonet nimetada nüüd täie õigusega Eesti tööstus-
arhitektuuri rariteediks.
  Arvan, et ühest kaevandusmuuseumist Eestile täiesti 
piisab, sest nõukogude tööstusarhitektuuri risuhunnikust 
tuleks välja nokkida üksnes parimad palad ja Eestimaa 
loodus ülejäänust puhastada. Kohtla kaevandusmuuseumi 
põhjal võib kindlalt väita, et inimesed tulevad Ida-Viru-
maale järjest sagedamini nautima kvaliteetset kultuuri-
elamust, mitte saama valitsevast kaosest nõukaaegset 
nostalgialaksu. See panebki rariteedi ja risu vahelised 
jõujooned päris täpselt paika.

PÄEVAKAJALIST

(1) Sorteerimisvabrik 1960. aastatel. Foto Kohtla Kaevandus- 
pargi-muuseumi arhiiv (2) Renoveeritud sorteerimisvabriku  
esifassaad. Fotod Andres Kraas (3) Sorteerimisvabriku uus sisu.  
(4) Vaade muuseumi territooriumile. 1 Kannab 2016. a aprillist Eesti Kaevandusmuuseumi nime.
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Seda, et Tallinna vanalinn on UNESCO maailmapärandi 
nimekirjas, teab peaaegu igaüks, ent Struve meridiaani-
kaar sama tuntud ei ole. Struve kaare tutvustamisse oma 
panuse andmiseks võtsin koos õe Epp Alataluga vedada 
meelelahutusliku ja samas hariva temaatilise 1000-tükise 
pusle koostamise (vt lk 105), tähtajaks oli seatud suure 
kraadimõõtmise maailmapärandi nimekirja arvamise 
kümnes aastapäev.
  Nõu, jõu ja õhinaga tulid appi Maa-amet, UNESCO 
Eesti Rahvuslik Komisjon, Tartu Ülikooli Muuseum, 
MTÜ Võivere Tuuleveski, MTÜ Paik ja AS Regio. Nagu 
pusle levitamisel saadud tagasiside on kinnitanud, tead-
vustas väga suur hulk inimesi alles nüüd selle erakordse 
teadussaavutuse olemust ja seost Eestiga.
  Friedrich Georg Wilhelm Struve geodeetilise kaare 
kandmist maailmapärandi hulka vedas Maa-amet koos 
kolleegidega kümnest riigist. Asjaolu, et tegu on Soome, 
Rootsi, Norra, Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Valgevene, 
Ukraina ja Moldova ühispärandiga, teebki selle nii erili-
seks. Oluline on veel see, et Struve kaar on rohkem kui 
1000 paigaga maailmapärandi nimekirjas üks väheseid 
teaduspärandi näiteid. 
  Siinkohal kirjutan kaarest ennekõike muinsuskaitsja 
pilgu läbi, ent soovitan lugeda ka Tõnu Viigi, Janet Laidla, 
Karin Kollo, Lea Leppiku, Kadri Tinni jt selleteemalisi 
kirjutisi. 
  Friedrich Georg Wilhelm Struve eesmärk oli aastail 
1816–1855 täpsustada maakera kuju. Selleks oli vaja 
teada Maa ümbermõõtu mõõdetuna mööda meridiaani 
ehk põhja-lõuna sihis. Ida-lääne suunas oli Maa ümber-
mõõt selleks ajaks juba päris täpselt teada. 
  Sarnaseid mõõtmisi olid eri riigid ka varem ette 
võtnud, kuid Struve kaar oli neist omal ajal kõige ulatus-
likum: meridiaanikaart mõõdeti rohkem kui 25 kraadi, 
täpsemalt 25°20’08” ulatuses ehk 2821,853 kilomeetril 
Põhja-Jäämerest kuni Musta mereni. Mõõdistustööd 
paistsid silma erakordselt suure täpsusega, kogu pikkuse 
ulatuses on kõikumine ±12 meetrit. 
  Huvi mõõdistuste vastu ei olnud pelgalt teaduslik, 
vaid ka poliitiline, sest Napoleoni sõdade järgses muu-
tuvas maailmas oli vaja täpseid kaarte nii riigipiiride 
mahamärkimiseks kui ka võimalikeks uuteks sõdadeks 
valmistumiseks.
  Neid mõõdistusi on nimetatud ka suureks Vene 
kraadimõõtmiseks ja Struve-Tenneri kaareks, kuna suurt 
osa tööst alates Lätist kuni Musta mereni juhendas 
eesti soost kindral Carl Friedrich Tenner. Auvere mõisa 

eestlasest mõisavalitseja pojana oli ta üks Vene sõjaväe-
topograafia rajajaid. Tenneri elutöö oli trigonomeetriliste 
võrkude rajamine ja maa-alade kaardistamise juhtimine. 
Mõõtmisi alustas ta 1815. aastal Vilniuse lähedal. Kuus 
aastat hiljem otsustasid Struve ja Tenner oma triangulat-
sioonivõrgud ühendada ning liikuda edasi nii põhja kui ka 
lõunasse. 
  Enamasti hindame mälestisi nende füüsiliste tunnis-
märkide järgi, ent Struve kaarel on neid säilinud napilt. 
Ometi on lugu palju suurem kui säilinud substants. 
Näiteks ehitisi, millest mõõtmisi tehti, oligi väga üksikuid 
ja nende roll oli olla ainult mõõtmispunkt või orientiir. 
Selleks kasutati kirikutorne ja tuulikuid või ajutisi signaal-
torne, aga tähiseks võis olla ka sulatinaga kivisse kinnita-
tud raudnael, kivikuhil, üksik kivi vms. Kõik punktid ei ole 
enam looduses leitavad või pole need piisavalt esindusli-
kud. Seetõttu tehti UNESCO maailmapärandi nimekirja 
jaoks valik, kokku on mõõtmispunkte 34. Eesti piiridesse 
jäänud 22 punktist valiti nimekirja kolm: Tartu tähetorn 
ning Simuna ja Võivere baasjoone otspunktid.
  Mõõdistuste keskpunkt oli Tartu tähetorn, kus töötas 
Struve. Mõõtmistel kasutas ta astronoomiaobservatoo-
riumi kupli tsentri juures olevat punkti, mis ei ole säilinud. 
Siiski on võimalik taastada Struve joonise ja mõõtandmete 
järgi kupli all oleva ruumi põrandale selle projektsioon.
  Just napp füüsiline aines on ilmselt põhjus, miks 
teatakse võrreldes paljude teiste mälestistega Struve 
kaarest üsna vähe. Ka Eestis on hulk punkte unustuse-
hõlmas. Kõige paremini teataksegi Tartu tähetorni kui nn 
põhipunkti ja Simuna-Võivere baasjoone otspunkte. 
  Kaart mõõdeti triangulatsioonimeetodil. Triangulat-
siooniahel koosnes 258 kolmnurgast, millele lisandusid 
kolmnurgad baasjoonte sidumiseks triangulatsiooni 
lähtekülgedega. Seega selle asemel et proovida mõõta 
mõõdulindiga peaaegu 3000 kilomeetrit, mõõdeti maasti-
kul kümnes kohas baasjoon ehk üks kolmnurga külg. Igas 
kolmnurga tipus mõõdeti ära koha asimuudid, et saada 
teada külgedevahelised nurgad. Nende abil sai välja arvu-
tada ülejäänud kolmnurga küljed. 
  Kui paberil piisaks selliste mõõtmiste jaoks mallist 
ja joonlauast, siis maastikul tarvitati nurkade mõõtmiseks 
teodoliite ja universaalriistu. Baasjoone mõõtmiseks 
kasutati just selleks otstarbeks valmistatud süsteemi, 
mille olulise osa moodustasid Struve mõõtmiste puhul 
neli ligi poole meetri pikkust sepistatud rauast mõõdulatti. 
Seetõttu nõudis kogu võrgustiku ehitamine väga suurt 
meeskonda ja arvukalt töökäsi nii mõõtepunktide üles-

MIS ON STRUVE GEODEETILINE KAAR?  
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seadmiseks kui ka kallite teadusriistade käsitsemiseks. 
Peale teadlaste olid kaasatud sõdurid ja talurahvas.
  Simuna-Võivere baasjoon asus Avanduse ja Võivere 
mõisa tasastel, ühtlase kaldega põldudel, kus puudusid 
mõõtmisi segavad pinnavormid. Baasjoone otste kõrguste 
vahe oli 6,3 m ja joone pikkus 4,5 km. Baasjoone üks 
otspunkte Simunas tähistati juba 1849. a graniitsambaga. 
Võivere tuuliku kõrval paiknenud punkt arvati olevat hävi-
nud, ent leiti 2001. a sirelipõõsa varjust. Otspunkti tsent-
rimärk on lubjaseguga laotud paekivist vundament, millel 
asetseb sisse puuritud tsentriauguga graniitkivi. Võivere 
otspunkt tähistati 2011. a klaaspüramiidiga. Otspunkti 
valikul peeti silmas kõrval olevat tuulikut, mille järgi oli 
looduses hea orienteeruda. Võivere tuulik on nüüdseks 
korrastatud ja seal asub suurt mõõdistustööd tutvustav 
väljapanek.
  Teiste mõõdistuspunktidena võib mainida näiteks 
Haljala, Helme ja Maarja-Magdaleena kirikutorni ning 
Põltsamaa lossitorni. Konkreetsed mõõdistuspunktid on 
nende juures paraku erinevatel põhjustel hävinud.

(1) F. G. W. Struve pages Napoleoni sõdade eest Liivimaale ja  
ehitas siin üles hiilgava karjääri. Fotod Tartu tähetorn (2) Baasjoone 
mõõtmiseks kasutati spetsiaalseid alusel liigutatavaid metall-latte. 
(3) Simuna otspunkt. Foto Karin Kollo (4) Võivere tuulik jahvatab 
teadmisi sellest, et maakera on lapik. Foto Võivere Tuuleveski

(1) (2)

(3)
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Eesti iseseisvuse sõjaeelse aja üks kaalukamaid muinsus-
kaitseprobleeme oli aardejaht: kinnismuististel kaevetöid 
tehes otsiti sõna otseses mõttes kulda. Valdavalt toetusid 
ühes või teises paigas varanduse otsijad rahva seas laialt 
levinud fantastilistele kujutelmadele. Nende kohaselt olla 
mõisnikud või muud jõukamad mehed peitnud kunagistel 
ärevatel aegadel oma väärtuslikemat vara – kuld- ja hõbe-
asju, sõja- ja piinariistu, veinivaate jms – enamasti maa-
alustesse keldritesse või kambritesse.
  Aardeotsimise tuhin oli Eestis alguse saanud juba 
enne omariikluse teket. Kui 1920. aastate alguses arutati 
muinsuskaitseseaduse eelnõusid, olid kaevamised muis-
tistel juba laialt levinud ning jõudnud teha palju kahju. 
Arheoloog Harri Moora kirjutas 1922. a 13. detsembri 
Päevalehes: „Saaremaalt kuuleme, kuidas sealt sadadest 
matusekohtadest raske on mõndki leida, mis veel tasuks 
teaduslikku uurimist, [nii] vanad kui noored otsivad 
„kulda“ ja rüüstavad muinasjäänuseid.“ 
  Selline olukord tekitas terava vajaduse muinsuskait-
seseaduse järele. Eesti esimene muinsuskaitseseadus 
jõustus 1. juulil 1925 ja sellega keelati kaitsealustel muis-
tistel omavoliline kaevamine. Ent ka kümme aastat hiljem 
polnud olukord sugugi muutunud. Nii märkis arheoloog 
Marta Schmiedehelm 1935. a, et ühtelugu tuleb teateid 
kohtadest, kus on varanduste otsimise otstarbel kaevatud.  
Seda tõendavat muinaslinnadesse, hiiekohtadesse, kalme-
tesse jm tekkinud arvukad augud. Ta lisab, et ühel aastal 
olevat kullaotsimine muutunud otse epideemiliseks.

PALVEKIRJAD HARIDUSMINISTEERIUMILE
Kuigi enamjaolt hoiti ja tehti omavoliliste kaevamiste 
plaane saladuskatte all, esitas nii mõnigi haridusminis-
teeriumile suulisi või kirjalikke palveid saada varanduste 
väljakaevamiseks ametlik luba. Seejuures lubati harilikult 
päris lahkelt loovutada osa aardest riigile.
  Juhul kui kõnealustes kirjades on antud varanduse 
peitmise kohta mingi ajaline määratlus, on enamasti 
räägitud sõjaaegadest, kõige sagedamini just Põhjasõja 
aastatest. Tihtilugu öeldakse end omavat „kindlaid and-
meid“, sageli asupaigaskeemide või muude dokumentide 
näol. Sageli põhines usk varanduse olemasollu väideta-
vate võõramaalaste varasemal aardejahil siinmail. Kõige 
sagedamini nimetatakse selliseid tegelasi rootslasteks. 
Üldiselt peaks aga rootslaste, taanlaste ja muude selliste 
all mõistma lihtsalt võõrast, võimalik, et jõukamat, ühtlasi 
tavalisest taluinimesest käitumiselt ja kommetelt erinevat 
inimest.

  Harilikult vastati neile palvekirjadele eitavalt. Erand-
juhtudel, mil kaevamishuviline oli valmis kõik kulud ise 
katma ja päri teistegi tingimustega (millest üks olulisem 
oli, et tööd peavad käima asjatundja järelevalve all), nõus-
tus haridusministeerium loa andma.

DETEKTORISTID
1924. a kirjutas ajaleht Vaba Maa, et kullaotsijaid leidu-
nud Virumaal juba enne Esimest maailmasõda, kuid siis 
olnud need enamasti „nõrkade kruvidega vanad taadid“. 
Nüüd aga leiduvat kullaotsijate hulgas ka „koolitatud 
mehi“. Selliste meeste tegutsemist kinnitab omal moel 
tõik, et juba hiljemalt 1930. aastate keskel tekkisid vähe-
masti mõne aardeotsija töövahendite hulka detektorid. 
Aparaate telliti muu hulgas Saksamaalt, ent andekamad 
konstrueerisid neid ka omal käel.
  Ajalehtede uudisnuppudest selgub, et selliste seadel-
distega mehi kerkis aardeotsijana vaatevälja nii siin kui ka 
seal. Näiteks 1936. a kirjutas ajaleht Vaba Maa kullaot-
sijatest Karksis järgmiselt: „Kuusemäel [=isikunimi] on 
kaasas nõiavits-aparaat, mis peab hõlbustama varanduse 
asukoha leidmist. [...] Kohal, kus maa sisse peideti mõni 
metallitükk, aparaadi osuti hakkas voolu sisselülitamisel 
liikuma [...]. Pealtnäha aparaat näib nigel, töötab tasku-
lambipatarei jõul.“ Tol ajal olid elektroonilise otsinguva-
hendi omanikuks mõistagi ainult üksikud.

MUINSUSÄRI
Muinsusäri oli vaadeldaval ajal üsna ulatuslik. Andmeid 
leidub kultuuripärandi, sh arheoloogiliste väärtuste müü-
misest Soome, Rootsi, Saksamaale ja isegi Ameerikasse. 
Seda tavalisemad olid Eesti-sisesed müügitehingud. 
  Kahtlemata kaubeldi vanavaraga aktiivsemalt seal, 
kus käis palju turiste. Selles mõttes võiksime pidada 
näiteks Tallinna ja Narva antikvariaate kindlalt olulis-
teks muinsusäri koondumise punktideks. Antikvaaride 
kõrval tuleb muinsusäris esile tõsta ka sellist kaupmeeste 
rühma, kes rändasid mööda maad ringi ja käisid majapi-
damisest majapidamisse: rändkaupmehed ehk harjuskid, 
kaubajuudid ja potisetud.
  1925. a vastu võetud muinsuskaitseseaduse järgi 
kehtis väljaveokeeld ainult seaduses ettenähtud korras 
registreeritud vallasmuinasvarade kohta. „Kuna aga 
kõik eraomanduses olevad vallasmuinasvarad ei saanud 
ametlikult teatavaks, on Muinasvarade seaduse kehtivuse 
ajalgi eraisikute ja -äride kaudu välismaale viidud rohkesti 
väärtuslikke, meie kultuurajaloolise uurimise seisukohalt 
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tähtsaid muinasvaru,“ märgitakse 1936. a uuendatud 
muinsuskaitseseaduse seletuskirjas. Selle puuduse kõr-
valdamiseks pandi uue seaduse projektis ette keelata kõigi 
vallasmuinasvarade väljavedu, kui selleks pole haridus-
ministeeriumi eriluba.
  Kultuuriväärtuste välismaale müümise probleem on 
püsinud ka peale 1936. a uuendatud seaduse jõustumist 
ja tõtt-öelda koguni aukartustäratavas mahus. 1937. a 
kirjutas Tartu Ülikooli noor õppejõud Paul Ariste muin-
suskaitseinspektorile Eerik Laiule, et suvel kohalikke vene 
murdeid uurides kuulis ta mitmel pool kõneldavat mün-
diaarete leidmisest Vasknarvas ja Skamjas. Ülesostjateks 
olla Narva tatarid, kes olevat müünud leiud Narva-Jõesuu 
antikvariaati. Ariste märgib, et tatarlased vedavat üldse 
palju muinasesemeid ja etnograafilise kultuuri aardeid 
Virumaa küladest Narva ja Narva-Jõesuhu, kust need 
minevat edasi Rootsi ja Ameerikasse. Sama aasta kevadel 
olnud ühel tatari jõugul korraga kolm hobusekoormat 
vanavara, millest suure osa moodustanud õigeusu  
ikoonid.

AARDEOTSIMISE MENU PÕHJUSED
Kullaotsijad jõudsid teha 1920. ja 1930. aastail muististele 
palju kahju – ühest küljest seetõttu, et selliseid isikuid oli 
arvukalt, teisest küljest põhjusel, et paljud neist tegutsesid 
kavakindlalt ja süstemaatiliselt. Ühed sellised olid  
1930. aastail mööda maad jalgratastel ringi liikunud 
vennad Asmerid, kes olid pärit Narvast. 
  Kahjude täpse ulatuse kohta on raske midagi öelda, 
kuivõrd muistisi jõuti tollal inspekteerida vähe. Arheo-
looge polnud palju ja nende võimekus oli alarahastuse 
tõttu piiratud, muinsuskaitseinspektoreid oli 1930. aas- 
tate teisel poolel aga ainult üks (Eerik Laid). Muinsus-
kaitse usaldusmeeste võrku asuti organiseerima alles 
1936. a. Usutavasti oleks sellega palju võidetud, kui 
muinsusalal usaldusmeeste auameti sisseseadmine 
olnuks sätestatud juba 1925. a seadusega.
  Üks aardejahi menu põhjuseid oli kaheldamatult see, 
et peaaegu igal aastal leitigi põllu- ja mullatööde käigus 
mitmesuguseid aardeid (enamasti münte). Teave selliste 
leidude kohta levis inimeselt inimesele nii kohapeal kui  
ka ajalehtede vahendusel – teated muinasleidudest olid 
tolleaegses pressis äärmiselt sage teema. Ka aardejahtijate 
tegevust kajastasid lehed päris palju. Mahult varieeruvad 
need lood pisikestest uudisnuppudest kuni terveid lehe-
külgi haaravate ja suurte pilkupüüdvate pealkirjade alla 
mahutatud artikliteni, mis olid vahel illustreeritud fotode 
või kunstniku joonistustega. 
  Teinekord võis mõjuda ärgitajana ka muististe kaitse 
alla võtmine ise, samuti teaduslikud arheoloogilised väl-
jakaevamised. Nii on ühes toonases muinsuskaitsealases 
kokkuvõttes öeldud: „Et maal jutud laialt käimas, et ühes 
või teises kohas suured varad, hõbedat ja kulda maa alla 
maetud, siis ahvatleb muististe registreerimine ja nende 
olemasolust teatamine urgitsemiseks ja kaevamiseks.“ 
Tõdetakse, et on küll teada antud, et ükski muistis ei 

sisalda suuri varandusi ega kulda, siiski uskuvat rahvas 
rohkem muinasjutte. 
  Kahjuks polnud ei 1925. a muinsuskaitseseaduses 
ega ka selle 1936. a uuendatud versioonis sätestatud 
karistusparagrahve, mis võimaldanuks võtta seaduserik-
kujad kohtulikule vastutusele.

(1) Rändkaupmees Eegor Borisov 1938. a tõenäoliselt Laiuse kihel-
konnas Sadalas. Autor Friedrich Eichenbaum. Foto Eesti Rahvaluule 
Arhiiv, foto 1354
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1 Artikkel põhineb Mihkel Hurda 2015. a Tartu Ülikoolis arheoloogia 
 erialal kaitstud magistritööl „Arheoloogiapärandi kaitsest Eesti Vabariigis 
 1918–1940“. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/47117/
 Hurt_MA15.pdf.
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Sideaineta kiviaedade taastamise toetused on taas  
päevakorral, sestap on sobiv heita põgus pilk kiviaedade 
maastikul paiknemise planeeringuaspektidele. Kohati kat-
tuvad ajalooliste aedade ja praegusaja omandit tähistava 
katastripiiri asukohad, ent tihti seisab taastaja silmitsi 
tõsiasjaga, et kiviaed ei paikne mitte tema kinnistu piiril, 
vaid kulgeb maastikul esmapilgul juhuslikult. 

MAASTIKUÜKSUSED
Saared on hästi säilinud külamaastike poolest rikkad ning 
neid ilmestavad maastikuüksusi ehk partientse eraldavad 
kiviaiad. Aastast 1836 pärineval Praakli mõisa ja Kärdu-
Paimala külade maade kaardil on näiteks märgitud järg-
mised partientsid: 1) Moisa Mets; 2) Metza allune Saat; 
3) Moisa Koppel; 4) Metza allune Pöld; 5) Marri Puu 
Taggune Pöld; 6) Sallo mae allone Pöld; 8) Koppeli Pöld; 
9) Wellja Pöld; 10) Kurro Soo; 11) Laugi Arro Nieth.
  Kuna maastikul orienteerumiseks on vaja kohti nime-
tada, on kaartide koostajad pidanud üles märkima koha-
like seas kasutatud toponüümid. Põneva ülevaate nende 
arengust ja ajas püsivusest võib saada sama paiga ajaloo-
lisi kaarte kõrvutades. Ka hiljem lisandunud partientse 
on hakatud enamasti nimetama ümbritseva maastiku ja 
funktsiooni kombinatsiooni kaudu, näiteks metsaalune 
põld tähistab põldu metsa servas. Sellise asukoha ja 
nimega paiga võib leida paljudest Eesti küladest.

SAAREMAA AEDADE SEADUS
Mõistmaks kiviaedade rajamise tausta ei saa mööda vaa-
data asjaomastest tavadest ja seadustest.
  Omaaegses Saaremaa aedade seaduses2 on doku-
menteeritud kiviaedade rajamise ja hooldamise tavad ja 
üldine pruuk. Selle eesmärk on jagada vastutus võrdselt 
loomade omaniku ja kaitstava maa-ala (põllu-, heina- või 
õuemaa) omaniku vahel.
  Varakevadel kogunesid külas iga talu esindajad, et 
käia läbi küla aiad ja väravad. Aiad tunnistasid kogukonna 
liikmed (tunnistajad) kõlblikuks või kõlbmatuks. Kõlb-
matuks nimetatud aia pidi omanik enne karjatamisaja 
algust korda tegema. Kõlvikute hierarhias väärtuslikuma 
maa omanik pidi ehitama aia vastu vähem väärtuslikumat 
maad. Aedade seadusest pajatav omaaegne Saaremaa 
ajaleht Kaja tõdeb selle kohta järgmist: „Saaremaa talud 
seisawad koos kõige wähemalt kolmest osast: Põld, 
heinamaa ja karjamaa; wäga harwa tuleb ette, kus need 
osad üksteise lähedal on, tihti on heinamaa elukohast 
10-20 klm. kaugel ja karjamaa 3-5 klm. Kuidas neid nüüd 

tarwitada kas wõib 10-20 klm. kaugusel olla „oma silm 
kuningaks?“ Et heinamaa lähemad naabrid ei kasutaks 
seda oma loomade karjamaaks, peab heinamaa olema 
aiaga piiratud. Karjamaad on Saaremaal wiletsa kadakase 
ja kiwise pinnaga. Et loom sealt midagi oma kõhtu kor-
jaks, peawad nad olema ööd karjamaal, iseäranis hobused 
ja noored loomad; karjanejuure panna, see tuleb rohkem 
maksma kui loomad wäärt on. Nii peab jälle abiks tulema 
aed, mis loomad hoiab põldudelt ja heinamaadelt. Üle 
saja aasta maksab Saaremaal aedade kohta kombeõigus 
reeglite kogu, mida tarwitati weneaegsete, ja tarwitatakse 
praegu Eesti wabariigi kohtute praktikas otsuste alusena. 
Et aga see kombeõigus nii mitmeski suhtes ebaõiglane 
on, seda näitab reegel – kõrgema wäärtusega maa 
peab aia tegema. See on ebaõiglane. Et mõisnikud selle 
kombeõiguse wälja tõotasid ja sealjuures oma kasusid 
silmas pidasid, on arusaadaw, sest mõisniku käes oli ikka 
parem maa, kui talumehel. Kus oli talumehe põld, seal 
oli mõisniku karjamaa, ning sellega pidi talumees oma 
aiaga hoidma oma wiljast mõisniku karja, olema mõisniku 
karjaseks.“3

  Miks oli vaja kiviaedade puhul pöörata tähelepanu 
sellele, milliste põhimõtete järgi jooksevad piirid ning 
kes aedu ehitab ja korras hoiab? Miks on see olnud ja on 
praegu arutuse all? Küsimus on vastutuse jagunemises 
kariloomade omaniku ja põllusaaduste omaniku vahel. 
Loomad viljas tähendab vilja hävingut ning sellisel juhul 
tuleb lahendada tüliküsimus, kes vastutab ja kannab 
kahjud.
  Kui aed oli korras ja värav kinni, aga loomad vilja 
pääsenud, võis Saaremaa tavade põhjal vilja omanik kahju 
välja nõuda ja vilja pääsenud loomad omale jätta. Kui 
aed oli korras, ent värav hooletusest lahti jäänud, sai küll 
nõuda hüvitist, aga loomad tuli tagasi anda. Kui aed oli 
korrast ära ja väravgi lahti, ei olnud maaomanikul midagi 
nõuda ja ta pidi ise kahjud kandma.4

  Niisiis ehitati kiviaedu esmajoones vilja ümber. 
See tava kehtib saarel üldjoontes tänapäevani ja aitab 
lahendada igapäevaselt loomade liikumisega kaasnevaid 
vaidlusi. Ühtlasi selgitab see väravate osatähtsust, sest 
aed üksi looma ei peata. Need vanad tavad erinevad täiesti 
nüüdisaja linnastunud inimeste harjumuspärastest aru-
saamadest à la kelle loom, selle aed ehk aed ehitatakse 
looma ümber. 
  Mõistmaks maaelu loogikat ja ennetamaks  
arusaamatusi on tähtis tunda aedadega seotud ajaloolise 
tavaõiguse kombeid. Et tavad on paiksele elanikule sõna 
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otseses mõttes tavalised, ei pruugita selle peale tulla, et nii 
olulistes asjades võiks üldse esineda erinevaid arusaamu.

KIVIAEDADE PLANEERINGULINE LIIGITUS 
Kaartide ja maastikuvaatluse põhjal saab kiviaiad liigitada 
kahte rühma: a) aiad maastikuüksuste (partientside) vahel 
ehk funktsionaalsed piirid; b) aiad kogukonna ühise maa-
valduse (külasarase) ja mõisamaade vahel ning eri külade 
ja mõisate vahel ehk juriidilised piirid.
  Esimese rühma aiad asuvad looduslikel piiridel, 
mis pole enamasti sirged. Piiri kulgu suunavad maas-
tiku reljeef, pinnaseomadused (koostis, niiskus jne) ja 
taimkate. Saaremaa piiriaedade seaduse kohaselt „tehti 
aed sinna kohta, kus ... kündmiseks kõlbav maa lõppes. 
Nad on kõverad ja looklevad nii kuidas loodus täpselt ette 
annab“.5 Selliselt kulgevale piirile oli ja on sobiv laduda 
majandamisel jalgu jäävad kivid.
  Teise rühma piiriaiad asuvad külade ja mõisate 
lahkmejoontel ning ilmuvad kaartidele tihti samal ajal 
mõisate reduktsiooniga. Kuna need piirid on juriidilise 
tähendusega ning peavad olema püsivad ja maastikul 
kontrollitavad, tuleb nende käänukohad tähistada püsivalt 
– piirimärkidega. Iga märgi paigaldamine ja haldamine on 
aga kulu, seepärast oli otstarbekas tõmmata sellised piirid 
võimalikult sirged või ühendada need veekogudega.
  Nii on enne vana kiviaiaga tegelema asumist asja-
kohane selgitada välja aia ajalooline taust. Vanu kaarte võr-
reldes ilmneb, et kõverad, st funktsionaalsetel piiridel paik-
nenud aiad osutuvad sirgetest kohati vanemateks. Samas 
võib ka plaanil nähtavalt sirgel, st juriidilisel piiril asuv aed 
osaliselt veidi kõverjooneliselt kulgeda. Tähelepanu tasub 
pöörata aia plaanilahendusele ja sihtotstarbele.

  Ajaloolisi kaarte võib hõlpsalt leida Rahvusarhiivi 
digiteeritud kaardikogust http://www.ra.ee/kaardid/. Et 
digiteerimine on pooleli, lisandub kaarte sinna pidevalt 
– kui praegu leiate enda kodukoha kohta vähe materjali, 
tasub mõne aja pärast uuesti kaardikogusse vaadata. 
  Kasulike kõlvikute üle arve pidamiseks koostati mõi-
sakaardid küllalt täpselt ja nii võib neilt saada tänuväärset 
teavet maastiku ajaloo kohta. Et vanade kaartide koosta-
mise metoodika erines tänapäevasest ning maastikku on 
aja jooksul muudetud, võib kaardil kujutatu ja olemasoleva 
paiga seoste äratundmisest saada omamoodi orienteeru-
mismäng. Osa kaartide kohanimedest on siiski püsivad ja 
siiani kasutusel.
  Kiviaedade taastamisse süvenemine aitab luua 
paremat sidet paiga lähema ja kaugema ümbruse ning 
ajalooga. Aedade taastamise hõlbustamiseks on uurijad 
kokku kogunud ja avaldanud mitmeid kiviaedade rajamise 
ja taastamise juhiseid.6 Abi ja nõu saamiseks tasub alati 
pöörduda ka asjatundjate poole.
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(1) Kärdu külatanum. Ühel pool maaliline, samblavaibaga kaetud, kuid korrastamist vajav ning teisel pool korrastatud aed. Foto Mikk Mutso

1 Käesolevas artiklis refereeritakse uurimust Mutso, M. Ajaloolise 
 külaplaneeringu restaureerimise probleemid Kärdu-Paimala külade näitel. 
 Eesti Kunstiakadeemia restaureerimise täiendkursuse lõputöö, 2015.
2 Saaremaa aedade seadus, 1927. http://erb.nlib.ee/?kid=1162081
 x&oid=4d83bf76.
3 Kaja, nr 71, 24. märts, 1934, tr. 1.
4 Saaremaa piiriaedade seadus. RT 1935, 99, 815.
5 Rennu, M. Eesti traditsioonilised kiviaiad: etnograafia ning kultuurirollid. 
 Magistritöö. Tartu Ülikooli ajaloo osakonna etnoloogia õppetool, 2007, 
 lk 38.
6 Lukas, D., Rennu, M. Kiviaia rajamine, taastamine ja hooldamine, 2010. 
 http://www.pria.ee/docs/resources/6085.pdf; Lukas, D. Kiviaiad. 
 Ajalugu ja korrastamine. Muinsuskaitseameti infovoldik, 2012. 
 http://muinas.ee/files/Kiviaiad_1_trykki.pdf ja http://muinas.ee/files/
 Kiviaiad_%202_trykki.pdf.
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Uurisin oma magistritöös väärtuspõhise hindamise raken-
datavust ühele kultuuripärandi objektitüübile – mälestus-
märkidele. Teemavalik tulenes ühelt poolt mu huvist väär-
tuste vastu, mis kujundavad kultuuripärandit ning selle 
kaudu meie teadmisi ja arusaamist maailmast, teiselt poolt 
huvist mälestusmärkide vastu, mille tähendus ja väärtus on 
nende ideoloogilise olemuse tõttu muutliku kultuurikon-
teksti suhtes eriti tundlik. Töö eesmärk oli luua väärtuste 
analüüsi teel hindamisalus, mida oleks võimalik rakendada 
mälestusmärkide võrdlemisel ja mis omakorda kujundaks 
säilitusotsuseid (nt ressursside jaotamine).
  Kultuuripärandi väärtuste laiapõhjalise tüpoloo-
gia loomiseks on peale Eesti muinsuskaitse kaasatud 
UNESCO, rahvusvahelise mälestiste kaitse organisat-
siooni ICOMOSi, English Heritage’i ja Getty Konservee-
rimisinstituudi käsitlused. Nende alusel loodi koondtüpo-
loogia, mis väljendab nii rahvusvaheliselt tunnustatud kui 
ka Eesti kultuuripärandi hindamist reguleerivate alusteks-
tide seisukohti. Käsitluste sisulise võrdlemise ja väärtuste 
tüpoloogiate ühendamise teel saadud kultuuripärandi 
väärtuste loetelu on järgmine: ajalooline, sotsiaalne, tea-
duslik, esteetiline, hariduslik, religioosne/spirituaalne, 
majanduslik, poliitiline, etnograafiline,  arheoloogiline, 
kasutus-, kunsti-, haruldus- ja identiteediväärtus. 
  Et selgitada välja iga väärtuse osatähtsus mälestus-
märkide puhul, rakendan analüütiliste hierarhiate mee-
todit (AHM) ehk Saaty skaalat, mille on töötanud välja 
Ameerika matemaatik Thomas L. Saaty 1970. aastatel.2 
AHM lähtub seisukohast, et elementide hindamine on 
tõhusam, kui seda teha paarikaupa, võrreldes järgemööda 
kõiki elemente omavahel, selmet püüda korraga kõiki 
elemente hinnata ja hierarhiasse asetada.
  Kõiki väärtuseid hinnatakse niisiis paarikaupa fun-
damentaalskaalal3 ning hinnangute põhjal saab välja 
arvutada iga väärtuskriteeriumi osatähtsuse – nii saame 
mälestusmärkide väärtuste osatähtsuse hierarhia. Fun-
damentaalskaalal antud hinnangute aluseks olev analüüs 
oli magistritöö raskuskese, mida ruumipuuduse tõttu 
siinkohal esitada ei saa. Küll aga on võimalik lühidalt aimu 
anda, millistele nüanssidele on iga väärtuse juures tähele-
panu pööratud.
  Mälestusmärkide ajalooline väärtus avaldub üldjoon-
tes kahel tasandil: mälestatava esitamine tähendusliku 
ajaloolise faktina, mis tähendab, et mälestusmärgid osale-
vad ajaloo esitamises. Aja möödudes muutub aga omaette 
väärtuslikuks info selle kohta, mida on peetud ühel või 
teisel ajajärgul mälestamisväärseks. 

  Sotsiaalset väärtust määratledes on tarvis otsustada, 
kas pidada mälestusmärgi juures olulisemaks selle sot-
siaalset positsiooni või neid semiootilisi ja ideoloogilisi 
aspekte, mille põhjalt see on kujunenud. Teadusliku väär-
tuse puhul mängib ühelt poolt rolli objekti valmistamis-
tehnoloogia haruldus ning teisalt, käsitledes teadusväär-
tust tõendusväärtusena, esitatava teabe haruldus. 
  Esteetiline väärtus oleneb visuaalsetest omadustest 
ning mälestusmärkide puhul on see pigem mõningane 
eeldus või tugi teiste väärtuste toimimisele. Kasutus-
väärtuse puhul arvestatakse kaht aspekti: majanduslik 
kasutus seisneb pärandiga seotud müüdavates toodetes 
ja teenustes, sotsiaalne kasutus on seotud ühiskondlike 
tegevuste ja pärandobjektide nüüdisaegse kasutusega. 
Kunstiväärtuse hindamisel tuleb arvestada objekti harul-
dust, päritolu, vanust, säilivust ja terviklikkust, kuulumist 
asjade kogumisse, valmistajat, seisundit ja kasutatavust. 
Kuigi mälestusmärkide loomise eesmärk on ideoloogiline, 
on selle vorm kunstiline ning iga meie mälestusmärk 
kajastab ka Eesti monumentaalkunsti arengut. 
  Haruldusväärtuse hindamise kontekst on samuti 
monumentaalkunst, mille teostega võrreldes määrat-
letakse hinnatava objekti haruldus, kuid oluline on ka 
representatiivsus – kui palju on samadele sündmustele, 
inimestele või nähtustele mälestusmärke püstitatud. 
Haridusväärtus avaldub potentsiaalis kujundada inimeste 
teadmisi ja tõlgendusi, see on ühtlasi üks mälestusmär-
kide loomise põhieesmärke – kinnistada üks versioon aja-
loost. Religioosne/spirituaalne väärtus tuleneb inimeste 
emotsionaalsest sidemest objektiga. See mõjutab ka teiste 
kategooriate tõhusust, sest emotsioonidega seotud teave 
kinnistub paremini.
  Majanduslik väärtus tuleneb kultuuripärandi kon-
tekstis kas objekti enda materiaalsetest omadustest või 
sellel tehtud konserveerimistöödest; see võib avalduda 
muu hulgas turismis ja kaubanduses (nt suveniiridelt 
tulu teenimine). Mälestusmärkide oluline funktsioon on 
siduda teatud info kogukonna või kogu rahva identitee-
diga, mistõttu on identiteediväärtus üks peamisi. 
  Ka poliitiline väärtus on mälestusmärkide puhul väga 
suur, kuna need kannavad alati ideoloogilist sõnumit ning 
tõlgendust kultuurilooliste ja maailmavaateliste tõekspi-
damiste kohta. Mälestusmärgid on osa riigi mälupoliitikast, 
mille kaudu püütakse kujundada rahva kultuurimälu. Etno-
graafilise ja arheoloogilise väärtuse osatähtsust hinnates 
tuleb arvestada mälestusmärgi potentsiaali muutuda 
tulevikus etnograafiliselt või arheoloogiliselt väärtuslikuks 
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(1) Viljandimaa Vabadussõja mälestusmärkide väärtuspõhine hierar-
hia. (2) Kõige väärtuslikumaks osutunud Suure-Jaani Vabadussõja 
mälestusmärk. Foto Leili Kuusk (3) Kõige vähem väärtuslikuks 
osutunud Pilistvere Vabadussõja mälestusmärk. Foto Anne Kivi
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1 Kallast, K. Mälestusmärkide väärtuste hindamine. Magistritöö. Tartu 
 Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, 2014. Muinsuskaitseameti 
 2015. a teadustööde konkursi magistri- ja doktoriõppe kategooria 
 I preemia. http://muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/teadustoode-
 konkurss.
2 Saaty, T. L. How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. 
 European Journal of Operational Research, nr 48, lk 9–26, 1990.
3 1 – võrdselt olulised, 3 – mõõdukalt olulisem, 5 – tugev eelistus, 
 7 – väga tugev eelistus, 9 – äärmuslikult olulisem.

pärandobjektiks, samas ka selle irrelevantsust uuemate 
mälestusmärkide puhul. 
  Näitlikustavaks uurimismaterjaliks valisin magist-
ritöös optimaalse hulga ühetaolisi objekte: Viljandimaa 
Vabadussõja mälestusmärgid. Et reastada need üheksa 
monumenti väärtuslikkuse alusel, koostasin esmalt  
14 tabelit (üks iga väärtuse kohta töös loodud väärtuste 
tüpoloogias). Tabelites kajastuvad Saaty skaalal antud 
hinnangud iga mälestusmärgi väärtuslikkusele vastavas 
kategoorias võrreldes ülejäänutega. Seejärel korrutasin iga 
tabeli tulemused läbi väärtuste osatähtsusega – nende 
arvutuste kaudu moodustub Viljandimaa Vabadussõja 
mälestusmärkide väärtuspõhine hierarhia (vt tabel).
  Mälestusmärkide väärtuslikkuse hindamisel on vaja 
leida võrreldavad kriteeriumid võimalikult objektiivselt. 
Analüüsi koostades tõin iga väärtuse juures need hin-
nangute aluseks olevad kriteeriumid esile, nentides, et 
tegelike säilitamisotsuste aluseks loodava hierarhia puhul 
tuleks enne teha uurimus kogukonna suhestumise kohta 
mälestusmärgiga. Magistritöö raames sellist mahukat 
etnoloogilis-sotsioloogilist uurimust ei tehtud, sest töö 
peamine eesmärk ei olnud mitte anda konkreetsetele 
pärandobjektidele säilitusjuhiseid, vaid esitada säilitusot-
suste tegemiseks üks võimalik vaade ning näidata selle 
potentsiaalset tõhusust.

(2)

(3)

1. Suure-Jaani 25,56%

3. Sakalamaa 14,02%

5. Halliste 7,84%

8. Kõpu 5,62%

2. Kärstna 16,75%

4. Kolga-Jaani õigeusu 10,84%

7. Tarvastu 6,94%

6. Kolga-Jaani luteriusu 7,01%

9. Pilistvere 5,43%

(1)
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Pikaajaline huvi fotograafia ja kinematograafia vastu ning 
igapäevane osalemine ühe väikekino meeskonnas andsid 
mulle tõuke pühendada diplomitöö kinokunstile. Alljärg-
nev artikkel on refereering Tartu Kõrgema Kunstikooli 
mööbliosakonnas valminud töö teoreetilisest osast, milles 
andsin ülevaate muutustest Eesti kinosaalide sisustuses 
20. sajandi algusest tänapäevani.
  Praktilise töö käigus restaureerisin Tallinna kino 
Sõprusele kuuluvad viis tooli. Need osutusid proovikiviks 
eelkõige oma tööstusliku päritolu tõttu. Olin varem kokku 
puutunud pigem käsitööna valminud objektidega, mis 
kannavad endas meistri iseloomu ja töövõtteid, ent Sõp-
ruse jaoks 20. saj alguses suurtööstuse masstoodanguna 
valminud toolid olid seevastu täiesti anonüümsed.

TSAARIAJA LÕPP JA EESTI VABARIIK 
Eesti esimene kinoseanss peeti vana kalendri järgi  
21. septembril 1896 (uue kalendri järgi 3. oktoobril) Tal-
linna börsihoone väikeses saalis ning seda on tehnilise 
kvaliteedi aspektist tagantjärele raske edukaks nimetada. 
Ka kaasaja päevalehed heitsid ette nii projektori viletsat 
valgusjõudu kui ka pildi rohket värisemist. Need vajakajää-
mised ei pärssinud siiski kino menu ning kinoetendused 
muutusid peagi nii Tallinnas kui ka Tartus regulaarseteks.
  Nagu eelkäijaid – valgus- ja panoraampiltide 
seansse – korraldati ka esimesi kinoseansse käsikäes laa-
tade ja rändtsirkusega. Osal rändkinodel olid oma telgid 
või lihtsad teisaldatavad laudhooned, osa rentis aga ruume 
seltsidelt. Tallinnas näidati filme Estonia Laulu- ja Män-
guseltsi ruumides ja Harjumäel asunud paviljonides ning 
Tartus Taara Seltsis, Ugaunia Seltsis, Karskuse Sõbra 
Seltsis ja Tartu Eesti Käsitööliste Seltsis.
  Ajutiste kinohoonete pretensioonitus laienes ka 
nende interjöörile ja mööblile, millel puudus üleliigne 
dekoor ja luksuslikkus. Just selles pretensioonituses võib 
peituda kino suure populaarsuse võti: lihtrahvale mõeldud 
kultuuriüritusi oli sel ajal võrdlemisi vähe. Teater oli pärast 
rahvuslikku ärkamisaega küll levinud, kuid vähemharitud 
või noorele vaatajaskonnale pakkus just kino head alter-
natiivi. 
  Kinno pääsesid ka kõige vaesemad, kel saali koha 
ostmiseks sageli raha ei olnud – neile olid sisse seatud 
spetsiaalsed kohad ekraani taga. Nimelt olid ekraanina 
kasutusel lihtsad valged linad, mida niisutati, et need 
sirgena püsiksid ja sel viisil pilt selgem oleks. Niiskuse 
tõttu paistis valgus hästi ekraani taha ja kinoomanikud 
kasutasid seda varmalt ära – sinna paigutatigi odavaimad 

pingid. Kujutis paistis küll peegelpildis, kuid kino- 
vaimustust see ei kahandanud.
  Esimeste kinosaalide mööbel oli läbinisti funktsio-
naalne. Kuna kinod rändasid ringi, puudus ekstra saalide 
tarbeks valmistatud sisseseade. Nii istuti odavamatel koh-
tadel algul lihtsatel seljatoeta puupinkidel, veidi hiljem aga 
seljatugedega tisleritoolidel.
  1920. aastatel hakkas kino uudsust kaotama ning see 
sundis kinoomanikke publiku meelitamiseks sisustama 
saale mugavamalt ja luksuslikumalt. Paljudes paikkinodes 
kasutati juba kvaliteetseid Lutheri vabriku toole ja peatselt 
võeti kasutusele ka klapptoolid. Saalimööbel oli tavaliselt 
polsterduseta, ent puhkeruumides leidus pehmeid diiva-
neid ja tugitoole.
  Publikuhuvi hoidmiseks asuti ehitama hulgaliselt 
esinduskinosid, mille suursugusus laienes ka sisustusele 
ja mööblile. Kõige luksuslikumad olid Gloria Palace Tal-
linnas ja Athena Tartus. Neis ei piirdutud üksnes funktsio- 
nalismiga, vaid lasti fantaasial vabalt lennata. Näiteks 
Gloria Palace'i omaaegne reklaamvoldik uhkustab, et kino 
ooteruumid on sisustatud ühest Venemaa aadliresident-
sist pärit antiikmööbliga. Teisele maailmasõjale eelnevatel 
aastatel oli saanud juba normiks, et ka odavaimad isteko-
had olid polsterdatud. 

NÕUKOGUDE LIIDU KOOSSEISUS
Nõukogude ajal muutus kinoekraanil näidatav oluliseks 
propagandavahendiks, mis tõi kaasa suuri muudatusi nii 
kinode arhitektuuris kui ka interjööris. Filmikunsti võime 
haarata masse andis neile hoonetele Nõukogude Liitu 
kuulumise kahel esimesel kümnendil linnaarhitektuuris 
tähtsa koha. Rahvas pidi kinosid märkama ja nende stali-
nistlik suursugusus tuletas end pidevalt meelde. Interjöö-
ris sai Eesti Vabariigi aja luksusega võrreldes määravaks 
lihtsus: toretsevad istmed asendati kergelt kaarja seljatoe 
ja istmepinnaga polstrita klapptoolidega, millesarnaseid 
valmistati näiteks Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadis. 
Spetsiaalset kultuurimajamööblit toodeti ka Tallinna vana-
linnas asunud Kinomehaanika Eksperimentaaltehases.
  1955. aasta määrusega „Liialduste likvideerimisest 
projekteerimise alal ja ehituses“ võeti suund tüüpprojekti-
dele. Nii nagu kinohoonete arhitektuur, muutus ka nende 
sisseseade lihtsaks ja ratsionaalseks ning tüüpprojektid 
lõid masstootmisele soodsa pinnase. Kinomööbli valmis-
tamiseks hakati kasutama uusi tehnoloogiaid ja materjale: 
suurtootmises valminud lihtsad painutatud vineerist selja-
tugedega toolid jõudsid seltsimajadesse ja väiksematesse 
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kinodesse ning porolooniga polsterdatud ja dermatiiniga 
kaetud klapptoolid neisse kinodesse, mis olid projekteeri-
tud suurema vaatajaskonna jaoks.
  Kodumaisete mööblitootjate hulgas ei saa kuidagi 
mööda vaadata ETKVLi tootmiskoondise Kooperaator 
toodangust, mille hulka kuulunud ülimenukad ridatoolid 
2P-39 jõudsid lugematul hulgal Eesti kultuurimajadesse 
ja on paljudes kasutusel tänapäevani. Kooperaatoris täide-
tud tellimustest tasub veel mainida 1980. aastate alguses 
Tallinnas rekonstrueeritud uuenduslikku Pirita kohvikut-
kino, mis oli tõenäoliselt esimene omasugune Nõukogude 
Liidus. Sealsed ruumid olid sisustatud modernse plast-
mööbliga ning interjööris valitsesid praegusaja mõistes 
julged värvid ja orgaanilised vormid.

PÄRAST ISESEISVUSE TAASTAMIST
Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud erastamislaine 
tingis hästi toiminud kinovõrgu lagunemise ja mõne aasta 
jooksul suleti peaaegu 75% kinodest. See põhjustas pal-
jude kinohoonete ja nende sisseseade amortiseerumise 
ning sageli täieliku hävimise, mistõttu kadus osa meie 
huvitavast pärandist.
  Uue sajandi alguses jõudis välisinvesteeringute abiga 
kinomaastikule uus hingamine – nii Tallinnas kui kauge-
malgi avati kobarkinosid ja see suundumus kestab siiani. 
Meeletu tehnilise progressi ja hüppe kõrval analoog-
filmidelt digisüsteemile ei ole peatunud ka saalimööbli 
täiustamine. Kinode sisseseades liigutakse üha rohkem 
mugavuse ja luksuse poole, et vaataja täielikult endasse 
haarata.

(1) Tallinna Harjumäe paviljoni sisevaade. Eesti Ajaloomuuseumi 
negatiivikogu, 5631:1124. (2) Tallinna kino Modern mööbli kavan-
did. Eesti Arhitektuurimuuseum, 7.1.38. (3) Tallinna kino Gloria 
Palace'i sisevaade. Eesti Filmiarhiiv, 415.0-124026. (4) Tallinna kino 
Sõprus vaatesaal. Eesti Filmiarhiiv, 415.0-119737. (5) Tallinna kino 
Pirita saal. Eesti Filmiarhiiv, 332.d-1498. 

1 Salk, M. Ülevaade Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil, kino Sõpruse 
 kinotoolide restaureerimine. Bakalaureusetöö Tartu Kõrgema Kunstikooli 
 mööbliosakond, 2014. Muinsuskaitseameti 2015. a teadustööde konkursi 
 rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe kategooria I preemia. 
 http://muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/teadustoode-konkurss.
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Eesti Arhitektide Liidu ja „Eesti Vabariik 100“ korraldus-
toimkonna ühise missiooniprojekti „Hea avalik ruum“ 
eesmärk on korrastada ja ajakohastada linnakeskusi. 
Uuendatud keskused peaksid kujunema kultuuriürituste 
ja vaba aja veetmise kohaks, muutes linnade elukesk-
konna inimsõbralikumaks. Projekti käigus korraldatakse 
arhitektuurivõistlused ja plaanitakse aastaks 2020 korras-
tada umbes 15 linnakeskust.
  Käesolevas artiklis on vaatluse all nelja linna (Valga, 
Võru, Rakvere ja Kuressaare) vanalinna jaoks korraldatud 
arhitektuurivõistluse tulemused.
  Olgugi et need linnakeskused paiknevad muinsus-
kaitsealal, ei olnud arhitektuurivõistluse ülesannetele 
isegi üldistatult lisatud muinsuskaitselisi nõudeid. Lisaks 
ei olnud ühegi vanalinna puhul žürii töösse ega ka eks-
pertidena kaasatud Muinsuskaitseameti esindajaid. Kuna 
võistlusülesannetes puudusid muinsuskaitse tingimused, 
antakse artiklis hinnang võidutöödele, vaagides nende 
vastavust muinsuskaitsealadel kehtivatele põhimõtetele.
  Muinsuskaitsealade põhimäärused sätestavad muin-
suskaitseala eesmärgi, mille kohaselt tuleb peale linnaehi-
tuslike struktuuride ja hoonestuse säilitada või taastada 
ka ajalooliselt väljakujunenud linnaruumi elemendid, sh 
tänavaruum, mida kujundavad lisaks hoonetele piirde-
aiad, haljastus, väikevormid ning tänavakattematerjalid ja 
nende traditsiooniline paiknemine. Vältida tuleb algupära-
sest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide 
kasutamist.

VALGA
Kuna Valgas puudub ajalooliselt väljakujunenud kesk-
väljak, soovitakse vanalinna elavdamiseks korrastada 
Jaani kiriku taga olev Kesk, Raja ja Sepa tänavaga piiratud 
kvartal, mis peaks kujunema linnaelanike kokkusaamis-
kohaks. Arhitektuurivõistlusel tunnistati parimaks  
Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Seppingu (Itaalia 
AB Franchi Associati) ideekavand „Tootem“. Võidutöö 
puhul hinnati selget ideed ning linna vajaduste ja võima-
lustega arvestavat kohatunnetust.
  Muinsuskaitse seisukohalt on see töö õnnestunud, 
sest ajaloolist keskkonda on väärtustatud. Säilitatud on 
ümber kvartali paiknevad vanad hooned ning lisatud ei ole 
uusi, sobimatuid hoonemahte.

VÕRU
Võrus seati arhitektuurivõistluse sihiks leida parim 
lahendus tseremoniaalsele ja multifunktsionaalsele esin-
dusväljakule Katariina kiriku kõrval. Parimaks tunnistati 
Villem Tomiste (OÜ Stuudio Tallinn) ideekavand „Urban 
Gadget“. Võidutöös hinnati keskväljaku selget funktsio-
naalset jaotust, mis võimaldab mitut arengusuunda.  
Väljaku arhitektuurset lahendust rikastavad kergesti  
teisaldatavad väiksemas mastaabis ruumielemendid,  
mida saab vajaduse kohaselt täiendada.
  Muinsuskaitse aspektist vajab täpsustamist, et 18. saj  
lõpus rajatud ruudustikplaaniga Võru linna nelinurkne 
keskväljak eeldanuks abstraktse siksaki asemel katendi 
korrapärast paigutust, mida mõnes töös ka esitati. Või-
dutöö kohta esitas žürii märkuse, et maapinna mustvalge 
värvilahendus on liiga kontrastne ning et selle katend 
võiks arvestada valminud Katariina allee lahendust.

RAKVERE
Rakveres oli arhitektuurivõistluse alaks vanalinna läbiv 
Pikk tänav. Parimaks tunnistati võistlustöö „Pikk muu-
seum“, mille autorid on Kai Süda ja Risto Parve (Karisma 
arhitektid OÜ ja AS Amhold). Idee on muuta Pikk tänav 
kui ajatelg muuseumiks, mille eksponaatideks on arhitek-
tuuriajalugu peegeldavad hooned.
  Suurima muudatusena on kavandatud heledatest 
betoonplaatidest tänavakate, mille taustal tõuseksid 
hooned-eksponaadid paremini esile. Autorid loodavad, et 
selline tugev kontrast mõjutab majaomanikke oma hoo-
neid väärtustama ja korda tegema. Samas leiavad nad, et 
kõik majad ei pea olema ideaalselt restaureeritud – mõni 
võikski jääda ajahambast puretuks. Kuigi võistlusülesan-
des nõuti lahendusi ka tänavaseinas olevatele tühjadele 
kruntidele, leidsid arhitektid, et need võiksid jääda hoo-
nestamata, mõjudes nii pausidena, mis annavad märku 
ajaloos toimunust.
  Selle projekti puhul on sümpaatne, et töö autorid väär-
tustavad ajaloolist keskkonda ja arhitektuuri erinevaid kihis-
tusi. Hea on seegi, et ajaloolisse tänavaruumi ei ole lisatud 
peale pinkide ja hooneid tutvustavate aluste liiga palju uusi 
väikevorme. Puuderea istutamine keset tänavat ei järgi 
aga vanalinnade haljastamise viise ning ilmselt on ühtlasi 
ebareaalne sulgeda tänav autoliiklusele. Kõige võõramalt 
mõjub kontrastselt hele betoonist tänavakate, mis ei 
arvesta vana tänava traditsioonilist pinnakujundust ega 
materjali.

AVALIKU RUUMI ARHITEKTUURIVÕISTLUSE 
VASTUOLUD VANALINNADES

 
Lilian Hansar
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(1) Valga arhitektuurivõistluse I preemia, võistlustöö „Tootem“. Autorid Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping (AB Franchi 
Associati). (2) Võru arhitektuurivõistluse I preemia, võistlustöö „Urban Gadget“. Autor Villem Tomiste (OÜ Stuudio Tallinn). (3) Rakvere 
arhitektuurivõistluse I preemia, võistlustöö „Pikk muuseum“. Autorid Kai Süda ja Risto Parve (Karisma arhitektid OÜ ja AS Amhold). 
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  Projekti põhiidee muuta Pikk tänav muuseumiks, kus 
majad on isetekkelise muuseumi eksponaadid, tundub 
esmapilgul ajaloosõbralik, ent vanalinn ei peaks olema 
mitte vabaõhumuuseum, vaid normaalselt toimiv elu-
keskkond. Probleemi, et Pikk tänav kipub Rakveres jääma 
aktiivsest linnaelust kõrvale, on viimasel ajal püütud 
lahendada just uute funktsioonide leidmisega (spaa- 
hotellid, Vallimäe trepp jms). Kahjuks ei ole projekti  
autorid pööranud tähelepanu vajadusele siduda vanalinn 
Rakveres aktiivselt toimiva uue keskusega.

KURESSAARE
Kuressaares haarab võistlusala vanalinna peatänavaid (Lossi 
ja Tallinna), Keskväljakut, Vabadussõja ausamba ümbrust 
ning turu krunti. Kuigi paljud esitatud kavandid olid efekt-
selt kujundatud ja pakkusid suurejoonelisi ideid, osutus 
võitjaks esmapilgul kõige tagasihoidlikum, ent samas 
põhjalikult läbimõeldud ja realistlik töö „Vaip“, mille 
autorid on Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik (Projekt 
Kuubis OÜ). 
  Kuna Keskväljaku suvekohvikute asukohad on 
teenindamisvõimaluste alusel juba välja kujunenud, ei 
mahugi väljaku väiksuse tõttu sinna palju muid funkt-
sioone. Linnaelanikud soovivad Keskväljakul näha vee-
silma või purskkaevu, mida võistlustööd on erineval kujul 
ka pakkunud, nähes selle kasutust talvel uisuväljana. 
Kõigis töödes on esitatud teisaldatavad alused kultuuri-
üritusteks ja istumiseks, mille puhul hindas žürii eelkõige 
nende sobivust vanalinna ja teostatavust. Ühtegi sobivat 
väikevormide lahendust paraku ei leidunud.
  Keskväljaku kõrval olev haljasala, mis on rajatud 
Vabadussõja monumendi püstitamise aegse lahendusega, 
on paljudes töödes täielikult uuendatud. Võidutöö on ka 
selles osas kõige konservatiivsem, säilitades suuresti 
senise planeeringu.
  Võidutöö ettepanek planeerida turu tagaosale prae-
guse autoparkla asemele laste ja noorte mänguväljak 
pälvis žürii heakskiidu. Turu krundi piirde eemaldamine ei 
ole seevastu aktsepteeritav.

  Kõige keerulisemaks ülesandeks osutus väljakule 
ja tänavatele sobiva kattematerjali valik ning selle paik-
nemise muster. Võidutöös on Keskväljakule planeeritud 
väikestest betoon- või graniitkividest vaibad, mis mõjuvad 
võrdlemisi tagasihoidlikuna. Siiski soovitati lisada uuele 
kattekivile munakivi ja markeerida hooneteäärne tradit-
siooniline kõnnitee.
  Arhitektuurivõistlus ei andnud Kuressaares eriti palju 
uusi realiseeritavaid ideid, sest Keskväljaku projekt on 
sisuliselt valmis ja ootab juba mitu aastat elluviimist. Uue 
ideena tasuks kaaluda võidutöös esitatud väljaku katendi 
mustri kasutamist ning turuhoone taha laste- ja noorteala 
kujundamist.

JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD
Kuigi avaliku ruumi inimsõbralikumaks muutmine on 
kiiduväärt ettevõtmine, peab siiski juhtima tähelepanu 
mitme muinsuskaitsealade säilitamise põhimõtte osalisele 
eiramisele. Eelkõige puudutab see tänavakatendite valikut 
ja tänavapinna jaotuse planeerimist, mis oligi võistluse 
üks põhiülesandeid. 
  Kui tänavaseina hoonestuse ehk vertikaalse tänava-
pildi säilitamise vajadust arhitektid üldiselt aktsepteerivad, 
siis seda, et horisontaalne tänavapilt on vanalinna tradit-
sioonilise ilme kujundajana sama tähtis, ei ole veel üld-
juhul mõistetud. Arvestatud ei ole sedagi, et tänavaseina 
oluliseks osaks on ajaloolist keskkonda ilmestavad ning 
tänavaruumi koos hoidvad väravad ja piirded. Lisaks puu-
duvad arhitektidel üldjuhul teadmised vanalinna haljastuse 
paiknemisest ja sobivatest taimeliikidest.
  Kuna võidutööde alusel hakatakse koostama reaal-
seid ehitusprojekte, mis peavad vastama eritingimustele, 
võivad võistlusel pakutud lennukad ideed osutuda suures 
osas teostamatuteks. Muinsuskaitsealadele korraldatud 
avaliku ruumi arhitektuurivõistlused olnuks vanalinnade 
suhtes märksa asjatundlikumad, kui Muinsuskaitseamet 
ja Eesti Arhitektide Liit teinuks õigel ajal koostööd.  
Võistlusülesandele pidanuks kasvõi üldistatult lisama 
muinsuskaitselised nõuded.

TEADUS JA MÕTE

(4) Kuressaare arhitektuurivõistluse I preemia, võistlustöö „Vaip“. Autorid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik (Projekt Kuubis OÜ).
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Umbkaudu kaks tosinat aastat tagasi tolknesime rõõm-
sasti kusagil Walesi ja Inglismaa rajamail ning sattusime 
lõputu udu ja hekkide keskel jõrmi kindluslinnaku manu. 
Raudselt oli tegemist muinsusega. Muinsuse nimi oli 
Whitecastle. Muinsus oli ilmselgelt ka paremaid päevi 
näinud. Ronida tohtis ainult ühte nurgatorni. Vaade mõis-
tagi võimas, udule ja hekkidele. Parematest päevadest 
kõneles möödujale samuti paremaid päevi näinud silt, mis 
viisakasti andeks palus, et see Whitecastle, mida mööduja 
parasjagu silmab, ei ole tegelikult üldse mingi algupärane 
Whitecastle, vaid selle ümberehitet variant. Suuremad 
ümberehitused olla toimunud aastal 1135. Eks ta ole. Tuli 
leppida tolle moodsama versiooniga.
  Mõni hea aasta hiljem hängisime Roomas. Tore linn, 
peaaegu nagu Tartu. Ühel pool jõge ja teisel pool jõge, jõgi 
seejuures kangesti laisk ja mõnus. Vanad asjad siin ja seal, 
ainult et tiblade poolt maha põletamata – no õigupoolest 
põletatud rohkem kordi, kui mäletada jaksame, tostap 
ei mäletagi väga, et kunas just ja kelle käe läbi, põletet 
ja uuesti ehitet, räme taaskasutus in aeternum – see-
pärast joviaalses eneseuhkuses vedelevad. Roomas küll 
seda tunnet ei ole, et võtaks nüüd kõik oma kolm ja pool 
muinsust ja vuntsiks üles. Ei saagi olla, sest muinsuse 
otsa koperdad igal teisel sammul ja ülesvuntsimise asemel 
võiks ju hoopis klaasikese veini võtta või midagi muhedat 
ära süüa, mis mamma äsja valmis teinud on. Allora!
  Ükspä tuli vastu nii umbes pool sajandit vana  
Citroen DS. Värdjalik auto. Aga nii värdjalik, et kostab juba 
üpris muinsuse moodi. Autodega on üldse teistmoodi kui 
majadega. Vana auto puhul on vinge värk, kui õnnestub ta 
võimalikult originaalilähedaseks taastada. Autopeded veeda-
vad pool elu algupäraseid juppe otsides ja õiget kroomnahka 
või iluliistu taga ajades. Pärast paneb kivinõid uhke märgi 
rinda ja. Üldjuhul ei tule keegi selle peale, et konserveeriks 
nüüd rondi ära ja käiks vaatamas, kuidas midagi ei juhtu. 
Mootor peab tuksuma! Gentlemen, start your engines.
  Start your engines, jah muidugi. Sõna tasandil on 
ju engenieur ehk engineer ehk insener otsetõlkes vai-
mundaja. Võlulambist lahti lastud džinn, mis omakorda 
eesti keeles samasõnaliselt ka kärakat ehk spiritus’t 
tähendab, ehkki gin ja genie inglise keeles täitsa isesõnad 
on. Ometi näeme siit nii seda, et inimhingede inseneriks 
olemine tegelikult sõnaline topeltkordus on, kui ka seda, 
et aruliste inimeste ülesandeks on ikkagi asjadele hinge 
sisse puhumine ning selle neis hoidmine. Mida tahaks 
rõhutada ka muinsuskaitse ja -loome puhul.
  Jah, ka muinsusloome. Sest mida muud kui tuleviku 
muinsusi me omas igapäevases loometöös tekitame. Ka 

siis, kui me parasjagu mingit objektiivselt võttes kräppi 
toodame. Suur osa üleskaevatust ja muuseumidesse 
vitriinistet kraamist on ju samuti juhuslik sodi, millel on 
olnud õnn või õnnetus säilida meie päevini ning seeläbi 
ehk ka üht-teist omist päevist jutustada. Kruusikild siit, 
mõõgajupp sealt – üsna ühetasast pilti näeme kõigis 
maailma muuseumides. Eks üsna ühetasast elu elasid ka 
inimesed, tagasi aastat paarsada või -tuhat. Jõivad kruu-
sist, lõivad mõegaga, sõivad ja s***usivad. Ka viimasena 
mainitud tegevuse tulemid nokivad arheoloogid üles ja 
vaatavad, mismoodi muinasaegne söömavärk käis ja kas 
olivad pigem puhitised või paugupeer noil esivanemail. Ei 
või meie teada, mis meist järele jääb – kas nood teod ja 
objektid, mille üle me hetkes uhked oleme, või hoopistük-
kis sootumaks kõrvaline kraam. Seitse patja, neli tekki, 
siidisukad, samovar. Kristallpaleesid, poststrukturalismi ja 
suhtlusvõrgustikke ei pruugi ent mäletada keegi. Tulevik 
ongi ses mõttes elegantne värk, et kaugema tuleviku jaoks 
on isegi meie lähem tulevik juba minevik. Kõige kauni ja 
koledaga, mida me sellesse monteerida mõistame.
  Kirjutan seda juttu otse Tallinna vanalinna südames, 
Harju tänaval Kirjanike majas. Siia majasse ma sündisin, 
elasin siin oma esimesed kaheksateist aastat ja viimased 
üheksa olen siin töötanud. Tänava teine külg on endiselt 
tühi. Pommiauk, mida on erinevatel aegadel üritet vääris-
tada küll karukujude, küll purskkaevude, küll jäätisepavil-
jonide, uisuplatside, tolmuparkidega. Ei ole eriti hästi välja 
tulnud. Auk on auk. Kas piisavalt vana auk on juba muin-
sus omaette? Ikkagi vaade kirikule ja armastatud haljasala 
ja. Mu meelest ei ole. Minu napi eluea jooksul on paar 
pahemat auku vanalinnas kinni ehitet – postmodernistlik 
söögikohamaja Dunkri tänavas kaheksakümnendatel,  
De La Gardie kaubakeskus Virus, väljaspool müüre 
Roosikrantsi nurk ja Kawe Plaza – pole hullu, edeneb. 
See Harju tänava asi ei kipu kuhugi edenema, ent pool 
sajandit või isegi sajand on kontekstis ju kõigest lepa-
triinu. Loodus tühja kohta ei salli, isegi kui linnavalitsused 
mõnd aega sallivad. Ja linn on ju loodus kontsentreeritud 
kombel, loodus inimeste jaoks. Inimajalugu on kulgenud 
puu otsast koopasse, koopast osmikusse, osmikust linna. 
Linn hingab omas rütmis ja ehitab ennast tasakesi tagasi. 
Mis siis, et pärast Jüri Kuuskemaa sündi toimunu ei 
pruugi Tallinna vanalinnas pärusmuinsuseks kvalifitsee-
ruda – linn kestab isegi Kuuskemaast kauem. 
  Päris säratav oli mõni aeg tagasi vaadata ühe soom-
lase tehtud fotosid Tallinna vanalinnast – ajast mineva 
sajandi seitsmekümnendate keskel. Hämarast lapsepõl-
vest tuli tuttav ette paljugi. See pildistu pärines olüm-
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piaregatieelsest ajast. Mäletatavasti võõbati vanalinn 
aastaks 1980 uhkesti üle, mõnede majade kallale lasti 
Poola torumehed, vabandust, restauraatorid. Misläbi 
tekkis üks terake üheülbaline n-ö korrastet vanalinnamaja 
tüpaaž. Samas jätkus tagahoovides, ripakil väravate taga, 
lukustamata pööninguil ja keldreis turbabriketilehaline 
minevik. Lapsinimesed said ronida enam-vähem kõigile 
katustele ja konnata kõigis sala- ja alakäikudes. Tänaseni 
tean, kus õues oli hobusepeakuju, mäherdused tagakeld-
rid olid omavahel ühendet, kuskohast sai sipsti teisele 
tänavale välja ja mäherduste majade vahelisest praost 
pääses Toompead ümbritsevale rinnatisele. Kus oli jube. 
On küllap siiani. Hea, et sinna enam ei pääse. Aga too 
seitsmekümnendate vanalinn oli natuke nagu praegune 
Rooma – lodev ja jõuline omas minnalaskmismeeleolus, 
eputamata uhke, iseteadlik ja ausameelselt vana. Mul on 
karvane tunne, et midagi sest eneseküllasusest on kaotsi 
läinud. Mitte vast pöördumatult. Nagu omal ajal päästis 
vaesus vanalinna suurematest moderniseerimistalgutest, 
nõnda võib ta seda teha ka nüüd. Kogu kinnisvarapaketi 
überapartementideks kujundamise jaoks pole vististi 
turgu, raha ega tahtmist. Küllap leiab kohalik inimene 
ühel hetkel tee vanalinna tagasi, kui jaapani ja Skandinaa-
via vanamemmed on tüdinud investeerimisest ruutjalga-
desse, millele oma jalg kunagi ei astu.
  Ma ei tea, kui palju muinsuste kaitsejate armee 
takistab põhjendatult või põhjendamatult üht, teist ja kol-
mandat ümberehitamist siin või seal. Vanalinna müüride 
vahelt viib mõttelõng loogiliku käiguna mõisate juurde. 

Noid on hullus ja hullemas seisus ikka paras pinutäis. 
Ja olivad nad ju omal ajal sisuliselt firmade peakontorid, 
majandusüksuste keskused. Karta on, et arvata võib, et 
üksnes majandusüksustega seotuna nad ka säilida pluss 
edeneda saavad. Jaa, võiks ju korteriteks korrigeerida –  
ent ega niisama naljalt ühest pikast anfilaadist kuut 
kahetoalist kõigi duširuumidega ei leiuta. Paar-kolm 
head näidet siiski on, ja usun, et ilus uus elu ootab ees ka 
hetkel teatavas väsimuses roiduvaid häärbereid. Eh, hea 
uus elu käib ju siinsamas vanalinnaski. Tasub vaid minna 
korraks tänavale, hingata linna, lugeda linna. Parim aeg 
linna lugemiseks on teadagi kevadsuvisel varahommikul, 
kuid ka kevadine keskpäev kärab kenasti. Kurblik küsimus 
kõlab vaid: kus on inimesed?
  Panen silmad kinni ja kujutan ette, et kõik on jube 
hea. Et astun Kirjanike majast välja ja näen sigrimigriliselt 
elavaks ehitet Harju tänava teinepoolt, et tänavail sageleb 
sadu erivärvilisi inimesi, et kohvikud kõlavad eestikeelsest, 
huvitavate aktsentidega põnevjutust, et poeedid on purjus 
vaid pisut ja ettevõtjad helded metseenid, et mitut masti 
sõjamehed ajavad sõbralikult serva särasilmsete tüdriki-
tega, et igast kolmandast keldrist ja kangialusest uhkab 
inspireerivaid söömaaroome, et korraga on nii suvi kui 
sügis kui talv.
  Ja esmalt muidugi kevad. Eeskätt alati kevad. Me 
oleme alati kõige alguses ja meie teha on, et tuleviku 
muinsus oleks hea. Minevik, kõige lugupidamise juures, 
on minevik. Ei muud.

(1–2) Vene 8 sisehoov Tallinna vanalinnas aastal 1985. Fotod Muinsuskaitseameti arhiiv

(1) (2)
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KÜMME AASTAT ÜHEST HUVITAVAST 
KODANIKUALGATUSEST: MUINSUSKAITSETUDENGITE 

PÖÖRDUMINE TALLINNA PUITMAJADE KAITSEKS  
JA SELLE JÄRELMÕJUD 

Tänapäeval on muinsuskaitse dialoog kogukonnaga loo-
mulik linnakeskkonnaski. Kohalikelt elanikelt tuleb küllalt 
sageli ka ettepanekuid tunnistada mõni objekt mälestiseks 
või moodustada kuhugi miljööväärtuslik hoonestusala. 
Kümne-viieteistkümne aasta eest polnud see veel nii 
tavaline, pigem tuli tollal tihti tõdeda, et muinsuskaitse 
taotlusi – eriti lihtsama ja argipäevasema keskkonna kait-
sel – laiemas avalikkuses ei mõistetud ega toetatud. 
  Olukord hakkas kiiresti muutuma 2000. aastate algul, 
seda muidugi ka professionaalsete muinsuskaitsjate endi 
järjekindla selgitustöö tulemusena. Järjest lisandus inimesi, 
kes muretsesid ajaloolise ehitatud keskkonna käekäigu 
pärast ning arvasid, et muinsuskaitsjad ei jõua linna kiiresti 
muutuva arengurütmiga ehk piisavalt sammu pidada, et 
planeerimisotsuseid tehakse rutakalt ja vajaliku kaalumi-
seta ning kultuuriväärtuste kaitse peaks olema eri ruumilõi-
kude arengustsenaariume kavandades märksa jõulisemalt 
esil. Kõige ehmatavam oli harjumuspärase puithoonestuse 
kiire kadumine Tallinna kesklinnast, sealhulgas mitme eriti 
huvitava maja lammutamine või väga halb seisund.
  2005. a algatasid muinsuskaitse ja restaureerimise 
eriala bakalaureuseõppe viimase kursuse üliõpilased 
Maarja Tüür ja Olari Kärmas pöördumise Tallinna kesk-
linna puitmajade kaitseks. Taotluse koostamisel abistas 
neid ja hiljem tegi taotlusele toetajate kogumiseks inter-
netirakenduse eelnimetatute kursusekaaslane Madis 
Roosalu. Kiri saadeti Muinsuskaitseametile, Tallinna Kul-
tuuriväärtuste Ametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ame-
tile, Kultuuriministeeriumile ja teistele asjassepuutuvatele 
institutsioonidele. Siinkirjutajal oli võimalus osaleda selle 
dokumendi koostamises nõustajana. 
  Algatuse üks ajend oli Tallinnas Kadri teel asunud neo-
baroksete krohvitud puitelamute lammutamine – hoonete 
kehvast seisundist hoolimata ehmatas see paljusid Kadrioru 
sõpru, aga tajuti ka laiemalt puitarhitektuuri ohustatust. 
Pöördumises rõhutati, et ametlikud miljööalad on tervikliku 
kultuurikeskkonna säilimise tagamiseks pahatihti liiga 
väikesed ning neist väljapoole jääb veel terve hulk põnevaid 
vanade majade saarekesi ja efektseid üksikhooneid. Pöörati 
tähelepanu sellele, et just vanimad ja lihtsaimad agulimajad 
on linnapildist kadumas ning vääriksid meie ajaloo oluliste 
märkidena suuremat tähelepanu ja kaitset. 
  Ehitisi, mille kaitsmise vajadust paluti kaaluda, oli 
mitukümmend. Noorusliku uljusega lisati nimekirja ka 

õige halvas seisundis või säilitamisaspektist keerulises 
asukohas paiknevaid maju. Internetti riputatud ja Kuku 
raadio eetris tutvustatud, hiljem ka kirjutavas pressis üsna 
elavat kajastamist leidnud taotlus kogus küberruumis kii-
resti üle 2000 toetaja, mis on õige imekspandav, sest veel 
polnud sotsiaalmeedia kõrgaeg. Olles just noore ja roheli-
sena läinud tööle muinsuskaitsesüsteemi, avanes mul või-
malus jälgida ning vahel ka mõjutada asjade edasist kulgu. 
Lisaks tuli ühel ettevõtmise algatajal Olari Kärmasel endal 
asuda peagi tööle linnaplaneerimise ametisse ning kehas-
tuda kodanikuaktivistist ümber linnaametnikuks.
  Kuigi nimekirja sattunud majade hulk ja valik algul 
ehmatas ning üllatas asjaomaseid instantse, võeti pöördu-
mist siiski tõsiselt ning mõndagi hoonet käidi erikomisjo-
niga kohapeal vaatamas. Tõsi, riiklike mälestiste sekka on 
paljudest eraldi nimetatud hoonetest praeguseks jõudnud 
ainult üks: neorenessanslik puitmaja Mardi 3. Ülevaatuse 
käigus tabas muinsuskaitsjate silm teisigi väga huvita-
vaid kaitsmata puitehitisi, mida pöördumises mainitud 
polnud, näiteks Diakonisside lasteaed Pärnu mnt 123 ja 
Tiesenhausenite suvemõis Kotka 44 – need said vastava 
menetluse järel kultuurimälestise staatuse. 
  Tuntavat mõju avaldas rahvaalgatus Kadrioru puit-
hoonestusele, mille üle toona käisid suhteliselt teravad 
vaidlused. Nimelt arvas osa arhitekte ja muinsuskaitsjaid, et 
Kadriorus peaks tagama rohkem uusehitusvõimalusi ning 
piirkonna ehitusmäärust (tänapäeva mõistes miljööväär-
tusliku ala kaitse- ja kasutustingimusi) koostades tuleks 
nõuda üksnes mõne kõige erilisema maja ja tänavalõigu 
säilitamist. Neil erialainimestel, kes soovisid hoida Kadrioru 
keskkonda terviklikumalt ja suuremas ulatuses, oli nüüd 
lisaargument, millele toetuda. Praeguseks on enamik Kad-
riorus kahtluse all olnud maju alles ja paljud neist kenasti 
korda tehtud ning on kummaline mõeldagi, et nende säili-
mispotentsiaalis võidi veel nõnda hiljuti nii tõsiselt kahelda. 
  Oluline roll oli pöördumisel veel selles, et Kitseküla, 
Raua ja Torupilli asumis moodustati Tallinna kesklinna 
miljööalade teemaplaneeringu käigus täiesti uus ja ula-
tuslik väärtustatud piirkond. Lisaks on püütud edaspidi 
miljööalade planeeringuid tehes järgida pöördumise  
koostajate poolt esile toodud vajadust ajaloolist hoones-
tust süstemaatiliselt inventeerida.
  Halvemini läks mujal kesklinnas. Selgus, et paljud 
majad on juba kehtestatud või algatatud planeeringuga 
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lubatud lammutada või kuuluvad nii muinsusvaenulikele 
omanikele, et nende säilitamisest ei tule kardetavasti suu-
remat välja isegi parima püüdmise korral. Nõnda on maa 
pealt pühitud puithoonestuse saareke Kaupmehe tänava 
lõpus, enamik vana Keldrimäe jäänustest Staadioni tänava 
piirkonnas, suur osa Kadrioru Uuest Slobodaast ja hulk 
teisi maju, mille allesjäämist pöördumise algatajad soovisid. 
  Mõne hoone kohta telliti koguni kaitse alla võtmise 
ekspertiis (põneva hooviansambliga Jakobsoni 13, arhai-
line hütike Võistluse 7 jt) ning nende kohta saadi ka arhi-
tektuurimälestiste ekspertnõukogult positiivne seisukoht, 
kuid olukorras, kus tühjana seisva maja seisund kiiresti 
halvenes, tegid ametnikud lõpuks nukral meelel siiski 
lammutamisotsuse. Mõni ehitis, näiteks kaks puitelamut 
Lennuki 24, lammutati lihtsalt ebaseaduslikult. 
  Teadlikult jäeti miljööväärtuslik hoonestusala loomata 
Juhkentali kandis. Piirkonda otsustati pigem käsitada  
n-ö eksperimentaalalana, et saada teada, mis juhtub siis, 
kui suuri muinsuskaitselisi piiranguid ei ole. Tulemused 
on intrigeerivad: hävinud majade kõrval on ohtralt neid, 
mille on omanikud otsustanud omal algatusel rekonst-
rueerida (sh huvitaval kombel mõni, mille detailplaneering 
lubanuks lammutada või mida me ei julgenud halva tehni-
lise seisundi tõttu toona kaitse alla võtta). Paljud hooned 
on siiski muutunud üsna veidraks või lihtsalt ilmetuks. Nii 
tekib vägisi küsimus: kas võinuks sellegi piirkonna aren-
gut rohkem ohjeldada ja suunata? Tuleb tõdeda, et mitme 
tol korral kõne all olnud, ent lootusetuks tunnistatud maja 
säilitamise soov on taas üles kerkinud. Nii tegi Juhkentali 

(1) Mardi 3 on üks väheseid taotluses väärtusliku üksikobjektina nimetatud hooneid, mis ka tõepoolest mälestiseks tunnistati. Foto Oliver 
Orro (2) Kotka 44 jäi muinsuskaitsjatele hoonete ülevaatamise käigus silma n-ö lisaobjektina ja on nüüdseks jõudnud riiklikult kaitstavate 
ehitiste hulka. Fotod Martin Siplane (3) Püssirohu 7 on üsna veenvana säilinud agulihütike, mille kohta telliti küll ekspertiis, kuid mida pole 
seni siiski kaitse alla võetud. (4) Kitsekülas moodustati üliõpilaste pöördumist järgides uus miljööväärtuslik hoonestusala. 

(1) (2)

(3) (4)

Selts 2015. a ettepaneku võtta muinsuskaitse alla  
Juhkentali 14 asuv pooleldi puidust, pooleldi kivist hoone. 
  Kõige suuremaks kaotuseks pean aga Pärnu mnt 31  
asunud uhkete kodanlike linnamajade hävingut. Kultuuri- 
mälestiseks tunnistamiseks ekspertiisi koostanud arhitekt 
Katrin Etverki ehmatas nende hoonete hüljatus ja eba-
soodne linnaehituslik asend, mispeale otsustati ettevõtja 
Mika Orava eestvõttel kasutada ebatavalist meetodit: 
majad demonteerida ja viia sobivamasse kohta. Paljudel 
põhjustel see protsess takerdus ja plaan ei teostunud ning 
halvasti ladustatud puitmaterjal hävis. Linnaruumis seda 
koletut lünka silmates on mu süda seniajani väheke valulik. 
  Puitmajade kaitse aktsiooni kaalukaim kasutegur 
oligi küllap see, et teadvustasime asjaolu, et on hulk 
kodanikke, kes arvavad, et muinsuskaitsjad kaitsevad 
puitarhitektuuri pigem liiga vähe ja liiga leebelt, mitte aga 
liiga palju ja liiga jäigalt, nagu tihtilugu võis toona ja võib 
aeg-ajalt nüüdki meediast kõlama jääda. Kuigi iga kord 
ei õnnestunud praktikas säilitada täpselt neid maju, mille 
olid noored entusiastid oma näidisloeteludesse lisanud, ei 
jooksnud see algatus sugugi liiva. Pöördumine oli mitme 
tule vahel istuvatele muinsuskaitsjatele sageli suureks 
toeks ja innustuseks. See mõjutas eelkõige miljööalade 
planeerimisel tehtavaid otsuseid, mille tulemusi paljude 
restaureerivalt korrastatud majade näol märkame alles 
praegu. Samas paneb puitarhitektuuri vaieldamatu 
ühiskondlik edulugu mõtlema, et vahest võinuksime olla 
mõnes kohas veel julgemad ja toetada rohkem muinsus-
kaitsetudengite radikaalseina tundunud ettepanekuid.
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KÜMME AASTAT PUKKTUULIKUTE  
MÕÕDISTAMISE PRAKTIKAT 

Eri aegadel ja kohtades on Hiiumaal olnud kokku ligi viis- 
ja poolsada tuulikut ning parematel aegadel on Saaremaal 
üheaegselt eksisteerinud üle 1200 tuuliku. Nüüdseks on 
sellest omaaegsest ilust suuremal või vähemal määral 
säilinud ainult murdosa ning sellestki pool on juba vare-
mestunud – sageli pole alles muud kui emapuu, kivijalg ja 
käputäis metalldetaile.
  Alatest 2005. aastast on Tartu Kõrgema Kunstikooli 
mööbli ja restaureerimise osakonna tudengitel olnud 
võimalus teha oma suvine praktika Hiiumaa ja Saaremaa 
pukktuulikutes. Nädala jooksul pildistatakse, visandatakse 
ja mõõdistatakse üles sadu tuulikudetaile. Praktika idee 
autor on muinsuskaitsja Dan Lukas, kes töötas välja pukk-
tuulikute inventeerimise metoodika ning kelle juhendami-
sel said esimesed tuulikud Hiiumaal ka üles mõõdistatud. 
  Kümne aasta jooksul on kogutud hulgaliselt tuulikute 
ehituslikku osa puudutavat ajaloolist teavet nii Hiiumaalt 
kui ka Saaremaalt. Üksikasjalikult on püütud üles mõõ-
distada nende konstruktsioonilahendused ja sisseseade, 
erilist tähelepanu pööratakse originaaldetailidele. Lisaks 
on kirjeldatud kahjustuste ulatust ning mitmesuguste 
sisselõigete, märgete ja tõrvajoonistuste asupaika.  
Iga inventeeritud tuuliku kohta on olemas rikkalik pildi- 
materjal, mis toetab kohapeal visandatud detailijooniseid. 
  Inventeerimise eesmärk ei ole pelgalt tuvastada 
hääbuvat pärandit ja talletada infot – kogutud andmed 
annavad tõesema pildi endisaegsetest töövõtetest ning 
veskimeistrite täpsusest ja leidlikkusest. Tuulik on kahtle-
mata kultuurimärk, mis kannab kogukonna identiteeti ja 
ajalugu. Pärandi sellise osaga tegelemine ei kuulu ainult 
väikese seltskonna pädevusse. Pärand ei säili, kui sellega 
kaob side. Seda sidet saab luua ja säilitada ainult ees-
märgipärase ja mõtestatud tegevuse kaudu. 
  Välitöödel osalemine annab võimaluse aktiivsete ja 
sisuliste arutelude tekkeks, mis omakorda loovad selgema 
pildi minevikust ning tugevama ühenduse juurtega. Esiva-
nemate looduga ei ole mõnikord sugugi lihtne samastuda, 
eriti kui säilinud pärandmärgid on aastasadadetagused 
ning alles on kõigest pilpavare, mille lõputul lappimisel ei 
tundu otsa tulevat. Sageli nähakse lagunevas pukktuuli-
kus pigem tüli kui silmailu. 
  Tuulikud on paratamatult hääbuvad pärandobjektid, 
mis on oma algse funktsiooni minetanud. Uut väljundit, 
mis arvestaks nende ajaloolist väärtust, on raske leida, kuid 
nende koht ei ole ainult eksponaadina muuseumis, kus 
pool väärtusest on teisaldamise tõttu „vankrilt maha pude-
nenud“. Ajaloolist mitmekesisust rõhutades on tuulik oma 

 
Kersti Siim
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algses asukohas suurepärane maastikuaktsent ning selle 
rolli suudab üks põllul seisev veski väärikalt välja kanda.
  Praktika esimene päev möödub tavaliselt tuuliku töö-
põhimõtete ja eripäraga tutvudes mõne komplekssemalt 
säilinud objekti näitel. Üliõpilased saavad juhised eelseis-
vaks mõõdistamiseks ja fotografeerimiseks. Sellele järgne-
val nädalal tuleb ette nii võsas ragistamist, kivihunnikutel 
turnimist kui ka huvitavaid kontakte kohalikega. Omaette 
väljakutset pakub kadakate vahel pildistamine ja paberitöö 
tuulisel väljal. Kohati sarnanevad mõned välitööpäevad 
arheoloogiliste uuringutega, kus kokkuvarisenud tuuliku-
kere säilinud osad püütakse võimalikult terviklikult üles 
mõõta. Sealjuures peab arvestama, et tegu on juba kõdu-
nenud puiduga, mille liigutamisel kaotab detail täielikult 
oma esialgse vormi. 
  Kindlasti ei saa jätta märkimata erilisi ja kohati isegi 
kummalisi termineid, mis on olnud tuuliku detailide kohta 
läbi aegade kasutusel. Pöörpakk, tangukerst, titsid, 
tatsid, käänid, sõled jne võivad esimesel päeval parasjagu 
segadust tekitada, kuid nädala lõpuks on kõik osalejad väi-
kestviisi tuulikuasjatundjad. Samuti tundub piisavat ele-
vust tekitavat asjaolu, et sageli leiavad varede juures varju 
rästikud või on end tuulikus sisse seadnud mõni väiksem 
lind, herilastest, vaablastest ja sipelgatest rääkimata.
  Praktika käigus kogutud alusandmetele toetudes on 
valminud mitu restaureerimisprojekti. Peamiselt on nende 
siht olnud taastada tuuliku autentne välisilme ja tagada 
originaalsubstantsi säilimine. Peale selle on Dan Lukas 
kasutanud kogutud infot oma 2013. a valminud lõputöös1, 
milles ta annab põgusa ülevaate Hiiumaa pukktuulikute 
käekäigust läbi aastate ning püüab sõnastada tähtsaimad 
väärtused, mida tuulikute pärandi kaitsel jälgida. Eelkõige 
on vaatluse all konstruktsioonilahendused ja uuringutest 
tulenevad järeldused. Saaremaa pukktuulikute kohta nii 
põhjalikku analüüsi veel tehtud ei ole.
  Välitöödel kogutud andmed on koondatud Muinsus-
kaitseameti Hiiumaa ja Saaremaa kontoritesse, kus on 
kõigil huvilistel (nt koduloouurijad, ajaloolased ja moli-
noloogid) võimalik nendega tutvuda ning neid vajaduse 
korral kasutada. Hiiumaal juhendas praktikat Dan Lukas 
ja selle käigus koguti andmeid ligi 30 säilinud tuuliku 
kohta. Saaremaal on praktikat juhendanud Kersti Siim ja 
abiks on olnud arhitekt Mihkel Koppel. Saaremaal on üles 
mõõdistatud üle 40 tuuliku ja selle vare.

1 Lukas, D. Hiiumaa pukktuulikud. Konstruktsioonilahenduste uurimine. 
 Lõputöö. Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbliosakond, 2013.
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(1) Sepa tuulik Saaremaal. Teise korruse sisseseade mõõdistamine. Fotod Kersti Siimu kogust (2) Hindriku tuulik Saaremaal. Tiivavõlli ots. 
(3) Tööleht Hiiumaal asuva Kõpu tuuliku kivitörre mõõdistamiseks. (4) Möldri tuulik Saaremaal. Tuulikuvare mõõdistamine. (5) Igaküla 
tuulik Muhumaal. Põlvepakkude kinnitusdetailid.

(2)(1)

(3) (4)

(5)
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MÄLESTIS ON ÕPIKESKKOND

Muinsuskaitsel on koolile pakkuda palju. Õppekäigud 
ajaloolistesse paikadesse ja muuseumikülastused anna-
vad ajalooõppele suure lisaväärtuse – võimaluse õppida 
autentsete esemete ja algallikate kaudu. Viimastel aasta-
tel on koostatud põnevaid õppematerjale1, mille abil leiab 
kultuuripärand tee koolitundi.
  Ajalooõpetajad koondasid koos kaasatud muinsus-
kaitsjate, kultuuriloolaste ja muuseumitöötajatega oma 
jõud mahuka, 17 raamatust koosneva kogumiku „Eesti 
kultuuriloo õppematerjal“ loomiseks. Iga köide käsitleb 
ühte maakonda (lisaks eraldi Tallinn ja Tartu) ning aitab 
õppida Eesti ajalugu kodukoha tuttava olustiku kaudu. 
Eri ajastute ja ajalooteemade kohta on toodud näiteid 
kohalike ehitiste ja rajatiste seast. Käsitletakse objekte 
alates muinasaja asulakohtadest kuni möödunud sajandi 
tööstushoonete ja kolhoosikeskusteni. Valiku aluseks on 
kultuurimälestiste riiklik register.
  Mõisakoolide õpetajad on mõelnud välja ülesanded, 
millega õpetada mõisa ja selle keskkonna kaudu sot-
siaal- ja loodusaineid, keeli, kirjandust ja kunsti. Mõis 
on erakordselt inspireeriv õpikeskkond ning koostatud 
ülesanded innustavad nii uurimistööle kui ka arendavad 
loovust (näiteks põrandamustritest saab komponeerida 
muusikapalu!).
  Mäluasutuste varadega tutvumiseks on koostatud 
projekti „Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana“ raames 
Tallinna Ülikooli eestvedamisel 90 tunnikava. Koos selgi-
tavate tekstide ja näpunäidetega muudab see arhiiviallikate 
kasutamise õppeprotsessis märgatavalt mugavamaks. 
  Värske lähenemisega ajalooõppele paistab silma  
ka kahes osas ilmunud töölehtedega õppematerjal  

„Ajalooõpetus ja -pildid“. Mitme muuseumi ja raamatu-
kogu kogudes leiduvate (balti)saksa, eesti ja Eesti vene 
kunstnike tööde põhjal valminud lühifilmide kaudu tutvus-
tavad ajaloolased Eesti mineviku sõlmpunkte. Tänuväär-
selt näitavad maalid ja graafilised lehed ka seda, kuidas 
sündmuste, tegelaste ja nähtuste tähendus ajas muutub. 
  Tallinnas Niguliste muuseumis asuva Hermen Rode 
kappaltari tehniliste uuringute põhjal on valminud tea-
dusveeb, millega kaasnev õppematerjal pakub tegevust 
mitmes õppeaines juba alates lasteaiast. Põnevaim on 
ülesanne, mis näitab gümnaasiumiõpilastele, kuidas tekib 
ühe kunstiobjekti kohta ajalookäsitlus, st seda, kuidas 
konstrueeritakse ajalugu. 
  Magistritööna koostatud veebileht „Väike muinsus-
jutt“ kutsub kunstiõpetajaid tutvustama muinsuskaitse 
ja restaureerimisega seotud teemasid. Ülesannetes pan-
nakse õpilasi arutlema konserveerimise ja rekonstruee-
rimise teemal, looma varemete põhjal pildilisi rekonst-
ruktsioone, mõtisklema koopiate üle, kopeerima klassi 
ühistööna klassikuid ning otsima lahendusi nüüdiskunsti 
konserveerimise probleemidele.
  Muinsuskaitse üks oluline alustala ja võimalus on 
haridus, täpsemalt üldharidus. Praegu laotud vundamen-
dikivid annavad meile tulevikus mälestisi väärtustavad ja 
teadlikumad omanikud.

 
Elle Lepik

(1) Vladimir Borovikovski maal „Maria Ivanovna Lopuhina“ (1797), avaldatud litsentsi Creative Commons Attribution-ShareAlike alusel. 
(2) Ülesanne  „Koopia. Koopia! Koopia?“ veebikogumikust „Väike muinsusjutt“. Pärast koopiateemalist arutelu kopeerisid Tallinna Reaalkooli 
7. klassi õpilased detailide kaupa Borovikovski maali. Foto Elle Lepik

1 Õppematerjalidega saab tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel 
 http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/haridus.

(2)(1)
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MUINSUSKAITSEAMETI  
ARHIIVI UUDISED
Riina Hiob

2015. a lisandusid arhiiviinfosüsteemi AIS kirjed doku-
mentide kohta, mille andis vastloodud Muinsuskaitse-
ametile 1993. a üle Vabariiklik Linnaehitus- ja Arhitek-
tuurimälestiste Kaitse Valitsus (VLAKV). Seega on veel 
üks Muinsuskaitseameti arhiivi fond leitav ka AISi kaudu 
ja muutunud avalikkusele kättesaadavamaks. Fondi  
leidandmed on ERA. 5071.
  Tegu on eelkõige mälestiste kaitse alla võtmist ja 
restaureerimist käsitlevate dokumentidega. Olulist teavet 
aastail 1944–1993 riikliku kaitse all olnud ehitiste kohta 
annavad nn objektikaustad, mis sisaldavad kirjavahetust, 
ülevaatuse akte ning mõnel juhul ka jooniseid ja fotosid. 
Põnevat lugemist pakuvad omaaegsed protokollid tollaste 
juhtivate arhitektuuriajaloolaste ja restauraatorite Villem 
Raami, Helmi Üpruse, Teddy Böckleri, Kalvi Aluve jpt 
sõnavõttudest ning seisukohtadest.
  2015. a andsime Rahvusarhiivile üle varem VLAKVile 
kuulunud, kuid pikalt kadunud olnud arhitekt Christian 
Matthias Schonsi Pärnu linna ülesmõõtmisjoonised 
1798. aastast. See oli haruldane leid, sest 18. saj graafilist 
materjali on üldiselt säilinud vähe. Et jooniste juurde  
kuuluv arhitekti originaalkaaskiri asub Rahvusarhiivis,  
oli loogiline, et anname sinna üle ka väärtusliku jooniste-
kogu. Schonsi kogu lähemalt tutvustav ja plaanide  
koopiaid sisaldav arhivaal on lisaks kättesaadav  
Muinsuskaitseameti arhiivis.

VILLEM RAAM 105 
Juhan Kilumets

30. mail 2015 möödus 105 aastat Villem Raami (1910–
1996), paljude praeguste kunstiajaloolaste, muinsuskaits-
jate ja restauraatorite kolleegi, õpetaja ja eeskuju sünnist. 
Järjekorras neljas mälestuspäev (varasemad peeti 2000. a  
Virumaal, 2005. a Harjumaal ja 2010. a Saaremaal) 
toimus Haapsalus, peakorraldaja oli Eesti Muinsuskaitse 
Selts.
  Päeva keskmeks oli keskaja kunstile ja arhitektuurile 
pühendatud teaduskonverents toomkirikus. Enamik viiest 
ettekandest jätkas otseselt Villem Raami omaaegseid 
uurimisteemasid. Krista Andresoni ettekanne kandis 
pealkirja „Lugedes „Gooti puuskulptuuri“ – Villem 
Raam keskaegse kunsti vahendajana“, Anu Mänd kõneles 
Haapsalu, Tallinna ja Tartu toomkiriku altaritest keskajal 
ning Kaur Alttoa urdaažist Carcassonne’is ja Eestis. 
Anneli Randla ettekandele „Mõningaid uusi andmeid 
vanast dekoratiivsest seinamaalist“ järgnes Merike 
Kurisoo sõnavõtt Tallinna 16. sajandi sakraalmaastiku 
teemal.
  Ettekanded publitseeritakse ajakirja Baltic Journal  
of Art History erinumbris.
  Konverents lõppes Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi väljaantava Villem Raami 
preemia laureaadi väljakuulutamisega. Tunnustuse pälvis 
arheoloog Villu Kadakas. Ära märgiti tema produktiivsus, 
keskendumine keskajale, samuti Villem Raami uuri-
mistööde jätkamine ja täiendamine. Preemia varasemad 
laureaadid on Kaur Alttoa (2000), Kersti Markus (2005) 
ja Anu Mänd (2010). Mälestuspäevale pani värvika punkti 
Jüri Haini meenutus Villem Raamist ja Evald Okasest 
viimase muuseumis.

(2) Villem Raami preemia mälestusmedal. Foto Villu Kadakas(1) Akadeemia hoone. C. M. Schonsi kogu. Leht 8, joonis 26.  
Joonis Eesti ajalooarhiiv, EAA.1000.1.9837.

(2)(1)
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EUROPA NOSTRA SUUR TUNNUSTUS  
TULI TAAS EESTISSE

Aastal 2015 pälvis Eesti Vabaõhumuuseumi (EVM) 
maa-arhitektuuri keskus Euroopa Liidu muinsuskaitse 
kõrgeima auhinna – Europa Nostra Grand Prix’ haridus- 
ja koolitusprojektide ning teadlikkuse suurendamise kate-
goorias. Valituks osututi 77 projekti hulgast maamajade 
omanikele suunatud koolitusprogrammiga. 
  1963. a asutatud Europa Nostra on valitsusväliste 
muinsuskaitseorganisatsioonide katusorganisatsioon, 
kuhu kuulub liikmeid 40 riigist. Ühendus on pühendunud 
Euroopa loodus- ja kultuuripärandi hoidmisele. 2002. aas-
tast alates antakse koos Euroopa Komisjoniga välja Eu-
roopa Liidu ja Europa Nostra kultuuripärandi auhinda. 
  2015. a pärjati laureaaditiitliga 28 projekti, mis valiti 
263 kandidaadi seast. Auhindu jagati neljas kategoorias: 
kultuuripärandi säilitamine, teadustegevus ja digitee-
rimine, erilised teened kultuuripärandi hoidmisel ning 
haridus- ja koolitusprojektid ja teadlikkuse suurendamine. 
Igal aastal valib žürii laureaatide hulgast omakorda seitse 
Grand Prix’ saajat.
  Tunnustuse pälvinud koolitusprogramm andis  
muuseumile võimaluse kasvada oma territooriumilt ehk 
ekspositsioonist välja ja ulatuda peaaegu kõikjale üle Eesti.  
EVMi maa-arhitektuuri keskus algatas programmi 2008. a.  
Sisuliselt on tegu meistrikursustega, mille keskmes on 
konkreetsed objektid ja kus osavõtjad õpivad praktiliste 

tegevuste kaudu. Seni on toimunud üle 80 praktilise töötoa 
ja teabepäeva, millest on osa võtnud üle 1700 inimese. 
  Projekti käigus on kujunenud välja tugev meistrite 
ja teiste spetsialistide võrgustik, mis tegutseb ühiselt 
maamajade säilitamise nimel. Seega pole Euroopa suur 
tunnustus pelgalt EVMile ja selle maa-arhitektuuri kes-
kusele, vaid kõigile meie koostööpartneritele – meistri-
tele, spetsialistidele ja ka majaomanikele, kes on lubanud 
meid oma õuele toimetama. Siinkohal ei saa mainimata 
jätta peamisi partnereid Vanaajamajast ja Säästva Reno-
veerimise Infokeskusest, kes on oma pikaajalise tegevu-
sega meid ohtralt inspireerinud ja meie tegemistes kaasa 
löönud.
  Nii nagu mujal Euroopas on ka Eestis jäänud talu-
arhitektuur enamasti riikliku kaitse ja toetuse alt välja. 
Usume, et meie tegevusest on abi ja julgustust saanud 
paljud maamajaomanikud üle Eesti. Ühtlasi loodame oma 
kogemusega innustada kolleege teistes Euroopa riikides. 
  Eestit on varem pärjatud maineka Europa Nostra 
laureaaditiitliga viiel korral: õppefilmi „Kalamaja – puit-
linna võimalus“ eest, Jaan Vali uurimuse eest Eesti aja-
loolistest tuletornidest ning Tartus asuva Tammekannu 
villa, Tallinna raekoja ja Lennusadama angaaride eeskuju-
liku restaureerimise eest (viimane ka Grand Prix’ga). 

KROONIKA

 
Elo Lutsepp

(1) Kohalik auhinnatseremoonia Eesti Vabaõhumuuseumis 17. septembril 2015. Foto Mats Õun

(1)
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MUINSUSKAITSEAMET TUNNUSTAB

2015. aastal tähistas Muinsuskaitseamet oma 22. sünni-
päeva seminariga teemal „Kultuuripärand kui uus väär-
tus“. Ühtlasi jagati iga-aastaseid tunnustusi, sedapuhku 
11 kategoorias. Erilist rõõmu pakkus kategooria „Uue 
funktsiooniga mälestis“, kus on suurepäraseid näiteid 
sellest, kuidas mõisa suurtele abihoonetele saab hea taht-
mise ja loomingulisuse abil leida uue kasutusviisi ja värske 
hingamise, sealjuures vana väärtustades. 
  Elutööpreemiaga tänati Tartu ehitusloo grand old 
man’i Udo Tiirmaad, kes on töötanud mälestiste kaitsel üle 
40 aasta. Tiirmaa projekti järgi on teiste hulgas valminud 
Tartu toomkirikus asuv Tartu Ülikooli muuseum, konser-
veeritud Tartu toomkiriku varemed ja Tartu linnamüür.
  Juba teist aastat järjest anti välja Agne Trummali 
nimeline noore muinsuskaitsja preemia, mille pälvis see-
kord Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor 
Triin Talk. Ta on innukalt vedanud eest ehitismälestiste 
kaitse alla võtmist, tutvustanud meedias laiemale avalik-
kusele muinsuskaitse põhimõtteid ja väärtusi ning eden-
danud kogukondlikku muinsuskaitset. 
 
HÄSTI RESTAUREERITUD MÄLESTIS
Tartu Pauluse kirik, Kuressaare kindluse bastionid,
Kohtla-Järve kultuurimaja, Aruküla mõisa peahoone,
puitelamu Tartus Vallikraavi 25, kohvik Tuljak Tallinnas,
kino Kosmos Tallinnas, elamu Pärnus Kuuse 2, Lahmuse 
mõisa vesiveski, Võru Riigigümnaasium

UUE FUNKTSIOONIGA MÄLESTIS 
Vana-Võidu mõisa karjakastell, Pajusi mõisa kuivati,
Väimela mõisa laut, Mooste mõisa meierei,  
Olustvere mõisa meierei

MUINSUSKAITSEALA HOONE
Garnisoni 4 Kuressaare muinsuskaitsealal, Pargi 1 
Kuressaare muinsuskaitsealal, Veski 6a Kuressaare 

(1) Aasta leiu meeskond tänukirju kätte saamas. Fotod Allan Leppikson (2) Tunnustusürituse melu imposantses Kultuurikatlas Tallinnas.

muinsuskaitsealal, Rüütli 19 Pärnu vanalinna ja  
kuurordi muinsuskaitsealal

UUSEHITIS AJALOOLISES KESKKONNAS
Narva Joaoru rannahoone ja promenaad

ARHEOLOOGIAMÄLESTIS
Sinialliku linnus, Lipa linnus, Kirumpää linnus

AASTA LEID
Tallinna Pikksilma tänava vrakid ja leiud, Uhtna aare,
Alasoo Varajemäe kalme

RESTAURAATOR
Heiki Mürk, Jaak Tammearu (ArtBrothers OÜ), 
Erik Koplimets 

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTE KOOSTAJA
Anni Martin ja Anne Vaisma (OÜ Anne Strati Arhitek-
tuuribüroo), Elo Sova (OÜ Vana Tallinn)

PROJEKTEERIJA
Urmas Lõokese Arhitektuuribüroo OÜ, Pille Lausmäe 
Sisearhitektuuri Büroo OÜ

MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE
Maris Mändel, Sven Reiss (Proff Praktik OÜ)

HEA KOOSTÖÖPARTNER
AS SEB Pank, Karin Kirtsi, Norra Kuningriik

ELUTÖÖ AUHIND
Udo Tiirmaa

AGNE TRUMMALI NIMELINE NOORE 
MUINSUSKAITSJA PREEMIA
Triin Talk

(2)(1)
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2015. AASTAL ILMUNUD

EESTI TÖÖSTUSPÄRAND
Autor Henry Kuningas
Toimetajad Kais Matteus, Riin Alatalu
Keeletoimetaja Kristel Ress
Kujundaja Tuuli Aule
37 lk, eesti keeles
Väljaandja Muinsuskaitseamet 2015

 
Trükis annab põgusa ülevaate 
Eesti tööstuspärandist, võimalda-
des tööstusharude kaupa tutvuda 

üksikute objektidega Eesti tööstusarhitektuuri mitme- 
kesisest pärandist.

UUES FORMAADIS  
TEABEVOLDIKUTE SARI
• Muinsuskaitseameti toetused
• Muinsuskaitseameti arhiiv ja 
 raamatukogu
• Kultuuriväärtusega leid. 
 Kultuuriväärtuste väljavedu ja 
 eksport
• Kunstimälestised
• Ehitismälestised ja muinsus-
 kaitsealad 
Väljaandja Muinsuskaitseamet 2015

Postkaardi formaadis kaunilt kujundatud teabevoldikud 
annavad ülevaate Muinsuskaitseameti põhitegevustest, 
toimimisest ja teenustest. 

DOKUMENTAALFILM  
„AIDALUGU“
Režissöör Liis Nimik
Operaator Madis Reimund
Helirežii ja muusika Indrek Soe
Produtsendid Kätlin Kaganovitš, 
Maria Silla, Liis Nimik
Tootja Ruum ja lugu MTÜ, OÜ Alasti Kino 
52 minutit, eesti keeles, ingliskeelsete 
subtiitritega
Väljaandja Muinsuskaitseamet 2015

2014. aasta suvel võeti üles film, mis keskendub ühe Saa-
remaa aida näitel vanade palkhoonete taastamise üldisele 
filosoofiale. Autoreid painas küsimus, mida saaks iga 
inimene oma hoone kallal ise ära teha, ilma et kaasneks 
suurt ümberehitamist, kulutusi ja ennatlikult tehtud  
valeliigutusi. Tulemus on psühhedeelsete vahepaladega  
„Aidalugu”, mis jälgib detailselt viie päeva jooksul teh-
tavaid töid ja töövõtteid – maja vabastamist vanast kraa-
mist, olukorra analüüsi, maapinna koorimist, palkide 
vahetamist ja proteesimist, vana kivimüüri ümberladumist 

ning kõige selle kõrval ka meister Dan Lukase restau-
reerimisteemalist filosoofiat. Filmi peamine eesmärk on 
meelde tuletada vanu talupojatarkusi ning tekitada vaa-
tajas usk, et oma jõudude ja igas kodus leiduvate tööriis-
tadega on pärandi säilimiseks võimalik väga palju ära teha.

MÕISAST KOOLIKS.  
EESTI MÕISAKOOLIDE TEE-
JUHT / FROM THE UPPER 
CLASS TO CLASSROOMS.  
A GUIDEBOOK TO ESTONIA’S 
MANOR SCHOOLS
Koostaja Pille Epner
Tekstide autorid Sandra Mälk, Riin 
Alatalu, Ants Hein, Leelo Tungal,  
Tiia Rosenberg, Teele Tõnisson
Kujundaja Tuuli Aule 
448 lk, eesti keeles ingliskeelsete  
paralleeltekstidega 
Väljaandja Eesti Arhitektuurimuuseum 
2015

 

Eesti mõisakoole tutvustav raamat koosneb kahest osast. 
Artiklikogumikus mõtestatakse mõisakoolide lugu mitme 
nurga alt: muinsuskaitsja, ajaloolase, koolijuhi, vilistlase 
ja kooliõpilase pilgu läbi. Raamatu teise osa, mõisakoolide 
teejuhi eesmärk on tutvustada kõiki neid haridusasutusi, 
mis tegutsevad tänini endistes baltisakslaste elumajades 
ning on uhked oma erilise ja inspireeriva ajakihtidest tulvil 
õpikeskkonna üle. Sellega soovime meelitada lugejat, 
raamat kaenlas, Eestimaa pärandiradadele.
  Mõisate ajastu lõppes Eestis 1919. aasta maarefor-
miga, mille käigus sundvõõrandati üle 1000 mõisamaa 
koos hoonetega. See andis kohalikule aadlile surma-
hoobi, kuid tõstis hariduselu enneolematule tasemele. 
Koolivõrgu ja -süsteemi reformimise käigus tekkis kooli-
del terav ruumipuudus, mis ärgitas valdu tühjaks jäänud 
mõisahäärbereid endale küsima. Riigi otsusel anda ligi-
kaudu 300 endist mõisahoonet koolide käsutusse oli kaht 
liiki kaalukaid tulemusi: lapsed said paremad õpitingimu-
sed ja rikkalik mõisapärand võimaluse uueks eluringiks.
  Viimaste aastate suurima panuse Eesti mõisakoolide 
restaureerimisse ning õpi- ja arengukeskkonna parenda-
misse on andnud Euroopa Majanduspiirkonna finants-
mehhanismi kultuuripärandi korrastamise programm. 
Selle toel on aastail 2004–2015 korda tehtud  
14 mõisahoonet ja ellu viidud sama palju arendusprojekte. 
Projekti „Tegus ja nägus mõisakool“ raames välja antud 
raamatul on sama eesmärk mis mõisakoolide restauree-
rimise programmil: näidata, et elujõuline on see kultuuri-
pärand, mida kasutatakse.

KROONIKA
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UUS KULTUURIPÄRANDI AJAKIRI PÖÖNING

2015. aasta novembris ilmus uue kultuuripärandi ajakirja 
Pööning esiknumber. Ajakiri keskendub muinsuskaitse-
lise mõtteviisi levitamisele viisil, mis on mõistetav laiale 
lugejaskonnale. Nagu ühelt õigelt pööningult, nii võib ka 
sellenimelisest ajakirjast leida palju põnevat. Fookuses  
on vanad majad ja aiad, pargikunst, disainiklassika,  
antiik, traditsiooniline käsitöö ning toiduajalugu.  
Jagatakse restaureerimisnõuandeid ja tutvustatakse  
mitmesuguseid meistreid. 
  Ajakiri on sündinud toimetajate Karola Mursu ja Heli 
Nurgeri kirest kõnealuse valdkonna vastu ning soovist 
sütitada teisigi. Pööning on loodud selleks, et rääkida 
Eesti oma asjadest, anda neile tähendus ning kasvatada 
nii eestimaalaste enesekindlust ja identiteeditaju. Omaja-
gu peaks eesmärgile kaasa aitama ka kaunis pildimaterjal 
ning maitsekas kujundus. 
  Artikleid valides ja kirjutades on peetud silmas, et 
need oleksid huvitavad lugeda ka inimesele, kes ei ole 
teemaga süvitsi tegelenud.
  Ajakirja esiknumber kujunes jõulueelsele ajale ko-
haselt pisut pidulik ja magusa maiguga, sest külastati 
Maiasmoka (endise Stude) kohviku üle saja aasta vanust 
interjööri Tallinnas (artikli autor Mirjam Peil). Eelkõige 
oli selle valiku põhjuseks Maiasmoka renoveerimise järel 
taasavatud teine korrus. Hoone loole lisandus seni avalik-
kusele teadmata lugu Stude kohviku päästetud martsipani- 
vormidest, mis olid nõukogude riigikorra kehtestamise 
järel määratud hävitamisele (autor Pekka Erelt). Martsi-
pani ajaloost ja valmistamisviisidest kirjutas Sirje Rekkor 
toiduajaloo rubriigis.
  Haapsalu toomkirik leidis põhjalikku tutvustamist 
eesmärgiga anda lugejale laiem teadmine kirikust, kus 
detsembris pidi toimuma Eesti Televisiooni jõulujumala-
teenistuse ülekanne (autor Anu Mänd).
  Aedade teemarubriigi avas artikkel jõulutaimede 
ajaloost (Urmas Laansoo). Edaspidi avaldatakse selles 
rubriigis lugusid nii üksikutest taimedest kui ka ajaloolis-
test aedadest ja parkidest.
  Stiiliaabitsa rubriigis tutvustas Viljar Vissel seekord 
barokkstiili. Edaspidi on tal kavas tutvustada teisigi kunsti-
ajaloos levinud stiile, illustreerides neid rikkalike näidete-
ga meie oma Eestimaal leiduvatest antiikesemetest. 
  Igas Pööningus hakkavad ilmuma lood ajalooga ma-
jadest – peale avalike hoonete ka eeskujulikult säilitatud 
ja korda seatud kodudest. Pööningu külaskäikudele süda-
mega hoitud kodudesse andis avalöögi artikkel Köstri talu 
elamust Saaremaal. See on viis põlve samale perekonnale 
kuulunud talukoht, mille elumaja lasi südikas perenaine 
taastada kümmekond aastat tagasi. Seejuures lähtus ta 

mõttest, et kuigi maja ei ole muinsuskaitse all, restau-
reeritakse see kui mälestis, ning kõik, mida tehakse, on 
järgmiseks sajaks aastaks. 
  Kuid külas ei käida ainult kodudes. Alevite pärlite 
rubriigis viib Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Heiki Pärdi 
lugeja rändama mööda Eestimaa aleveid, tutvustades seal 
leiduvaid arhitektuuripärle ja nende värvikat minevikku. 
Mulluses novembrinumbris väisati Mõisaküla.
  Veel antakse ajakirjas näpunäiteid esemete restau-
reerimise kohta. Esimesena võeti samm-sammult luubi 
alla ühe biidermeierstiilis tooli taastamise lugu. Avaldada 
plaanitakse ka artikleid ehituse ja inseneeria teemadel, et 
anda esemete restaureerimise õpetuste kõrval nõu hoone-
te „ravimiseks“.
  Lisaks eelmainitule saab Pööningust lugeda 
sellestki, mida uut ja põnevat on Eestis või lähiriikides 
kultuuripärandi valdkonnas sündinud või sündimas 
(rubriik „Kodus ja võõrsil“), huvitavatest inimestest, 
ajalooga esemetest jpm.
  Ajakiri Pööning ilmub neli korda aastas: veebruaris, 
mais, augustis ja novembris. Pööninguga saab põgusalt 
tutvuda veebilehe www.ajakiripööning.ee kaudu.

 
Karola Mursu

(1) Ajakirja esiknumbri kaas.

(1)
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Tallinna eeslinnade pärandi ehk tuntuim varjust välja  
tooja Robert Nerman sündis 10. veebruaril 1946 
Tallinnas. Töölisperekonna tagasihoidlikud olud viisid ta 
varakult tööle, keskhariduski tuli kaugõppekeskkoolist. 
Ometi asus ta 1972. a õppima ajalugu (taas kaugõppes) 
Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas 1978. a kunstiaja-
loolasena. 
  Tööle läks Robert Nerman 1974. a Tallinna 
Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni ja kümme 
aastat hiljem Kommunaalprojekti, kus muu hulgas tege-
leti rekonstrueeritavate (tollases kõnepruugis amortisee-
runud) puitrajoonidega. Selle valdkonnaga jäi Nerman 
seotuks ka aastatel 1991–1992 OÜs Vana Tallinn ning 
seejärel iseseisvalt töötades, sh enda loodud OÜs Tallinna 
Eeslinna Uurimisbüroo.
  Paljuski oli just Nermani teene, et Tallinna halva-
maigulistes kõdurajoonides hakati nägema väärt elukesk-
konda. Tema välitööd olid põhjalikud, usutlused elanikega 
pikad ja esialgu vähetähtsana näiv kogutud aines (näiteks 
kataloogitäis tapeedinäidiseid lammutatud majadest) 
andis hiljem olulist teavet. Samal ajal oli ta pühendunud 
arhiiviuurija, mis koos välitöödega viis tavaarusaamu 
kummutavate avastuste ja järeldusteni.
  Eelkõige Tallinnale pühendatud uurimustest sündis 
Robert Nermani eeslinnaraamatute sari. Lugejatele 

ARHITEKTUURI- JA LINNAAJALOOLANE  
ROBERT NERMAN 10.02.1946–01.02.2015

 
Robert Treufeldt

avanes Kopli, Lasnamäe, Mustamäe jt kohati kehva mai-
nega piirkondade rikkalik ajalugu ning seni märkamatuks 
jäänud väärtused. 
  2004. a ilmunud Tallinna entsüklopeediale koostas 
Robert Nerman kontseptsiooni ja märksõnastiku, toi-
metas seda ning kirjutas ise ka suure osa artikleid. Ta oli 
mitme „Jalutaja teejuhi“ sarja teose (kaas)autor. Raama-
tuid kirjutas Nerman ka Tallinna kommunaalmajanduse, 
ühistranspordi, haldusjaotuse ja kohanimede teemal. 
Tema ligikaudu 400 artiklit ajakirjanduses olid sisseju-
hatus tulevastele raamatutele ning aitasid koos arvukate 
ekskursioonide, loengute ning tele- ja raadioesinemistega 
avalikkuses teadvustada kadunud pärandit.
  Pikalt trotsis Nerman rasket haigust, paranenuna 
võis teda kohata taas arhiivis. Viimane töö, mille raama-
tuna valmimist ta ise ei näinudki, oli põhjalik lugu Kulla-
maa kihelkonna Liivi ja Jõgisoo küla ümbruskonnast. See 
oli kummardus sealt pärit abikaasa Annele, kes pühen-
dunult aitas teda nii arhiivitöödel kui ka käsikirja toime-
tamisel. Robert Nermanit autasustati 2001. a Valgetähe 
medaliklassi teenetemärgi ja Tallinna vapimärgiga. Täht-
sam oli talle aga inimeste tänu nende elukeskkonna rikka-
liku kultuuripärandi vääristamise ja tutvustamise eest.

(1–2) Robert Nerman juhtimas 2007. aastal Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimisringi ekskursiooni Suur- ja Väike-Paljassaarele.  
Fotod Anne-Malle Hallik

(2)(1)
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KUNSTIAJALOOLANE 
SIRJE SIMSON 24.08.1947–29.01.2015

Läinud aastal kutsuti siit ajast igavikku meie kiriklikku 
kunstivara suurepäraselt tundnud kunstiajaloolane Sirje 
Simson.
  Tolleaegses Leningradis Ilja Repini nimelises maali-
kunsti, skulptuuri ja arhitektuuri instituudis omandatud 
hariduse (1975), aastakümnetepikkuse erialase koge-
muse ja pühendumusega oli Sirje autoriteet, kelle käest 
küsiti nõu ja kelle arvamusega arvestati. Pensionipõlveski 
oli ta hinnatud ekspert, koostades Muinsuskaitseameti 
ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimusel kirikutele-
kogudustele kultuurimälestiste riiklikusse registrisse 
kantud kunstivarade kohta kaitsekohustuse teatisi, osa-
ledes Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku (EELK) ühiskomisjoni kultuuriväärtuste alamko-
misjoni töös, andes kirikukunsti tutvustavaid loenguid 
ning juhtides ekskursioone pühakodades ja kalmistutel. 
  Töötades aastail 1981–1993 Kultuuriministeeriumi 
muuseumide ja kultuurimälestiste teaduslik-metoodili-
ses nõukogus kunstimälestiste sektoris, oli Sirje ja tema 
kolleegide töö põhisisu meie pühakodade kunstivarade 
süsteemne kirjeldamine ja dokumenteerimine. 
  Töötanuna ka teistel ametikohtadel, muu hulgas 
1970–1981 Eesti kunstimuuseumis teaduri ja näituste 
organisaatorina, 1993–1996 kooliõpetajana, 1995–2002 
EELK konsistooriumi arhivaarina ja EELK Usuteaduse 
Instituudi kunstiajaloo õppejõuna, oli ja jäi Sirje kutsu-
museks kirikute ajalooliste kunstivarade uurimisele, lahti-
mõtestamisele ja säilitamisele kaasaaitamine. Teda köitis 

töö detailiga ning tänu tema hoolele sai selgeks nii mõnigi 
kulunud meistrimärk ja kehvalt loetav signeering. 
  Üheks Sirje teostamata plaaniks jäi Ruhnu puukiriku 
juubelitrükise ettevalmistamine. Kogunud materjali ka 
Läti muuseumidest-arhiividest, intrigeeris teda Kuramaa 
hertsogi Wilhelmi Ruhnus pagenduses viibimise asja-
olude väljaselgitamine ja tema võimalik seotus puukiriku 
püstitamisega. Küsimused, kus hertsog Ruhnus olles 
elas, kas kiriku omapärased aknalengid võivad olla pärit 
tema majast, millistes endise Kuramaa jumalakodades 
olid Ruhnu kirikule sarnased aknamedaljonid ja kes neid 
valmistas, jäidki vastuseta. Sirje sageli kasutatud väljend 
„Enne kui ma alustatuga lõpule jõuan, tuleb ilmselt elu 
ots“ sai tõeks.
  Ustava kirikuinimesena oli Sirje viimased 18 aastat 
õpetaja Harry Reinule toeks Ruhnu koguduse majapi-
damise korraldamisel. Õpetaja Reinuga ühendas Sirjet 
sarnane arusaam ilust. See ilutunnetus on meile osaliselt 
nähtavaks saanud Ruhnu kirikute restaureeritud interjöö-
ride kaudu, aga ka tema eestvedamisel 16 aastat järjepanu 
ilmunud seinakalendri „Eestimaa kirikud“ vahendusel.
  Isiklikus plaanis võisin pidada Sirjet oma õpetajaks ja 
sõbraks ning eelkäijaks konsistooriumi arhivaari ametis. 
Meie ühised väljasõidud kogudustesse – mina arhiivi- ja 
tema kunstivara kirjeldajana – olid vastastikku rikastavad. 
Kui nauditavad ja ennastunustavad olid meie arutelud 
kõikide nende hõbekarikate, messingvaagnate ja õlimaa-
lide juures …

 
Janis Tobreluts

(1) Sirje Simson kunstivarasid kirjeldamas. Foto Janis Tobreluts (2) Saaremaal asuva Karja kiriku kalasoomustest tallega piiblipuldikate,
mida Sirje paljude teiste kunstimälestiste hulgas inspekteeris. Foto Jaanus Heinla
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Muinsuskaitsja ja arhitekt Hain Toss sündis Tallinnas.  
Viljandi 2. Keskkooli lõpetamise järel 1957. aastal sai 
temast Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskon-
na tudeng ning kahe aasta pärast asus ta õppima Eesti 
Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) arhitektuuriteaduskonna 
teisele kursusele. Pärast instituudi lõpetamist suunati 
Hain Toss 1964. a Kohtla-Järve linna ehituse ja arhitek-
tuuri osakonda, kus ta edutati 1966. a linna peaarhitektiks.
  Aastail 1971–1978 tegutses Hain Toss Riikliku 
Ehituskomitee linnade ja maa-asulate planeerimiste osa-
konnas ning Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise 
Instituudi asutamisel 1978. a selle peaarhitektina.  
1993. a kutsuti ta vast loodud Riikliku Muinsuskaitse-
ameti peainspektoriks, kus tema tegevusvaldkonnaks olid 
ajaloolised linnakeskused. Ta osales mitmes rahvusvaheli-
ses projektis, oli Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige ja  
ICOMOSi Eesti komitee liige. Alates 1967. a osales ta 
Eesti Arhitektide Liidu tegevuses, olles aastail 1994–
1997 ka selle esimees. Ka pärast 2009. a pensionile 
jäämist jätkas ta osalemist Muinsuskaitsenõukogu ehitis-
mälestiste ekspertnõukogu töös. Põhitöö kõrval tegutses 
Hain Toss õppejõuna ERKIs ja hiljem Eesti Kunstiakadee-
mias ning oli Tallinna Tehnikakõrgkoolis riikliku eksami-
komisjoni esimees. Märkimata ei saa jätta tema tegevust 
erialaste artiklikogumike koostamisel.

MUINSUSKAITSJA JA ARHITEKT 
HAIN TOSS 27.05.1939–30.08.2015

 
Ülo Puustak

  Muinsuskaitse ja linnaplaneerimisega seotud  
põhitöö kõrval ei minetanud Hain Toss oma arhitektios-
kusi. Ta jõudis koostada hulga eramu- ja suvilaprojekte, 
sh nende ümberehitusprojekte (hoone Tallinnas Vabaduse 
pst 76, Vasknarva ja Tammiku puhkebaas jpt), aga  
ka planeeringute ettepanekuid (Tallinnas Viru väljaku  
tunnelite ettepanek valmis ühe ööga, Narva raekoja  
plats koostöös teiste autoritega jm).
  Hain Toss oli tark, hea organiseerimisvõimega ja 
hinnatud erialaste oskustega kolleeg nii muinsuskaitsjate 
kui ka arhitektide ringkonnas. Erinevalt paljudest eakaas-
lastest valdas ta hästi inglise keelt, mis andis talle laiema 
suhtlusringkonna. Teada oli tema oskus olla koosolekute-
konverentside nõudlik juhataja. Samuti oli ta tuntud heade 
mõtete poolest erialases õigusloomes. Isiksusena oli Hain 
lahke, alati abivalmis, vaimukas ja suurepärane jutuvest-
ja. Tähelepanuväärseks loeti tema oskust leida töölaual 
olevatest paarikümne sentimeetri kõrgustest dokumendi-
kuhjadest vajaminev paber alati esimesel katsel. Hain Toss 
armastas head seltskonda – tema vaba aja lemmikkohad 
olid KuKu klubi ja Viiralti kohvik Tallinnas. Samuti armas-
tas ta loodusteemalisi dokumentaalfilme ja käis regulaar-
selt kontsertidel.
  Peale muinsuskaitsjate ja arhitektide jäävad Hain 
Tossi meenutama tema tütar, tütrepoeg ja abikaasa.

KROONIKA

(1) Hain Toss Muinsuskaitseameti 15. aastapäeva puhul toonaselt peadirektorilt Kalev Uustalult tänukirja vastu võtmas. Foto Ülo Puustak  
(2) Kolleegid Hain Toss ja Ülo Puustak 2007. aastal. Foto Jaan Vali

(2)(1)
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PILLE TUROVSKI  
29.07.1962–05.09.2015

Sügiskuu alguses lahkus meie hulgast muinsuskaitsjate 
hea haldjas Pille Turovski. Olles olnud aastakümneid sek-
retär muinsustega tegelenud Tallinna Kultuuriväärtuste 
Ametis ning viis aastat Eesti Kunstiakadeemia muinsus-
kaitse ja restaureerimise osakonnas, oli Pille tõeline tugi-
isik kõigile muinsuskaitsjatele, kes temaga kokku puu-
tusid. Hoolimine ja empaatia ei ole meie ühiskonnas just 
ülemäära levinud ning eriti üllatab see inimesi ametni-
kuga kohtudes. Sooja, südamliku ja asjalikuna mäletavad 
Pillet paljud, kes temaga kokku puutusid. Tema võime olla 
samal ajal leebe ja karm ning pakkuda välja konstruktiivne 
probleemilahendus ei ole lihtsalt järele tehtav. 
  On üsna ebatavaline, et tugipersonali hulka kuulujast 
saab kirglik aatehoidja. Pille muretses nii mõnigi kord 
mälestiste ja nende omanike pärast rohkem ja südamega 
kui erialaspetsialistid. Ta seadis mälestise ja selle oma-
niku, nende ellujäämise ja hea käekäigu alati esiplaanile; 
seaduses näpuga järje ajamine tuli alles pärast seda. Pillel 
oli ka haruldast usku ja tahet muuta maailma paremaks, 
seda eesmärki teenis nii vabatahtlik töö Muinsuskaitse 
Ümarlauas, millega püüti luua muinsuskaitseametnike ja 
omanike ühine suhtlusplatvorm, kui ka osalemine „Teeme 
ära!“ talgute muinsuskaitseobjektide korrastamise koor-
dineerimisel. Ja nagu see on ajaloos ikka olnud, ei leidnud 
Pille maailmaparandamise püüded alati mõistmist, millest 
on kahju.

  Pille siiras soov hoida muinsust leidis praktilise väl-
jundi oma esiisade kodu korrastamisel. Arhitektuurilooli-
selt väärtuslik mantelkorstnaga köstrimaja Saaremaal ei 
olnud küll riiklik kultuurimälestis, kuid selle restaureeri-
mist alustades otsustas Pille, et ta käsitleb seda kui mäles-
tist. Et mitte eksida, läbis ta muinsuskaitse täiendus- 
koolituse, ning tulemus oli lummav. Vähesed mälestised 
saaksid kiidelda, et on saanud nii õrna ja pieteeditundelise 
lähenemise osaliseks. Sageli ütlevad arendajad, et nad ei 
saa üht või teist lahendust endale lubada, ent Pille res-
taureerimissaaga veenis meid, et võimalused ei ole mitte 
rahakotis, vaid eelkõige peas ja südames.
  Hiljuti linastunud film kunagisest säravast ooperitä-
hest Annika Tõnurist pakkus nukraid paralleele Pillega. 
Nii nagu ülearuseks muutunud ooperilaulja kadus kodu-
selt pildilt ja kustus vaikselt Islandil, kadus pildilt ka Pille. 
Pärast seda, kui formaalse kõrghariduse puudumine ja 
võib-olla ka mõne inimese silmis liiga innukas maailma-
parandamine tõrjus ta armastatud muinsuskaitse valdkon-
nast eemale, ei vajanud tema ainulaadseid töiseid oskusi 
kodumaal enam keegi. Õnnelik aasta Norras jäi kahjuks 
viimaseks ...
  Pille matustel ütles kirikuõpetaja: „Lohutagem 
ennast mõttega, et Jumalal oli Pillet rohkem vaja.“ Tõesti, 
häid inimesi ei ole kunagi kuskil liiga palju, osakem neid 
hoida!

 
Leele Välja

(1) Pille Kuressaare lossis. Foto Tõnu Sepp (2) Maakodu Saaremaal oli Pillele oluline paik. Foto Leele Välja

(1) (2)
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20. sajandi alguse ühiskondlike muutuste ja mitme soodsa 
teguri koosmõjul sai alguse aedlinnade areng. Eestis 
soodustasid nende teket riigi suunav poliitika ja rahvus-
vahelised standardid. Nõmme aedlinna puhul oli eeldus 
ennekõike 1872. a loodud raudteeühendus ning hoogu 
andsid ka arstide väited ajakirjanduses Nõmme kliima 
tervendavate omaduste kohta. 1924. a hakkas kehtima 
uus ehitusmäärus, mille järgi ei lubatud krundiomanikel 
jagada oma maalappi väiksemateks osadeks kui 1100 m2 
ning igale krundile pidi jääma vähemalt 20 m pikkune 
tänavafront. 
  Piirdeaia materjali valiku määras majaomaniku 
jõukus: leidus madalaid puitkonstruktsiooniga lippaedu, 
harvem kivipostide ja kõrge kivisokliga metallpiirdeid. 
Majade ette rajati eesaiad, mis toimisid meeldiva puhver-
tsooni ja omamoodi visiitkaardina. Kõige levinum piire 
vabariigiaegsel Nõmmel oli lippaed, mille tavakõrgus oli 
1,5 m. Lippaedu rajati puit-, metall-, betoon-, kivi- või 
silikaatkivipostidega. Väravapostid võisid sealjuures olla 
nii teiste aiapostide sarnased kui ka isesuguse kujundu-
sega. Samuti varieerus lippide kujundus: peale teravati-
pulise lõikega lippide kasutati ka ümaraid ning horison-
taalselt või diagonaalselt lõigatud otstega lippe. Terava-
tipuliste otstega aia jooniseid võib näha arhitektide Arnold 
Grünbergi ja Toomas Gutmanni projektides (foto 1).  
Ehkki üldine suundumus oli lihtsamate ja lakoonilisemate 
vormide poole, kasutati üksikjuhtudel historitsistliku 
jäänukina veel saelõikeliste kaunistustega (foto 2) ning 
erineva kõrgusega lippe (foto 3). Ehitati ka diagonaalselt 
asetatud lippidega piirdeid kui interpretatsiooni taluarhi-
tektuurist, ent seda ei tehtud tihti.
  Koos lippaedadega olid laialt levinud valatud betoon-
postid, mida propageeris tollane ehituskirjandus. Postide 
otsad võisid olla nii rõhtsad, ümarad kui ka teravnurksed, 
nende esikülg oli sageli reljeefse kaunistusega, kusjuures 
lõikevariante oli mitu ning tihti kasutati samal tänaval 
ja/või piirkonnas sarnaseid poste. Väravapostid olid 
kujunduselt ühesugused, üksnes laiemad. Levinud olid 
betoonplokkidest postid, mida ilmestasid neid katvad 
betoonplaadid ja -kerad (foto 4). Veel kasutati klombitud 
looduskivi jäljendava ja lõikereljeefse pinnaga õõneskive. 
Uhkema elamu piirdeaiaposte võisid kaunistada lillepeek-
rid. Hinna ja kättesaadavuse tõttu kasutati aiapostide 
jaoks sageli silikaatkivi, mida võidi ka krohvida. Mõnikord 
kaeti postide pealispind kivi- või betoonplaatide, katuse-
kivide või plekiga (foto 5). Harvem valmistati väravapostid 

kallimast pae- või maakivist. Võrkaeda kasutati peamiselt 
kruntidevahelise piirdena, sest see oli funktsionaalne ja 
võrdlemisi odav. 
  Nõmme ajaloolised metallväravad on ajastuomaselt 
pigem lakoonilised (fotod 2 ja 6). Võib oletada, et metalli 
kõrge hinna tõttu selliseid väravaid väga ulatuslikult ei 
kasutatud. Naabrite kokkuleppel püstitati majadevaheli-
sele alale ja kohati mõne kärarikkama tänava äärde plank-
aedu. 
  Ühes modernismi levikuga suurenes aedade arhitek-
tuurne osa: aiad muutusid madalamaks ning levinud võt-
teks sai madalal kivist soklil hõredam aiaosa, mis Nõmmel 
ehitati tavaliselt puidust. 
  Sageli rõhutati piirdeaeda väravakujundusega. Ärid ja 
söögikohad kasutasid aia kujundamisel sõiduvärava poste 
ühendavat reklaamsilti. Selgelt eristuvaks kujundusmo-
tiiviks said nn katustatud väravad, mille puhul ei olnud 
väravapealne osa enam mõeldud värava kooshoidmiseks 
nagu möödunud sajandil, vaid teenis esteetilist eesmärki 
(foto 7). Väravapostid võisid olla nii puidust kui ka kivist. 
Puitpiirete kõrval tõusis esile omanäoline gaudilik betoon-
aed, mille lõi Estotsemendi nõuandebüroo juhataja ja 
tulihingeline betoonipropagandist insener Andres Grauen 
spetsiaalsete omatehtud vormidega (foto 8). 
  Kui linnaruum on ajaloolise väärtusega nagu 
Nõmme, on eriti tähtis hoida kohalikke tavasid ja mitme-
kesisust. Aed peaks stiililt ja värvilt toetuma hoone lahen-
dusele ning arvestama ümbrust. Praeguseks on endistest 
piiretest parimal juhul säilinud ainult postid või metall-
osad. Juhul kui tara ei täida enam oma funktsiooni, tuleks 
see ajalooliste eeskujude (säilinud detailide, algse projekti 
või fotode) põhjal rekonstrueerida, mitte tellida uut kesk-
konnaga haakumatut piiret.

NÕMME AJALOOLISED PIIRDEAIAD  
JA VÄRAVAD 1920.–1930. AASTAIL1
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(2) Kirde 9. Foto Diana Haapsal (3) Hiiu-Maleva 24. Foto  
Claudia Valge (4) Sihi 11. Fotod Diana Haapsal (5) Tähe 5a.  
(6) Hiiu-Maleva 13. (7) Vabaduse pst 127. (8) Õie 42.
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