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AVARIILISTEST VÕI HÄVINEMISOHUS
OLEVATEST EHITUSMÄLESTISTEST
Kalev Uustalu

Kultuurimälestistena riikliku kaitse alla võetud objektidest
on tavakodaniku jaoks kahtlemata kõige silmatorkavamad
ehitusmälestised. Ilmselt on see üheks põhjuseks, miks selle
mälestise liigiga seotud probleemid on ühiskonnas enim arutluse all olevad ja vast ka kõige valulisemad, võrreldes teiste
mälestise liikidega. Probleemide lähtekohaks võib pidada
seda, et ehitusmälestistega seotut näevad eri osalised erinevalt. Mälestiste omanikel on oma vaatevinkel ja oma seisukoht
ehitusmälestiste hindamisel on arhitektuuriajaloolastel või
spetsialistidel. Ka riigil, mis peab põhiseaduse-järgselt tagama
eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade, on kaitse alla
võetud hoonete suhtes oma arvamus ja tegutsemisskeem.
Sõltuvalt ühe või teise mälestisega seotud probleemi asetusest ning aktuaalsusest on ehitusmälestiste kohta oma seisukohad lisaks veel avalikkusel ning seda seiskohta kujundavad
meedia kaudu või meedia abil mitmed huvigrupid. Ei saa ka
ära unustada aastatel 2006–2008 eriti jõuliselt ehitusmälestistega seotud probleemidesse sekkunud seltskonda, kes kannab
ühisnimetajat – arendajad – ja kellega teineteisemõistmiseni
jõudmine on olnud Muinsuskaitseametile äärmiselt raske ja
kohati isegi võimatu.

Ehitusmälestistest moodustavad kandva osa arhitektuurimälestised (5277 ehitist) ja 2008. aasta lõpus oli kultuuriväärtuste riikliku registri andmetel nendest 10,2% avariilised.
Eri maakondades on registri andmetel olukord väga erinev.
(Vaata lisatud tabelit.)
Kahjuks ei kajasta register objektiivselt olukorda kõikides
maakondades. Ohustatud arhitektuurimälestiste tabeli valiku
tegemise üks kriteerium oli sissekanded registris ehk inspekteerimised ja see mõjutas ka saadud tulemust. Nii on näiteks
Jõgevamaal, kus registri kohaselt on 20% arhitektuurimälestistest avariilised, kõik mälestised inspekteeritud. Ida-Virumaal
on aga 54% arhitektuurimälestistest inspekteerimata ja siit
tuleb tabelisse avariiliste mälestiste osakaalu madal näitaja
4,7%. Samas on Ida-Virumaal inspekteerimata mälestise hulgas objekte (näiteks Jõhvi tuuleveski), mis võtaksid kindlasti
koha sisse ohustatud mälestiste nimekirjas.

Avariiliste/ohustatud mälestiste osakaal riikliku kaitse all
olevatest arhitektuurimälestistest seisuga detsember 2008
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Maakond

Arhitektuurimälestiste arv
Neist avariilisi %

Harjumaa

1271–9,3%

Hiiumaa

318 – 6%

Ida-Virumaa

234 – 4,7%

Jõgevamaa

217 – 20%

Järvamaa

213 – 14%

Läänemaa

244 – 12%

Lääne-Virumaa

524 – 15,5%

Põlvamaa

218 – 7,3%

Pärnumaa

323 – 6,5%

Raplamaa

245 – 12,6%

Saaremaa

346 – 5,5%

Tartumaa

440 – 7%

Valgamaa

271 – 11,8%

Viljandimaa

303 – 8,6%

Võrumaa

109 – 12,8%

KOKKU

5277 – 10,2%

Narva-Jõesuu kuursaal, silmapaistvaim maailmasõjaeelne ehitis
Narva-Jõesuus, on olnud juba aastaid trööstitus seisukorras. Hoone,
mille omanikud ei täida hoolduskohustust, on kasutamata ning amortiseerunud. Kuursaal hõivab kindla koha avariiliste mälestiste nimekirjas.

Nurme 33 Narva-Jõesuus. Omaniku kindel soov on arhitektuurimälestise tunnustega hoone lammutada või äärmisel juhul teisaldada ja
selle asemele uus maja ehitada. Fotod: Madis Tuuder
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Ehitusmälestisele ei ole ohtlik mitte ainult avariiline seisund, vaid ka asukoht. Täiesti korras mälestis, mis asub kinnisvaraarendaja hinnangul perspektiivikal maa-alal, võib olla
samaväärselt ohustatud kui mõni aukliku katuse ja lahtiste
uste ning akendega kinnismälestis kusagil kõrvalejäetud paigas. Pehmemas vormis püüdlused saada lahti kinnisvaraarendust segavast mälestisest, on hankida ehitise seisundi kohta
pseudoekspertiis, milles kirjeldatakse mälestist kui saatuslike
varjatud vigadega objekti, mis kukub kohe ise kokku või mille
päästmine on arutult kallis. Sellise näite võib tuuaTallinna Linnahalli kohta, mis asub arendaja jaoks ääretult magusal maaalal. Vaatamata sellele, et hoone on piisavas korras, et täita
funktsioone, milleks ta rajati, koostati hävitav hinnang hoone
kommunikatsioonide kohta. Kommunikatsioonid on küll kehvas seisukorras, kuid mitte sellises, nagu neid eksperthinnangus kirjeldati. Linnahalli kommunikatsioonide viletsa seisundi
hinnang suunati meediasse ilmselt selleks, et valmistada ette
avalikku arvamust ehitise võimalikuks lammutamiseks. Meedias loodi linnahallist pilt kui kohe kokkukukkuvast hoonest,
vürtsitades seda kommentaaridega, mille kohaselt oleks ainuõige samm hoone maapealt pühkimine ja sellele kohale uue
ja kauni kvartali rajamine.
Normaalne oleks olukord, kus ehitusmälestise kohta hinnangut andes või temaga seotud probleeme lahates leiavad
omanik, arhitektuuriajaloolane ja riik üksmeele. Kahjuks ei ole
harvad juhud, kus eelpoolnimetatud osalised üritavad vedada ehituspärandi vankrit moel, mis meenutab Krõlovi luige,
vähi ja haugi valmi. Avariiline mälestis on selgelt määratletav
ja silmaga nähtav objekt, mille seisukorrale hinnangut andes
suudavad eri osalised ilmselt leida suures plaanis konsensuse.
Kuid olukorra ﬁkseerimisele järgnevas etapis, tegevuskava
koostamisel, suunduvad omaniku, arhitektuuriajaloolase ja
riigiesindaja mõtted paljudel juhtudel eri radadele.
Omanik on üldjuhul huvitatud talle kuuluva ehitise avariilisuse likvideerimisest nii, et see tooks kaasa võimalikult väikesed kulud, et saaks ehitise kasutusele võtta viisil, kus selle
ekspluateerimine oleks ratsionaalne. Halvimal juhul aga näeb
omanik avariilise mälestise restaureerimise asemel parima
lahendusena mälestise lammutamist ning selle asemele uue
hoone rajamist, unustades, et Muinsuskaitseseaduse kohaselt
vastutab omanik mälestise säilimise ja säilitamise eest.
Spetsialistid, kes on tänu erialasele ettevalmistusele suutelised hindama hoone väärtust tema riikliku kaitse alla võtmise eel ja hoone olukorda avariilisesse seisu sattumise järel,
on huvitatud ennekõike hoone kordategemisest ja restaureerimisest võimalikult algupärasel kujul. Mõnikord aga ei
süüvi arhitektuuriajaloolased (ja kas nad peaksidki) avariilise
hoone kordategemisega kaasnevatesse omaniku ning riigi
materiaalsetesse probleemidesse ja võimalustesse.
Riik ja Muinsuskaitseamet riiki esindava institutsioonina

Ülemine: Randrüütlite kordonihoone varemed (18.–19. saj)
Andineeme külas 2004. aastal.
Keskel ja all: Ettevõtja ostis mereäärse krundi kavatsusega ehitada
sinna maja, millele oleksid kordonihoone varemed jalgu jäänud.
Müüride säilimiseks võttis Muinsuskaitseamet varemed kaitse alla.
Algasid selgitustöö ning ametnike ja omaniku vahelised läbirääkimised
mõlemale osapoolele ning eelkõige mälestisele parima lahenduse leidmiseks. Jõuti kompromissile, mis rahuldas kõiki: uus hoone projekteeriti
varemete kõrvale, varemed konserveeriti ning kaeti müüre ilmastiku
mõjude eest kaitsva katusega, mis on samas uuele ehitisele terrassiks.
Uue hoone arhitektuurne lahendus sobitub ajalooliste varemetega
hästi ansamblisse, moodustades esteetilise terviku.
Arhitekt Vahur Sova. Fotod: Jaan Vali
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Kinnismälestiste avarii-restaureerimiseks
eraldatud toetused aastatel 1996–2008

peavad arvestama avariilise mälestise korral ennekõike olulise teguriga, milleks on omaniku tahe säilitada talle kuuluvat, kuid riigi poolt kultuuriväärtuseks kuulutatud asja. Kui
kodanikul seda tahet ei ole ja tema peas mõlgub pigem
mõte lagunenud hoone ümber lükata, on riigil äärmiselt raske
omanikku abistada ja mälestist kaitsta. Riik vaatab, mida ette
võtta mälestisega ja selle omanikuga, kellele kuuluv mälestis
on jõudnud avariilisse seisu või, mis veel hullem, sattunud
lausa hävimisohtu. Riigi abikäsi, mis ei ole lõputult pikk, algab
teavitamise, nõustamise ja konsultatsioonidega ning tipneb
konkreetse rahalise toetusega omanikule. Alates 1996. aastast on Muinsuskaitseamet eraldanud avariiliste mälestiste
restaureerimiseks umbes 211 miljonit krooni. 2008. aastal oli
toetuse maht üle 20 miljoni krooni, mis moodustab pea 10%
kolmeteist aasta jooksul antud toetustest.
Alates 2004. aastast on Muinsuskaitseameti kaudu lisaks
avariitoetustele jagatud riigipoolset abi sakraalehitistele. Programmist „Pühakodade säilitamine ja areng“ on eraldatud
toetusteks kokku 83 miljonit krooni, sealhulgas 2008. aastal
25 miljonit. Arvestades kokku 2008. aastal Muinsuskaitseametilt antud avarii- restaureerimistoetused ja pühakodadele
antud toetused, saame summaks
60 45
000miljonit
000 krooni. Kuigi
summa on märkimisväärne, ei kata see kaugeltki vajadust,
000 000
mis võimaldaks jõuda seisu, kus 50
avariilised
ja hävinemisohus
ehitusmälestised saaks korrastatud või vähemalt hävinemis40 000 000
protsess peatatud.

1996. a

15,0 milj kr

1997. a

13,012 milj kr

1998. a

15,025 milj kr

1999. a

16,93 milj kr

2000. a

13,7 milj kr

2001. a

14,6 milj kr

2002. a

16,1 milj kr

2003. a

16,15 milj kr

2004. a

14,8 milj kr

2005. a

17,5 milj kr

2006. a

17,5 milj kr

2007. a

20,75 milj kr

2008. a

20,227 milj kr

Kokku aastatel 1996–2008

211,294 milj kr

Alljärgnevates graaﬁkutes kajastub aasta-aastalt süvenev
lõhe Muinsuskaitseameti eraldatavate toetuste ja taotluste
suuruse vahel.
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ARHEOLOOGILISED UURINGUD
TALLINNA VABADUSE VÄLJAKUL
JA INGERI BASTIONIL
Villu Kadakas
Vabaduse väljaku maa-aluse parkla idee muutus arheoloogia
jaoks tegelikkuseks 2007. aasta talvel, kui linn tellis projekteerimiseks vajalikud eeluuringud. Tööd viis läbi OÜ AguEMS
(Ragnar Nurk, Guido Toos, Villu Kadakas) mitmes etapis.
Esmalt koondas Ragnar Nurk ajaloolise joonis- ja muu allikmaterjali ning professor Rein Zobeli tehtud rekonstruktsioonikatsed määrata 17.–18. sajandi muldkindlustuste asukohta 20.
sajandi teise poole linnamaastikul. Seejärel ta digitaliseeris
need andmed ning tõstis kokku 2004. aastal Vabaduse väljaku,
Kaarli pst ja Harjuoru detailplaneeringu jaoks mõõdistatud
plaaniga. Selgus, et müüride paiknemise kohta on üsna erinevaid andmeid, mis võimaldaksid neid tuvastada kohati mõne
meetri, kohati kuni viie meetri suuruse veaga. Välitööde
esimeses etapis üritati muldkindlustuste müüre ja nende
täpsemat asukohta tuvastada georadari abil geoloogiadoktor Kaarel Orviku juhtimisel. Seejärel kaevati šurﬁd, millega
leiti ühes kohas Vabaduse väljakul paiknenud kolmnurkse
kindlustuse, nn tenaili eskarpmüür ja kahes kohas vallikraavi
vastaskallast toestanud kontreskarpmüür. Selgus, et ühe kuni
kahe meetri paksused paekivimüürid on säilinud ootamatult
hästi, ulatudes peaaegu sillutiseni, välja arvatud kohtades, kus
need on purustatud 20. sajandi kommunikatsioonitrasside
rajamisega. Samuti leidis kinnitust uurijate varasem hinnang,
et 17.–18. sajandi vallikraavist lõuna pool, Vabaduse väljaku
lõunaosas on säilinud keskaegse eeslinna kultuurkiht.
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Ingeri bastioni vasaku ﬂangi mullast kuhjatud laskevalli
eemaldamisel avastatud tugimüüride kohta kirjalikud
allikad vaikivad. Foto: Villu Kadakas

2007. aasta detsembris, 2008. aasta jaanuaris korraldas
OÜ AguEMS Eesti Arhitektide Liidu tellimisel eeluuringud
Harjuvärava mäe idaküljel, kunagise 17. sajandi lõpul rajatud
Ingeri bastioni idaﬂangil. Uuringu eesmärk oli saada lähteinformatsiooni bastioni ajalooliste müüride kohta seoses
kavandatava Vabaduse monumendiga. Kahes šurﬁs tuvastati
mäe idanõlvas ﬂangi hästi säilinud eskarpmüür. Samuti selgus
ajalooliste jooniste analüüsi ja ühe šurﬁ kaevamise käigus, et
bastioni kõrgema ja madalama osa vahel muldvallidel eskarpmüüre pole olnud. Ilmnes, et bastioni ﬂangi muldvall on kuhjatud 13. kuni 17. sajandi viimase veerandini eksisteerinud eeslinna kultuurkihist, mis kaevati bastioni rajamisel 17. sajandi
lõpul välja uue vallikraavi alalt. Bastioni eeluuringud jätkusid
2008. aasta aprillis Kaitseministeeriumi tellimisel täiendavate
šurﬁdega bastioni ﬂangi eskarpmüüri asukoha täpsustamiseks.
Eeluuringud muutusid sujuvalt monumendirajatistele ette
jäävate bastioniosade ärakaevamiseks, mis kestis juunikuuni.
Eelarve piiratuse tõttu kaevati muldvalli moodustavast kultuurkihist läbi umbes pool, paarsada kantmeetrit. Üllatusena
avastati tööde käigus ﬂangi valli sisekülge tugistanud ja suurtükkide laskeplatvormi moodustanud paekivimüüristik. Kõik
teadaolevad bastioni plaanid kujutavad siin hoopis teistsuguse
kuju ja paksusega ilma müürideta muldvalli. Monumendirajatiste projekti korrigeerimist avastatud müüride säilitamiseks ei peetud selles tööfaasis enam võimalikuks ning need
laskevalli olulised osad lammutati.

Harjumäe idanõlvast välja kaevatud Ingeri bastioni vasaku ﬂangi ekskarpmüür.
Foto: Erki Russow
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2008. aasta aprillis teostas Garel Püüa (OÜ AguEMS)
järelevalvet Kaarli puiestee ja Ingeri bastioni vahel endise
tenniseväljaku alal. Tööde käigus avati ühes šurﬁs Ülemiste
järvest lähtuv ning Tallinna linna kesk- ja uusajal puhta veega
varustanud paekividest võlvitud veejuhe. 2008. aasta mais
algasid Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel seoses kommunikatsioonide ümbertõstmisega mitmesugused väiksemad
kaevetööd, mille järelevalve eest vastutas Vladimir Sokolovski
(OÜ Tael). Seoses maa-aluse autoparkla ehitusega algasid
juunis kaevetööd Vabaduse väljaku põhjaosas, kunagise vallikraavi ja madala muldkindlustuse, tenaili alal. Tenaili ja vallikraavi täitepinnase eemaldamisel ning eskarp- ja kontreskarpmüüride väljapuhastamisel teostasid järelevalvet Ragnar
Nurk, Guido Toos, Garel Püüa ja Villu Kadakas (OÜ AguEMS).
Juulis toimusid Vladimir Sokolovski juhtimisel (OÜ Tael) kaevamised Kaarli puiesteel SEB panga hoone ees sõiduteel, kus
kaevati välja paarisaja kunagisele Barbara kalmistule maetu
skelett. Juulis kaevati Vladimir Sokolovski järelevalvel osaliselt
välja ka kunagise Harju eesvärava tornid, mille mõõdistas ja
dokumenteeris arhitektuuriajaloolane Andres Sildre.

Vaade kontreskarbile. Foto: Ragnar Nurk

Keskaegse Pärnu maantee ääres olnud
puust elumaja kelder. Foto: Villu Kadakas
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7. juulil algasid keskaegse eeslinna kultuurkihi kaevamised
Vabaduse väljaku lõunaosas. Tööd lõppesid 2009. aasta 13.
märtsil. Kokku kaevati läbi ligi 5000 ruutmeetri suurune ala.
Sellest põhiosa kaevasid OÜ AguEMS projekti hõlmatud
arheoloogid Villu Kadakas, Garel Püüa, Guido Toos ja Gurly
Vedru. 2009. aastal liitusid töödega Peeter Talvar ja Ain Lavi
(OÜ Arheograator), kes uurisid läbi paarisaja ruutmeetrise
kaevandi. Tööde käigus avastati ja kaevati läbi vahetult jalakäijate tunnelist ida pool Harju väravast lõuna suunas lähtunud ajaloolise maantee sillutis ning maantee idaküljel paiknenud mõnede puumajade kivivundamendid ja -keldrid. Suurema osa kaevandist moodustas ajalooliselt maanteest ida pool
paiknenud eeslinna kvartali hoonejäänusteta sisemus. Kruusast
tihendatud maanteesillutis koos selle ääres paiknenud majade
jäänustega on seni unikaalne leid Tallinna keskaegses eeslinnas.
Üldjuhul on tänavatevõrk Tallinna eeslinnas jäänud samaks.
Keskaegsete maanteede sillutised praeguste tänavate all on
lõhutud kommunikatsioonitrassidega ja tänavaäärsed hoonejäänused uuemate majadega. Liiklus Tallinnast lõuna, s.t Pärnu
suunas toimus keskajal Harju värava ja praeguse Roosikrantsi
tänava kaudu. Vabaduse väljaku maanteelõik ja kvartal likvideeriti ja „konserveeriti“ 17. sajandi lõpul, kui koos bastionite
rajamisega kaevati praeguse väljaku põhjaossa uus vallikraav
ja lõunaosa kaeti mullast glassiivalliga. Harju värav oli suletud
juba 1530. aastatel ja suurem liiklus maanteel soikunud. Kaevamiste käigus selgus, et maanteest ida pool paiknenud ajaloolise eeslinnakvartali kirdeosas oli juba 13. sajandil alguse
saanud liiva- ja savikaevandus, mis järjest laienes lõuna suunas, hõlmates 17. sajandiks kogu uuritud ala idaosa. Tühjaksammutatud liivaaugud täideti jooksvalt linna prügiga, mistõttu
sajanditega kogunes aukartustäratav hulk katkisi esemeid,
põhiliselt keraamiliste nõude kilde, pakkudes koos Harju
mäelt 2008. aasta kevadel kogutud materjaliga kõige esinduslikuma kollektsiooni Tallinna olme uurimiseks, mis on seni välja
kaevatud. Kaevanduse kasutamine ja aukude täitmine lõppes
järsult koos glassiivalli kuhjamisega Põhjasõja paiku, sulgedes
leiukompleksi ajaliselt. See asjaolu pakub haruldase võimaluse
hakata selle leiumaterjali põhjal tulevikus eristama Põhjasõjaeelseid olmeesemeid sõjajärgsetest.
Kiviaja asulakoha kultuurkihi Vabaduse väljaku parkla ehitusalalt avastas arheoloog Guido Toos 15. juulil 2008. aastal.
Kiviaja kaevetöid juhtisid Gurly Vedru, Garel Püüa, Guido Toos
ja Villu Kadakas (OÜ AguEMS), kiviaja välitööde metoodika
osas konsulteeris Ulla Kadakas, kiviaegse looduskeskkonna
osas arheozooloog Lembi Lõugas Tallinna Ülikooli Ajaloo
Instituudist, geoloogiaprofessor Andrei Nikonov Moskva Ülikoolist ning geoloog Alar Rosentau Tartu Ülikoolist. Kiviaja
kultuurkiht on keskaegse kultuurkihi all säilinud omaaegse
maapinna ülakiht. Kerge huumusesisaldusega liivas peitus
neoliitikumi asulakohtadele iseloomulikke leide: luufragmente
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(toidujäänuseid, aga ka luust relvi ja tööriistu), savinõukilde
ja väikeste tööriistade valmistamiseks kasutatud kvartsikilde
(enamasti töötlusjääke). Asulakoht leiti paraku ehitustööde
sellises faasis, kus enam polnud võimalik uuringute jaoks lisaaega saada, mistõttu kiviaega tuli kaevata läbinisti avariimeetoditega. Sellise kaevamise teaduslik tulemus jääb kindlasti alla
teaduskaevamiste väljakujunenud normidele. Avariikaevamismeetodi valik ülearu suurt kahju see kord siiski ei toonud,
kuna sisuliselt oli tegemist oma kohal ümbersetitatud kultuurkihiga. Nimelt paiknes kiviaja inimeste asulakoht geoloog Alar
Rosentau hinnangul vahetult rannas – nn plaaži vööndis –,
mida aeg-ajalt lainetus ja kõrgem veeseis üle ujutas. See tõsiasi selgitab, miks oli Vabaduse väljakul võimalik küll leidude
leviku põhjal hinnata inimasustuse areaali, kuid samas polnud
säilinud sisuliselt ühtegi kindlat toonase inimese rajatud objekti. Kogu alalt leiti kolm-neli võimaliku lõkkeaseme või majapidamislohu jäänused.
Neoliitilise asulakoha väljakaevamised kestsid alates juuli
teisest poolest 2008. aastal kuni märtsi keskpaigani 2009.
aastal. Selle aja jooksul kaevati läbi umbes 2200 m2 kultuurkihti, mis paiknes kogu uuritud ala edelaosas. Kiviaja kultuurkihi paksus oli keskmiselt 40-60 cm, kohati aga kuni 80–90
cm. See oli säilinud piirkondades, mille kõrgus ületas taseme
umbes 15,5 m ü.m.p ja kus polnud hilisemate kaevetöödega
omaaegset maapinda eemaldatud.
Kiviaja kultuurkihist leitud suhteliselt rohkearvuliste esemete ja luude analüüs seisab alles ees: näiteks saab eri leiuliikide (keraamika, kvarts, luu) täpse asendi kaardistamise abil
analüüsida asulakoha kasutusalasid (kivitöötluspiirkonnad,
toiduvalmistuspiirkonnad jne). Mõned iseloomulikud ilmingud
saab siiski juba välja tuua. Keraamika leidude ja Lembi Lõugase
esialgsel luuleidude hinnangul oli Vabaduse väljakul tegemist
neoliitikumi teise poolde kuuluvate hilise kammkeraamika
kultuuri viljelenud inimestega, kes kasutasid seda ala hooajaliselt hüljeste ja pringlite küttimiseks. Esimeste radiosüsiniku
dateeringute ja ka geoloogiliste uuringute andmetel kasutati
seda ala kõige tõenäolisemalt perioodil 3200–2800 a eKr.
Vabaduse väljakul teostatud tööde käigus saadi väga palju
unikaalset ja väärtuslikku infot. Tuleb siiski tõdeda, et üldehitustööde tähtaegade tõttu viidi tööd läbi osalise ajapuuduse
ja kompromisside otsimise õhkkonnas. Välitööde sisulist kvaliteeti ning toimunud uuringuid (sh talviseid kaevetöid) ei saa
kindlasti võtta metoodilises ja korralduslikus mõttes eeskujuks
edaspidistele kaevetöödele. Tallinna uurivate arheoloogide
seas ilmnes ka kohati erinev arusaam arheoloogilise järelevalve
sisust ja korraldusest, mis võib varieeruda järelevalve käigus
leitava kultuurkihi läbiuurimisest ja leitavate tarindite dokumenteerimisest kuni n-ö väljakutsel mullatööde jälgimiseni.
Uurimistöö metoodiliste probleemide tõstatamine ning koos
kolleegidega neile lahenduste otsimine on sedavõrd keeruka

muistisekompleksi puhul hädavajalik. Arvamuste lahknevuse
korral tuleb muinsuskaitseametnikel eksperte kaasates täpsemalt määratleda konkreetse järelevalvetöö eesmärgid, sätestades need kooskõlastatud uurimisprogrammis. Ebamäärase
sisuga, ajaloolist konteksti mitte arvestava ülesande püstitamisel võidakse raisata lihtsalt tellija raha ning diskrediteerida
nii arheoloogiateadust kui ka muinsuskaitset.

Hilise kammkeraamika kild.
Vabaduse väljakult leiti erineva suurusega kiviaegsete savipottide
fragmente. Toonastele nõudele on iseloomulik kooniline või ümar põhi.
Võrreldes tüüpilise kammkeraamikaga on hilise kammkeraamika
perioodil vormimismassi koostises võimalik jälgida taas Eesti piirkondade lokaalseid erinevusi. Nõud olid üldjuhul vööndiliselt kaunistatud – esineb kammivajutiste ja lohkude vaheldumist, kuid võrreldes
eelmise perioodiga on hilise kammkeraamika valmistajad vajutanud
savipinda ka geomeetrilisi mustreid, kasutatud ornamendielemendid
on vaheldusrikkamad (täkked, lohundid, dekoratiivsed riiped jne).
Foto: Ulla Kadakas

Kiviaja kultuurkihi kaevamine 2008. a suvel. Foto: Ulla Kadakas
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SALME MUINASLAEV
Marge Konsa

Põhja-Euroopa ühiskonna eliidi hulgas hakkas 6. sajandist
pKr seisusekohase kombena levima matmine laevas, sageli
selle keskele ehitatud kambris koos rikkalike hauapanustega:
relvastuse, majapidamisriistade, hobuste, koerte jt loomade
ning lindudega. Sellised on näiteks uhkete panustega Välsgärde paadimatused Rootsis Vana-Uppsala lähedal või Sutton
Hoo kuninglik laevamatus Inglismaal. Ka Eestis on mõnedest
kivikalmetest rannikul ja saartel leitud laevaneete, mida võib
seostada laevamatustega. Ühtegi muinasaegset laeva või laibamatustega laevamatust polnud Eestis kuni mulluste sündmusteni Saaremaal aga leitud.
2008. a sügisel rajati Tehumardi-Salme lõigul Sõrve maantee äärde valgustatud jalgrattateed.Teetöölised olid septembri lõpuks jõudnud laternapostide jaoks aluste paigaldamisega
just Salme asulapiiri juurde, kui kraavist hakkas välja tulema
inimluid. Järgnenud Muinsuskaitseameti ﬁnantseeritud ja
Saaremaa Muuseumi korraldatud päästekaevamistel (juh M.
Konsa, J. Peets, K. Rikas) selgus, et leitud luud ja esemed on
seostatavad muinasaegse laevaga. Leiu uurimisega tegeleb
interdistsiplinaarne teadlaste rühm, kelle esmaseid töötulemusi on siinkohal kasutatud.

Vaade vöörist ahtri suunas.
Foto: Ester Oras
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Andmed laeva kohta
Kaevamistel eristus laeva teravovaalne kuju ümbritseva heleda liiva taustal tumeda orgaanikalaiguna, mida ääristas rauast
neetide rida. Vöörist kuni keskpaigani oli laevast alles 6 m.
Õnneks oli kraavi ühes servas säilinud ka poole meetri pikkune osa laeva ahtertäävi, mille abil oli võimalik määratleda
laeva pikkust ja pikitelje suunda. Puitosasid oli laevast säilinud
väga vähe: mõned detailid okaspuust küljelaudadest ja männist laevakaare tugitalast. Valdav osa andmetest laeva kuju ja
ehituse kohta saadi laeva jäljendi ning laevaneetide paiknemise dokumenteerimise abil.
Laeva ehitustehnilise analüüsi teinud Vello Mässi ja Meelis
Michelsoni hinnangul võis Salme laev omal ajal olla 11,5 m
pikkune, suurima laiusega 2 m ning parda kõrgusega 75 cm.
Suure tõenäosusega oli see ilma mastita sõudelaev, millel oli
kuus aerupaari. Kaari oli laevas kaheksa ning need olid kinnitatud arvatavasti sidumismeetodil. Õhukesed, kõigest 15 mm
paksused ja 30 cm laiused plangud olid omavahel raudneetide abil ühendatud klinkertehnikas, kus ühe plangu serv ulatus teisest veidi üle.

SALME MUINASLAEV

Ühest vasaku parda plangust säilinud puidutükk saadeti
Helsingi Ülikooli laborisse, kus radiosüsiniku AMS meetodil
määrati kindlaks selle vanus. Selgus, et laeva planguks kasutatud puu oli langetatud ajavahemikus 600–670 pKr. Seega
on Salme laev Eesti kõige vanem laevaleid. Vanuselt järgmised laevad, Pärnu koge ja Maasilinna laev, pärinevad keskajast. Oma arengutüübilt asetub Salme laev ühepuupaatide
ja viikingilaeva vahele. Salme laeva kuju on aga hilisematele
viikingite sõjalaevadele iseloomulike omadustega: see oli kiire,
kerge ja hästi juhitav alus.
Luud ja leiud
Antropoloog Raili Allmäe tuvastas, et laevas olnud inimluud
kuulusid seitsmele mehele vanuses 18–45 aastat. Kaks istuvas
või poollamasklevas asendis meest olid laeva vööripoolses
osas, kolm laeva keskosas ning kaks kõige vanemat meest
olid ahtris. Luustike juures oli meremeeste varustus. Relvadest leiti kaks oda- ja kuus nooleotsa, mõõkadest oli säilinud
kaks teramikku, üks käepide koos kolmnurkse nupuga ning Ukujuline tupeotsik. Väiksematest riistadest olid laevas veel 18
nuga, kaheksa luisku ja üks väike putkega rauast tööriist. Laeva
ahtrist leiti katkendeid sarvest valmistatud ja silmakestega
kaunistatud kammist. Mitmed esemed, nagu peeneteralisest
kivimist mõõgaluisk või mängunuppude ja täringute komplekt, on Eesti keskmise rauaaja leiuaineses ainulaadsed, kuid
iseloomulikud panused Skandinaavia elitaarsetes laevamatustes. Samas pole Salme leidude hulgas majapidamisriistu, mis
on tavalised teistes laevamatustes. Kummaline on ka riietuse
metallosade, pannalde, naastude jms puudumine. Mehed pidid
olema laevas kas alasti või kergetes nööritavates riietes.
Laevast leitud looma- ja linnuluid analüüsisid osteoloogid
Liina Maldre ja Teresa Tomek. Luude hulgas oli üksikuid sea- ja
lambaluid ning hulk veise luid. Ühtegi tervet loomaluustikku ei
leitud, mistõttu võib arvata, et laevas olnud loomaluud pärinevad inimestele mõeldud söögipoolisest. Küll aga võisid kaks
laevas olnud ilma peata kulli olla ohvripanused. Mõlemal linnul tuvastati paranenud jalaluumurrud, mis on jahipidamiseks
dresseeritud lindude iseloomulik vigastus.
Võrreldes teiste teadaolevate vendeli- ja viikingiaegsete
laevamatustega, on Salme leiul mitmeid iseärasusi. Kõige silmatorkavam on surnute suur arv ning nende asend laevas. Mujal
leitud paadi- või laevamatustes on surnud enamasti laevas
pikali selili või magamisasendis ning mitmikmatused on väga
haruldased. Tavaliselt on laevamatustes vaid üks väga rikkalike
panustega kõrgklassi kuulunud inimene, harva on ühes laevas
kolm kuni neli maetut. Põhja-Euroopa omaaegses kontekstis
on Salme teadaolevalt seni kõige suurema inimeste arvuga
laevamatus. Surnukehade asend Salme laevas on sarnane
meeskonna paiknemisega sõitvas laevas: mehed istuvad paarikaupa aerude taga ning tüüri hoiab tavaliselt kõige vanem ja
kogenum mees laevas.

Kaevamisi saatis pidev avalikkuse huvi.

Laevast oli säilinud rauast neetide read ja jäljend pinnases.
Esiplaanil on näha männist tugikaar. Teiste kaarte asukohad on
tähistatud puutikkudega. Vaade kesklaevast vööri suunas.
Fotod: Maili Roio

11

AASTA SÜNDMUS

Millistest sündmustest me võiksime Salmes haua leidnud
meeste puhul rääkida, kas õnnetusest, haigusest või vägivallast,
on veel lahtine. Nii nagu on veel vastuseta küsimus selle kohta,
kas tegemist oli kohalike või võõramaalastega.
Jätkuvat mõtteainet pakub ka laeva maastikuline asend.
Tänapäeval on Salme laeva leiukoht mererannast u 230 m
kaugusel, ulatudes 4,5 m üle mere pinna. Geoloog Jüri
Vassiljevi tehtud rekonstruktsiooni järgi võis 7. sajandil
veetase olla praegusest u 2,7 m kõrgem. See tähendab, et
omal ajal paiknes laev üsna veepiiri lähedal, jäädes tormi-

lainete mõjualasse. Looduslike ja inimmõjuliste protsesside
vahekord Salme laevaleiu ja selle ümbruse kujunemisel on
veel lahtine ja uurimisrühmal pole selles osas ühtset seisukohta. Pooldajaid on nii loodusliku sette alla mattumise kui ka
laeva inimeste poolt rannaliivaga täitmise versioonidel. Võibolla maeti hukkunud oma meeskonnakaaslaste poolt rannal
juba varem olnud pooleldi mattunud laeva?
Artikli valmimist toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.

Laevast leitud inimese kujutisega mängunupp.
Foto: Mirja Ots

Laeva üldplaani rekonstruktsioon. Kaldristid tähistavad säilinud neetide asukohti.
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JURIIDIKA
EHITISED

EESTI TÖÖSTUSPÄRANDI
RESTAUREERIMINE JA TULEVIK
Henry Kuningas, Artur Ümar

Eesti tööstuspärandile on viimastel aastatel saanud osaks pidevalt kasvav avalikkuse tähelepanu. Seoses mitmete endiste
tööstuskomplekside kohandamistega uuteks funktsioonideks
on tihenenud teemat käsitlevate artiklite hulk nii erialaajakirjades kui ka päevalehtedes. Olulisematest teetähistest peab
mainima 2005. aastal Tallinna Kultuurikatlas üleeuroopalise
uurimisprojekti raames avatud näitust tööstuspärandi kohati valulisest taasintegreerimisest linna sotsiaalsesse ja majanduslikku võrgustikku. Samuti Eesti Kunstiakadeemia restaureerimiskooli korraldatud 2007. aasta kevadkonverents, mille
„peaesinejaks“ oli eestimaine tööstuspärand. Arvestades paari viimase aasta jooksul uuele funktsioonile kohandatud või
selleks projekteeritud ajalooliselt väärtuslike tööstushoonete
üllatavalt suurt arvu, on paras aeg anda linnulennult ülevaade
Eesti tööstuspärandi hetkeolukorrast, põhjalikum süvenemine on juba mahukama uurimuse materjal.
Kui Eestis algas vabrikute ja tehaste rekonstrueerimine
1990. aastate keskpaigas, siis Lääne-Euroopas ja PõhjaAmeerikas on see protsess kestnud juba aastakümneid. Eriti
populaarseks muutus see 1980. aastatel, mil postmodernism
soosis ka hüljatud tehasepiirkondade taasasustamist. Ehkki
suurem osa tööstushoonete rekonstrueerimise näidetest

on enamasti ikkagi kinnisvaraarenduse viljad, moodustavad
täiesti erandliku, kuid seda silmapaistvama grupi kultuuritehased. Kultuurikatlaid on loonud enamasti kultuuri peavoolule alternatiivi pakkuvad rühmitused, kes otsivad tegevuseks
võimalikult avatud struktuuriga suuri hooneid. Nii on kultuurikatlad saanud praeguseks iga endast lugupidava Euroopa
linna lahutamatuks osaks. Euroopa kultuuritehaste „emaks”
võib lugeda Melkwegi (tõlkes: Piimatee) nimelist kultuuritehast otse Amsterdami südames. Juba 1960. aastate lõpul ühe
kodutu teatritrupi asustatud mahajäetud piimakombinaadis
tegutseb tänapäevalgi kümneid loomeinimesi fotograaﬁdest
koreograaﬁdeni.
Täpsustame, millisele osale tööstuspärandist artikkel keskendub – ja seetõttu on vajalik täpsustada tööstuspärandi
mõistes sisalduvaid kategooriaid.Toetume siinkohal ICOMOSi
tööstuspärandile keskendunud haruorganisatsiooni TICCIH
2003. a. Alam-Tagil’i hartas kirja pandud deﬁnitsioonile:
„Tööstuspärandi moodustavad industrialiseerimist peegeldavad ajaloolise, tehnoloogilise, sotsiaalse, arhitektuurse või
teadusliku väärtusega rajatised. Nende hulka kuuluvad
ehitised koos sisseseadega, töökojad, vabrikud ja tehased,
kaevandused ja tootmisettevõtted, laohooned, elektrijaamad
koos võrkudega, transport, tehniline ja tööstusega seotud
sotsiaalne infrastruktuur nagu elamud, pühakojad või õppeasutused”.1 Kokkuleppeliselt loetakse sama harta alusel tööstuspärandi alguseks 18. sajandi teist poolt, mil Suurbritannias
algas tööstusrevolutsioon.
Kirjeldatud deﬁnitsioon hõlmab äärmiselt laia spektrit
kogu inimtegevuse sotsiaalmajanduslikust sfäärist. Seetõttu
pöörame pilgu Eestis asuvatele suurematele tööstuskompleksidele ning toome rambivalgusesse mõned silmapaistvamad
ja ebaharilikumad või hoopiski tüüpilisemad kitsaskohad nende restaureerimisel. Pärast Teist maailmasõda rajatud käitised
ja tööstuspiirkonnad on vaatluse alt väljas, kuna need ei ole
(veel) muinsuskaitse huviorbiiti tõusnud ega riikliku kaitse alla
võetud.
Nõukogude perioodil oli tööstus, sealjuures eriti rasketööstus, nii sotsiaalmajanduslikus kui ühiskondlik-poliitilises
Paljud tööstushooned on leidnud kasutust loomemajanduse keskustena.
Rotterdami Van Nelle kohvi- ja tubakavabriku (1925–1931) restaureerimine disainivabrikuks pälvis 2008. aasta Europa Nostra preemia, hoone
kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimekirja.
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Tallinna endises elektrijaamas asuva Kultuurikatla ambitsiooniks on samuti kujuneda eri kultuurivaldkondade sulatusahjuks.
Ideekonkursi võidutöö „AK”, arhitektid Siiri Valner ja Indrek Peil.

plaanis kõige olulisem elutegevus. Taasiseseisvumisjärgselt
lõpetas suur osa juba tsaariajast pärinevatest tööstuskompleksidest tellimuste kadudes üldse tegutsemise – nt Tallinnas
tselluloosi- ja paberivabrik, Rotermanni tehastes asunud
toidutööstus, nn numbritehas Dvigatelis – ning rasketööstus
kaotas majandusharuna oma tähtsust. Pöördvõrdeliselt
majandusliku tähtsuse kahanemisega kasvasid sotsiaalsed,
keskkonnaalased, linnaehituslikud jm probleemid. Pikemalt
neil peatumata võib konstateerida, et 1990. aastate alguses
peeti suuri, senise otstarbe kaotanud mahajäetud tööstuskomplekse häirivaks nuhtluseks, analoogseks teise Nõukogude aja rusuva pärandiga – hiigelsuurte keskkonda saastavate
sõjaväebaasidega.
Paralleelselt laiema üldsuse hukkamõistva suhtumisega
industriaalsetesse tondilossidesse tärkas (üksteisest sõltumata) nii muinsuskaitsjate kui ka noorte arhitektide hulgas huvi
„amortiseerunud“ tööstuspärandi vastu. Kui noored kunstnikud nägid selles tarkovskiliku metafüüsilise ruumi idee
kandjat, siis muinsuskaitsjad tööstuspärandi jäänuseid, mida
on vaja kaitsta edasise hävingu eest. Näiteks tselluloosi- ja
paberivabriku tselluloositsehh (praegu rohkem tuntud Fahle
majana) võeti kaitse alla 1997. aastal. Aasta varem ﬁlmisid
praegused KOKO arhitektid Andrus Kõresaar ja kunstnik

Margot Kask samas absurdile rõhuva lühiﬁlmi „Mintuleasa
tänavas“ ning veel aasta varem leidis Andrus Kõresaar samast
kohast inspiratsiooni fotoseeria „Purgatoorium” jaoks. Hüljatud vabrikutes nägid kasutamata potentsiaali ka ööklubidele
alternatiivi pakkuvate reivide korraldajad.
1990. aastate keskpaigas, eriti just 1997. aastal võeti
hoogtöö korras riikliku kaitse alla suur hulk hooneid ja
hooneansambleid, sealhulgas väga palju tööstuskomplekse.
Kaitse alla võtmise ajaliseks piiriks kujunes II maailmasõda,
hilisemaid tööstushooneid ei ole riikliku kaitse alla võetud.
Toonase otsuse põhjused on esiteks arhitektuursed (utilitaarsem mass-ehitus). Teiseks põhjuseks võib oletada 1990.
aastate otsustavat seljapööramist proletaarsele maailmavaatele, mis oli kilbile tõstnud just tossava korstnaga vabriku.
Kolmanda, kuid mitte vähemtähtsa faktorina mängis olulist
rolli suhtumises nõukogudeaegsesse tööstusesse veel värskelt meeles püsinud fosforiidisõda. Selle esimese üldrahvaliku
protestiliikumisega, millega sujuvalt liitus ka värskelt tärganud
muinsusliikumine, hoiti ju ära Eestit ähvardanud sotsiaalne ja
keskkonna-alane katastroof.
Järgnevalt peatume täpsemalt paaril silmapaistval tööstuskompleksil, millel on oma eripärane lugu tõusust ja langusest. Ja ehk ka uuest tõusust.
15
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Linn kui tööstus. Narva ja Sindi
Eestisse jõudis tööstusrevolutsioon 19. sajandi alguses, kuid
õige hoo sai sisse sajandi keskpaigas, mil siia hakati rajama
tõeliselt mastaapseid tööstuskomplekse, nt Narva Kreenholmi manufaktuuris hakkas esimene vabrik tööle 1858.
19. sajandil, mil tööstusrevolutsioon tegi võidukäiku ning
linnastumise protsess sai sisse seninägematu hoo, kujunesid
paljud uued linnad monofunktsionaalseteks tööstusasulateks. Euroopas kujunesid sellel printsiibil terved hiiglaslikud
tööstuspiirkonnad, nt Ruhri piirkond Saksamaal. Eestiski on
mitmed linnad saanud alguse monofunktsionaalsete tööstusasulatena, varasemast perioodist näiteks Sindi, hiljem KohtlaJärve jt. Narva linn on siinkohal huvitav erand – Eesti kõige
olulisema piirilinnana on Narval juba keskajast saadik olnud
alati mängida eriroll. Tsaariajal, mil piirilinna staatus kadus,
muutus Narva identiteedi üheks olulisemaks tunnusmärgiks
Kreenholmi manufaktuur. Pärast Põhja-Euroopa barokkpärliks peetud vanalinna purustamist jäi manufaktuur peaaegu ainsaks Narva identiteedi kujundajaks.
Nii Narva Kreenholmi kui Sindi Wöhrmanni tehased on
kahe sajandi jooksul vorminud nende asulate identiteeti ja
käekäiku, olnud suurim tööandja ning kohaliku elu mootor.
Tööstuste kõrgajast on linnaruumi jäänud lisaks tootmis- ja
administratiivhoonetele tööliste ja direktorite elamud, kirikud ja koolid, surnuaiad, saunad, pesumajad, puiesteed ning
sillad. Kogu see rikkalik pärand moodustab ämblikuvõrguna
linnaruumi katva struktuuri, mis väärib tervikuna säilitamist.
Algse funktsiooni kadudes on nii Narva kui ka Sindi puhul
muutunud kõige olulisemaks küsimuseks mitte restaureerimise metoodika, vaid tulevane otstarve.
Sindi kalevivabrik
Sindi kalevivabrik on üks vanemaid Eestis jätkuvalt töötavaid
tekstiilitootmisettevõtteid.Vabriku ehitus algas 1833 ning juba
1834. aastal andis vabrik esimese toodangu. Vabriku rajamine
Sinti on seotud mitme asjaolu kokkulangemisega. Nimelt
asus Poolas Siradzi linnas juba 1823. aastast nn emavabrik,
mis sisuliselt purustati 1830. aasta Poola ülestõusu käigus.
Üheks selle vabriku osanikuks oli Riia kaupmees ja ärimees
Johan Christoph Wöhrmann, kes otsis võimalusi tootmise
taastamiseks. Kuna Venemaa kehtestas pärast ülestõusu Poola
tekstiilitoodetele kõrged importtollid, tekkis tal mõte tuua
tootmine üle Liivimaale.
Wöhrmannil õnnestus sõlmida sidemed Liivimaa aadelkonna kõige mõjukamate meestega ning saada nõusolek
Pärnu komandant kindralleitnant von Budbergilt oma Sindi
jõe ääres asuva mõisa müümiseks. Seejärel ostis Wöhrmann
üles kogu Siradzi tööstuse jäänused ning asus Sinti uut
kalevitehast rajama. Juba 1839. aastal sai Wöhrmanni tehas
Venemaa tööstustoodete võistlusel Suure Kuldmedali ning
16

Sindi kalevivabrik 2008. Foto: Meeli Küttim

järgmisel aastal õiguse kasutada oma toodetel ja etikettidel
kahepäist keisrikotkast.
19. sajandi keskpaigas oli Sindi tehas kogu Venemaa suurim kalevitehas ning selle toodangut peeti võrdseks ja kohati paremakski Lääne-Euroopa konkurentide omast. Vabriku
ümber kasvas asula, millele anti 1938. aastal linnaõigus. Oma
hiilgehetkel kuulus vabrikule lisaks otseselt tootmisega seotud
hoonetele ka suur hulk muid, nagu näiteks kirik ja kool, kokku
ligi 200 hoonet.Tootmine laienes ka Nõukogude ajal, kui rajati
uusi tsehhe, kuid seoses taasiseseisvumisega langesid ära nii
senine toormeallikas kui ka turg. 1993. aastal läks tehas sarnaselt paljude teiste Eesti vabrikutega pankrotti.
Praeguseks on välismaiste ärimeeste toel puuvillase riide
tootmine osaliselt taastatud. Selleks on rekonstrueeritud
nõukogudeaegseid või uusi tootmishooneid, 19. sajandi kolm
vabrikuhoonet koos teenindavate tsehhidega seisavad aga
tühjana. 14. augusti öösel 2005 põles viiekorruseline kanali
ääres asuv vabrikuhoone nii põhjalikult, et sisuliselt säilisid
ainult välisseinad.
Sindi kalevivabriku tulevikku on raske ennustada. Loodetavasti jätkub Eesti kõige vanemas tegutsevas tekstiilivabrikus
tootmine ja samas leitakse uus lahendus ka kaitsealustele
tootmishoonetele. Võib arvata, et tänapäevase tehnoloogia
juures ei ole vanade vabrikute taastamine algses funktsioonis
enam rentaabel.
Kreenholmi manufaktuur
Narva Kreenholmi manufaktuuri võib liialdamata pidada mitte ainult Eesti tekstiilitööstuse, vaid üldse kogu Eesti tööstuse
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lipulaevaks. Hiiglaslikud tootmishooned Narva jõe kaldal ning
neid teenindav infrastruktuur, mis tehaste tõrgeteta tööks 19.
sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses rajatud, on siiani
tunnistajaks Kreenholmi manufaktuuri hiilgeaegadest, mil seda
peeti kogu Euroopa suurimaks tekstiilivabrikuks.
Narva jõe kaldal oli juba enne kuulsa manufaktuuri asutamist töötanud mitmed vabrikud, nt parun Steiglitzi linaketrusvabrik, kus 1860. aastal oli ametis üle tuhande töölise,
olles tollase Venemaa suuremaid tekstiilitootmisettevõtteid.
Uus ajastu algas siiski aktsiaseltsi Kreenholmi Manufaktuur
loomisega 1856. a. Seltsi suuraktsionäriks oli muljetavaldava
haardega Bremeni-Moskva ärimees Ludwig Knoop,2 kellele
kuulus osalus kümnetes tekstiilitootmisettevõtetes üle Vene
impeeriumi. Firma, mille tegevdirektoriks oli kurikuulsa 1872.
aasta streigini Ernst Kolbe, ostis Kreenholmi saare ning ehitas sinna vee jõul töötava ketrus- ja kudumisvabriku (hiljem
asendati vee jõul töötavad ülekanded turbiinidega). Esimene
korpus valmis 1858, 1870 ehitati uus ketrusvabrik, 1876 lisati
olemasolevatele vabrikuhoonetele neljas korrus, 1884 valmis
Joala ning 1890 Georgi vabrik. Paralleelselt tootmishoonetega rajati ka vabriku tööliste eluks hädavajalik infrastruktuur:
kasarmud, ametnike elamud, haigla, kool, saun, pesumaja,
poed. 1884 valmis manufaktuuri omanike tellimusel ja Otto
Hippiuse kavandite kohaselt Narva Aleksandri kirik ning 1885
avati Siivertsis surnuaed nii luterlastele kui õigeusklikele. 1906.
aastaks oli tehasel oma kitsarööpmeline raudtee, telliselööv,
politseijaoskond ning tootmishoonete pindala küündis peaaegu poole miljoni ruutmeetrini.3 1900. aasta Pariisi maailmanäitusel pälvis Kreenholmi toodang Grand Prix.

Kokkuvõtvalt oli Kreenholmi kompleks Eestis seninägemata mastaabiga põhjalikult läbi mõeldud ja ellu viidud linnak.
Kuigi paljud hooned on maailmasõdades ja hilisemate ümberehituste käigus kannatada saanud, on kogu kompleks küllaltki
hästi säilinud just tänu oma suurtele mastaapidele, mille puhul
üksikute detailide kadumine ei suuda ähmastada tervikpilti.
Sarnaselt Sindi kalevivabrikuga või Tallinna Balti Puuvillavabrikuga seisavad Narva manufaktuuri uksed suletuna. 2008.
aasta kevad-suvel lõpetasid töö viimased tootmisliinid. Tohutud ruumid, mis on Sindi ja Tallinna vabrikutest palju suuremad, seisavad enneolematus vaikuses, oodates oma tulevikku.
Kuna töö hoonetes lõppes suhteliselt hiljuti, on tehased heas
seisukorras, aknad on ees ning katus peal. On siiski selge, et
sedavõrd mastaapsete komplekside tulevik eeldab lisaks muinsuskaitselisele vaatepunktile mitmete erinevate distsipliinide
koostööd.
Postindustriaalne Tallinn
Tallinna arhitektuuri ajalugu on väga mitmekesine, kuid selle
tihedat seotust tööstusega kiputakse unustama. 1990. aastatel hakkas Tallinn järjest enam omandama postindustriaalsele
linnale iseloomulikke jooni. Üheks neist oli linna järkjärguline
deindustrialiseerimine, s.t linnasiseste tööstusettevõtete sulgemine. Selle protsessi tagajärjel olid paljud tööstushooned
kompleksiti jäänud algse funktsioonita või järelevalveta, reeglina rüüstatud ning halvas seisukorras. Mõned imposantsed
hooned lammutati, nt tselluloosivabriku leelisetorn ja paberivabriku hooned praeguse Stockmanni kaubamaja kohal,
teised jätkavad algses funktsioonis siiamaani, nt Vene-Balti ja
Noblessneri laevatehased.

Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuuri OÜ vabrikud. Raamatust „Eesti. 20 aastat iseseisvust sõnas ja pildis.” Tallinn, 1939.
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Dvigateli vagunitehas
Dvigateli vagunitehas pääses suuremast rüüstest tänu järjepanu funktsioneerinud tööstusele. Tehase asutasid 1898.
aastal Riia ja Tallinna töösturid. Vabriku loomine oli otseselt
seotud Venemaa raudtee-ehituse elavnemisega Siberis
ja Hiinas. 1898. aasta jooksul valmis ülikiires tempos 220
hoonet. Tehase krunt oli 80 ha suurune ning 4 km pikkuse
paekivimüüriga ümbritsetud. Tehasel oli oma saeveski, ratta-,
puutöö-, malmi- ja vasekoda, maalri-, tisleri-, lukksepa- ja sadulsepa tsehh, sepikoda, remondi- ja montaažitsehh, 1000 hj
elektrijaam, administratsioonihoone, laod ja ametnike elamud.
Tehase algusaegadel valmistati soodsamatel aastatel 250-300
kauba- ja 20-30 reisijate vagunit kuus. I maailmasõja ajal hakati
tootma sõjaväevarustust ja kuule, 1920ndatel aastatel valmistati alakoormusega tehases lennukeid ja trammivaguneid ning
remonditi vedureid.
Varsti pärast II maailmasõja lõppu asus uus võim –
Moskvale alluv Siseasjade Ministeeriumi Ehitusvalitsus nr. 907
– Dvigateli taastama. Dvigatelist kujundati NSV Liidu Keskmasinaehituse Ministeeriumi kõige salajasem, tuumaenergeetikaga tegelev numbritehas (alguses Postkast nr 130, hiljem
V-8813).4 Alates 1960ndatest oli tehase kasutada NSV Liidu
kõige eesrindlikum tehnoloogia. Märkimisväärse osa toodangust moodustasid aatomienergeetika seadmed. Riikliku tähtsusega tehase ala piiras elektriﬁtseeritud valve-eraldusriba.
1990ndatel läksid tootmishooned eraﬁrmade kasutusse.
Pärast tööstuse taastamise katseid proﬁleerisid uued
omanikud kogu ala ümber kaasaegseks tehnoloogialinnakuks,

mille rajamine kestab. Suletud tööstuspiirkonnast kujundatakse Ülemiste City ärilinnaku nime all täisteenust pakkuvat
keskkonda: bürood, tootmine, messikeskus, puhkealad, lasteaed jm. Arhitektuurselt tähendab see vähemväärtuslike kihtide paigutist eemaldamist, millega muutub taas vaadeldavaks
algne paekivist ja punasest tellisest ehitatu. Ükski tänapäeva
arendus ei lepi uute mahtudeta, ilma ei saa ka Ülemistel.Valmis
on ehitatud väike osa planeeritavast kõrgemast hoonestusest,
mille mastaapi õigustavad sealsed varasemad kolossaalsed
mahud nagu näiteks Suur-Sõjamäe tänava äärne monstrum
(Sepapaja 9), mis on olnud pikemat aega üheks suuremaks
hooneks Tallinnas. Asemele planeeritakse pisemaid liigendatud mahtusid, mis elavdaksid tänava ning raudtee äärset ala.
Dvigateli mälestised on valdavalt paarikorruselised paekivist
hooned. Nende vaadeldavuse tagamiseks on uushoonestus
kavandatud esimeste korruste kohal konsoolsena või postidele tõstetuna, et vanad tööstushooned jääks jalakäijale
nähtavaks. Kvartali sisse jääb ka piisavalt haljastust. 2008. aasta
suveks valmis Ülemiste City keskne park. Valmis on maailma
esimese neurokirurgi Ludvig Puusepa nimeline kaksiktorn
ning Eesti infotehnoloogia teerajaja Ustus Aguri nimeline
büroohoone. 19. sajandi paeehitiste kõrval kasutatakse ära
ka parimad stalinistlikud hooned, näiteks käib praegu 1953.
a ehitatud Valukoja 4c maja projekteerimine, kuhu rajatakse
spordiklubi, tervisekeskus ja lasteaed. Mitmekesise ja põneva
ajalooga piirkonna kohta on plaanis avada muuseum Dvigateli
endises veetornis.

Fahle maja, endine Tselluloosi- ja Paberivabriku tselluloositsehh. Arhitektid Raivo Kotov, Andrus Kõresaar (KOKO Arhitektid).
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A. M. Lutheri Vineeri- ja Mööblivabrik
2008. aastal lõpetati A. M. Lutheri uue mööblivabriku ümberehitamine kortermajaks. Uueks vabrikuhooneks kutsutakse
1912. aastal Peterburi arhitektide Nikolai Vassiljevi ja Aleksei
Bubõri projekteeritud U-kujulise põhiplaaniga hoonet VanaLõuna tänava ääres, otse Saarineni-Lindgreni-Geseliuse klubirahvamaja kõrval. See vabrikuhoone on tuntud oma aja kõige
moodsama raudbetoonkonstruktsiooniga hoonena. Välisilmelt esindab mööblivabriku hoone juugendarhitektuuri nn
ratsionalistlikku suunda. Juugendlik tööstusarhitektuur pakkus
ainulaadset võimalust luua omapärane elukeskkond: ruumide
kõrgus ja proportsioonid, suuremõõdulised aknad, laudrakise
jälgedega betoonpinnad, klombitud paekivi jne. Uues ruumikasutuses on tunda planeerimist kinnisvaraturu laineharjal
– valmis ehitati 171 korterit. Ümberehituse käigus puhastati
algupärane arhitektuur mitmetest juurde- ja ümberehitistest.
Kunagistes tootmissaalides asuvad antresoolkorrusega korterid või lofti tüüpi ruumid.
19. sajandi keskpaiga Prantsusmaal alguse saanud korteritüüp, mis tulenes kunstnike ülisuurte maalide ruumivajadusest,
elas oma õitsengu läbi New Yorgi ja Bostoni tööstuspiirkondades ja jõudis ringiga tagasi Euroopasse. Ebaseaduslikust elupaigast sai aja jooksul trend ja väikekodanluse-vastane vaim
asendus lihtsakoelisemate müügiargumentidega. Eksklusiivsus
ja kunstipärasus, teistsugune olemus ja vabadus moodustavad
suure osa veetlusest, mida nende ruumide puhul tänapäevalgi
müüakse. Peale Lutheri mööblivabriku on antresoolkorrusega kortereid tehtud Fahle majja, Marati 4 asuvasse Bekkeri

laevatehase haldushoonesse ning kavandatud Rotermanni
elevaatorihoone pööningukorrusele.
Rotermanni vabrikud
Pärast 2001. aastal koostatud õnnestunud tsoneerimiskava
on Rotermanni kvartalist kujunenud sajandivanuste tööstushoonete ja moodsa arhitektuuri sidumise katselava. Vabameelne oaas Tallinna südames on täiesti uus kvaliteet nii
arhitektuurses kui ka ehitustehnilises mõttes. Tekkiva moodsa
linnakeskkonna märksõnadeks on suurepärane asukoht sadama ja vanalinna kõrval, vanadest paekivihoonetest tulenev
atmosfäär, kvaliteetne arhitektuur ning planeeringujärgne
kesklinlik tihedus.
Praeguseks on restaureeritud Rotermanni tehase kruubiveski, jahuladu, proovijahuveski ning laudsepatöökoda. Juba
varasemast on arhitektuurimuuseumi tarvis kohandatud
soolaladu (1996). Oma järge ootavad viljaelevaator, kontrollkäiguhoone, rukkiveski, leivavabrik ja administratiivhoone.
Rotermanni kvartalis on kasutatud muinsuskaitselises mõttes
kõige erinevamaid lahendusi: ehitustehniliselt keerukaid
restaureerimislahendusi (nt kruubiveski vahelagesid toetav
uus sisemine konstruktsioon), kontrasti printsiibil peale- ja
juurdeehitisi (laudsepatöökoda, uus ja vana jahuladu), mälestiste vahele ehitatud ja oma tihedusega kvartali ruumisuhteid pingestavaid uushooneid (AB Kosmos äri- ja eluhoone).
Kvaliteetne uus aitab paremini tajuda ka vana substantsi.
Praeguseks on tööstuskomplekside restaureerimise või
kohandamise näiteid kogunenud rohkem, kui siin käsitleda
jõuab. Omanikel on plaanis restaureerida ja kohandada kortermajaks nt Kopli tänava ääres asuv Balti Puuvillamanufaktuur,
arhitektuurivõistluse elu- ja ärifunktsiooni leidmiseks on korraldanud senini veel algses funktsioonis töötav Noblessneri
laevaremondi vabrik ning Lutheri vineeri- ja mööblitööstuse
Pärnu mnt äärne kvartal jne.

http://www.mnactec.cat/ticcih/industrial_heritage.htm
Ludwig Knoop, Bremeni vaesunud kaupmehe poeg, rändas 19-aastasena
pennitult Moskvasse ning lõi seal ﬁrma, mis kasvas 19. sajandi üheks
suuremaks ärikonglomeraadiks. 31 aastat hiljem, 1871 kolis ta tollase
Euroopa ühe rikkama mehena oma suure perekonna ja peakontori Bremeni
lähistel asuvasse Mühlentahli mõisa. Arvukate pankade, kindlustusseltside
ja tööstusettevõtete osanikuna kujunes Knoopi elutööks ikkagi Kreenholmi
manufaktuuri ja selle linnaku väljaehitamine. 1940.aastani olid Narva
vabrikud Knoopi järglaste valduses.
3
Täpsemalt öeldes 507 755 ruutjalga ehk 495 972 m2
4
Tallinna Tööstusmälestised. Monika Eensalu, Laur Pihel, 2002. Tallinna
Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv.
1
2

Ülal: Lofti tüüpi korter endises vineerivabrikus,
OÜ Ars Projekt.
All: Raudbetoonist karkassiga masinasaal on nüüd parkimismaja,
OÜ Ars Projekt. Fotod: Aivo Kallas
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1
2
3
4
5

MAAKOND

Objekt

Tallinn

Balti puuvillavabrik
Bekkeri laevatehas
Dvigateli vagunitehas
AS Franz Krulli masinatehas
Laohooned Lootsi tänaval
A. M. Lutheri Vineeri- ja
Mööblivabrik

Arhitektuurimälestisi
7
6
5
6
2

Seisukord

Funktsioon
puudub
muutunud
muutunud, kohati säilinud
säilinud
puudub
muutunud,
kohati puudub

muutunud
säilinud
säilinud
säilinud
muutunud,
kohati puudub
säilinud, kohati puudub
puudub, kohtai muutunud
muutunud

7

Noblessneri lahevatehas

18

8
9
10
11

Roseni Piiritusevabrik
Riigi viinavabrik
Tallinna Filterveevärk
Tekstiilitööstus Rauaniit

4
1
1
1

12

Rotermanni vabrik

17

13
14

Tallinna elektrijaam
Tallinna gaasijaam
Tootmishoonete kogum
Maakri tänaval

5
2

rahuldav, kohati avariiline
rahuldav
rahuldav, kohati hea
rahuldav
avariiline
hea, rahuldav,
kohati avariiline
hea, rahuldav,
kohati avariiline
hea
hea
hea
rahuldav
hea, rahuldav,
kohati avariiline
rahuldav
rahuldav

2

hea

16

Tselluloosi- ja paberivabrik

7

17

Vene-Balti laevatehas

7

18

Wiegandi masinatehas

4
kokku 105
1
kokku 1

6

15

10

1

Harjumaa

Ellamaa elektrijaam

1

LääneVirumaa

Kunda tsemendivabrik

7

Moe viinavabrik

3
kokku 10

Aseri tsemendivabrik

3

Sompa kaevandus
Narva Kreenholm

1
9
kokku 13

2
1

Ida Virumaa

2
3

hea, rahuldav,
kohati avariiline
hea, rahuldav,
kohati avariiline
hea

säilinud, kohati puudub

muutunud, kohati puudub
säilinud
muutunud

rahuldav

muutunud, kohati puudub

avariiline,
kohati rahuldav
rahuldav

puudub,
kohati säilinud
säilinud

avariiline,
kohati rahuldav
avariiline
rahuldav, kohati hea

puudub
puudub, kohati muutunud

puudub

Kaagjärve-Alamõisa
vabrikuhoone

1

rahuldav, kohati avariiline

puudub

Viljandimaa

Meleski klaasivabrik
Viljandi lennukitehas
Viljandi tuletikuvabrik

kokku 1
1
1
1
kokku 3

avariiline
rahuldav
hea

puudub
säilinud
muutunud

Pärnumaa

Sindi kalevivabrik

3

avariiline,
kohati rahuldav

puudub,
kohati muutunud

hea
rahuldav
hea

säilinud
puudub
säilinud

1

Valgamaa

1
2
3
1

kokku 3
1
2

3
20

Tartu

Tööstushoone Kastani 38
Tööstushoone Tiigi 61a
Tartu Õlletehas

1
1
1
kokku 3

43 suuremat tööstushoonete kompleksi 139 eraldi arhitektuurimälestist

HEIMTALI TALLIDERINGI UUS ELU
Epp Alatalu

Projekt: Peep Jänes
Sisearhitektuur: Signe ja Gildas Stokas
Peatöövõtja: AS Eviko
Muinsuskaitseline järelevalve: Kalmer Kase, Ruukase OÜ
Omaniku järelevalve: Meelis Rohtmaa, OÜ Rispeto
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
2008. aasta koolisügise alguseks taastati Raudna Põhikooli
tarvis Heimtali mõisniku, katsetajana tuntud Hermann von
Siversi väljamõeldud ringtall: viieteistnurkne ehk siis ka viieteistkülgne siseõuega karjahoov (viehburg, viehgarten). Arhitekt Peep Jänes joonistas ringi keskele küla raamatukogu ja
kooliruumid: spordisaali ja kunsti-, arvuti- ning muusikaklassid.
Ringtalli taastatud välismüür peidab uut maja. Sedaviisi uut ja
vana ühendades langes ära hulk tehnilisi ja muinsuskaitselisi
probleeme, tulemuseks hoopis tunnustus kohalikul ja riiklikul
tasandil.
Vana ja uus ehituslugu
Ringtallide ja paljude teistegi mõisahoonete ehitamise aegu
1850.–1860. aastatel oli Heimtali mõisnik Hermann von
Sivers. 1858. aastast on maakivi-tellise segalaos hiigelehitise
kohta kirjalikud teated, et seal asusid hobusetall, lehmalaut,
sigala ja tallimehe ruum. Heimtali ringhoone on meil säilinuist
üks kaunimaid ja arhitektuurilt hinnatumaid. Loomaruumid
olid hoones veel iseseisva Eesti riigimõisa ajal, samuti Heimtali
sovhoosi algaastail. Veel 1970. aastatel oli ringtallil katus peal,
kuigi seinad juba lagunesid. Heimtali hobusekasvatus plaanis alles hiljuti ringtalli taastada ja ratsamaneeži projektki oli
joonistatud ning projekteerimisraha saadud, kuid teoks need
mõtted ei saanud.
Spordihoone planeerimise ajaks oli ringmüür kohati maani lagunenud, aga Peep Jänese sõnul oli sel ka hea külg: sealtkaudu sai ehitustehnikat midagi lõhkumata õuele sõidutada.
Kohalik Heimtali rahvas tõi lagunenud ringtallist äraveetud
kive isegi tagasi!
Et spordisaali tavakõrgus on üheksa meetrit, aga säilinud
ringmüüri kõrgus 6–6,5 meetrit, tuli selleks, et uus ehitis üle
müüri ei paistaks, see kuni kolm meetrit maa sisse süvistada.
Algselt olid ruumid ringmüüri sisekülje vastas, kuid spordihoone on planeeritud eraldi seisma ja nüüd on müür kahelt
poolt vaadeldav. Ringtallil oli vanasti kaks väikest ja kaks suurt
väravat, üks neist on nüüd näiteks raamatukogu külastajate
värav.

Põhiplaan

Uue maja juures domineerib punane savikivi, nagu sealsele kandile sobilik. Müürid on laotud maakividest, ukseavad
punasest tellisest. Kasutati allesolevaid vanu ning uusi, Aseri
tehases käsitsi tehtud telliseid, mis on standardist mõnevõrra
väiksemad ja kallimad.
Arhitekti sõnul peitus seal ühe ülesande sees mitu suurt
ülesannet. Kuidas ruumid omavahel siduda? Kuidas saada
hakkama valgusega maakivimüüride vahel? Nii on valgust ja
vaikust vajavad muusika-, arvuti- ja kunstiklass Raudna-poolses küljes kolmandal korrusel põhjavalgusele avatud, maapinnakorrusel on samal küljel raamatukogu. Lärmakam väliala,

21

EHITISED

näiteks spordiväljak ja sissepääsud, asuvad lõunaküljes, põhja
pool on vaiksem roheala. Keldrikorrusel jäävad saali juurde
suusaladu ja muud ruumid. Uues majas on ka lift.
„Asukoht tingis vormilahenduse, siledal maal oleks hoopis teisiti teinud. Oli ikka huvitav teha küll,” võtab Peep Jänes
kokku.

Fotod: Allan Alajaan (Riigi Kinnisvara AS), Kati Räägel

22

Koostöö ja tunnustus
Pärsti vallavanem Erich Palm ütleb, et arvestades ülipikka
ettevalmistust ja eelnevate põlvkondade soovi see ainulaadne ehitis korda teha, ei saagi muud kui rahul olla. Muinsuskaitseameti Viljandimaa peainspektor Anne Kivi kiidab Pärsti
valla missioonitunnet – kasutuna seisnud ehitusel on jälle
mõte sees. Ehitaja tõdeb, et võidakse ju arvata, et liiga kallis
ja keerukas ehitis sellise väikese koha jaoks, kuid pigem tuleks
muretseda siis, kui väärikatesse kohtadesse ehitatakse liiga
odavaid hooneid.
Heimtali mõisa ringtallide taastamine on olnud üldrahvaliku tähelepanu keskmes: külastusmängu „Unustatud mõisad”
ajal oli Heimtali mõis väga menukas just tänu ringtallide taastamistöödele, 2008. aasta Eesti Kultuurkapitali ühe arhitektuuripreemiatest pälvis arhitekt Peep Jänes ringtalli ja tänapäevase spordihoone meisterliku ühendamise eest. Tellisetegijad ehk AS Wienerberger tunnustas tehtut tellisarhitektuuri võistlusel „The Baltic Brick and Roof Award 2009” ja
see töö saadeti ka ülemaailmsele tellisarhitektuuri võistlusele
„Brick Award 2010“.

RINGMÜÜRI RENOVEERIMINE
INSENERI PILGU LÄBI
Kalmer Kase

Heimtali mõisa ringtalli müüri taastamine oli loominguline
protsess ja meeskonnatöö. Väga paljud lahendused leiti alles
pärast katsetamist või näidisvariantide ülevaatamist. Kasutust
leidsid kõik teostusvariandid restaureerimisest rekonstrueerimise ja ehitamiseni.
Arvatavasti oli kõigile osalistele selge, et kõiki ringmüüriga
seonduvaid olukordi ja lahendusi ei õnnestu projektis ette
näha ja kindlasti tekib selliseid küsimusi, millele tuleb vastused
leida kohapeal tööde käigus. Ringmüüri eri osad olid väga
erinevates seisundites ja kõike seda projektis kajastada olnuks
suhteliselt keeruline. Lisaks sellele ilmnes tööde käigus mitmeid uusi olukordi.
Tööde perioodi jäi ka talvine külm aeg, mis andis olulist
tagasisidet selle kohta, kuidas oleme mõnede osade teostusega hakkama saanud. Esimene tõsiasi, mis talveperiood välja tõi,
oli, et maakivide vahelised täidetud vuugid hakkasid osaliselt
välja pudenema. Jõudsin järeldusele, et kõik osalised on ühe
väga olulise asja kahe silma vahele jätnud. Väljapudenenud
vuukide uurimisel võisin järeldada, et midagi on korrast ära
müüri „hingamisega”. Vuukide kahjustused erinesid külmast
tekitatud kahjustustest, kuna oli näha, et vuugid pudenesid
väljasurumise tagajärjel. Järeldasin, et aastate jooksul vihma ja
lume käes seisnud müür on kogunud endasse mõõtmatul hulgal niiskust. Sai selgeks, et ilma müüri spetsiaalse kuivatamiseta
ei ole teostus võimalik. Müürisisest niiskuse hulka oli võimatu
mõõta, kuna müüri osad olid erinevas seisus ja olemuselt erinevad.Toetuda tuli kogemusele ja kindlate osade punktmõõtmisele kindla aja tagant, et näha mõõtmise erinevust ühes
mõõtmiskohas. Samas tuli arvestada ka ilmastikutingimustega,
kuid mõõtmised näitasid, et oleme õigel teel.
See tähendas lisakulusid ja -töid, lisaks tahtis ehitaja objekti tähtajaks valmis saada. Talve hakul ehitati müüri ümber puidust tellingud, mida oli võimalik liigutada ja kilega katta ja seega
tagada hea tuulutus. Ringmüür jagati osadeks nii, et iga osa kile
all oleks võimalik hoida plusstemperatuuri. Igale konkreetsele
otsusele eelnes väga põhjalik tööpiirkonna ülevaatus ja alles
pärast seda said võimalikuks edasised teostused.
Tuli arvestada võimalusega, et müürisisene niiskus jääb
arvatavasti suuremaks, kui oleks vajalik ja leida lahendused
müüriosade ühenduskohtadele. Kuidas ühendada vana „hingav” või „liikuv” ringtalli müür uute taastatud ja ehitatud
osadega, mis on projekteeritud tänapäevaseid lahendusi
kasutades ega ole nii liikuvad? Tuli lahendada kõik müüri ver-

tikaalsed ja horisontaalsed, olemasoleva ja taastatud osade
ühenduskohad, sest projektis oli ette nähtud, et ringmüüri
kaitsva katuse all ülakihis on kogu müüri ulatuses betoonist
armeeritud vöö. Natuke lihtsustas ülesannet see, et selles
osas oli ringmüür ehitatud savikivist. Vanalt müüriosalt uuele
üleminek pidi võimaldama vana müüri jätkuvat kuivamist ja selleks kasutasime liiva ja lubja erineva kogusega mörti ning enne
betoonvöö tasapinda oli mõistlik paigaldada müürimördist
laotud telliserida. Selline lähenemine oli kooskõlas järkjärgulise üleminekuga.Telliste paigaldamise ajal jätsime vertikaalsed
vuugid kohati tühjaks, et müür saaks maksimaalselt kuivada ka
pärast kivide paigaldamist. Need vuugid täitis ehitaja hiljem.
Teiseks oluliseks teemaks oli maakivide vaheliste vuukide
täitmine nii, et parandatud ja täidetud vuuk jääks püsima.
Väljapudenenud vuukide uurimisel selgus, et maakivi ja vuugi
ühinemiskoht jääb paremini püsima nn optimaalset joont
arvestades. Lubiliivamörti ei tohi maakivi peal olla liiga palju,
samas peab vuugi paksus ja kõrgus olema piisav, et pidada
vastu ilmastikutingimustele. Maakivi lameduste ja nurkadega
arvestamine sõltub väga palju iga töömehe kogemusest ja
töö tunnetamisest. Vuukide täitmisel oli väga lihtne eksida ja
kasu asemel võib hooletu töö kahju tuua.
Karniisid ja müüri katvad katusekividega osad said välja
valitud erinevate näidiste seast, mida ehitaja meetripikkuste
juppidena valmistas.Tööde käigus koostati väga palju täiendavaid eskiise, lõikeid ja jooniseid, mis aitasid saavutada paremat
tulemust.
Otsuste tegemisel oli väga oluline tellijapoolne toetav ja
konstruktiivne suhtumine. Suur tänu ka Ilona Merzinile.
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ALICE JA JULIUS KUPERJANOVI ELUKOHAST
Villa Margaretha ja Alice'i sviidini
Egle Tamm

Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt:
OÜ Ehitusmaa, Anu Kulbach
Sisekujundusprojekt: OÜ Varik Projekt
Ehitaja: AS Eviko ja Tartu Restauraator
Maalingute restaureerimine: Tartu Kõrgem Kunstikool,
Heli Tuksami juhendamisel
Muinsuskaitseline järelevalve: Anu Kulbach (eksterjöör)
ja Arvi Soonsein (interjöör)
Tellija: T&E Invest
1919. aasta veebruari lumisel talvepäeval saadeti oma kodust
Tähe tänaval viimsele teekonnale Vabadussõja üks juhte Julius
Kuperjanov. Julius ja tema naine Alice elasid äsjavalminud nooblis kahe korteriga juugendmajas Karlova peatänava alguses.
Kuperjanovite kodu oli vabadusvõitlejate kooskäimise paik.
Praegu Tähe tänav 11 aadressiga maja kandis sel ajal aadressi
Tähe tänav 1. Kuperjanovite aegu oli valmis ainult Tähe ja
Väike-Tähe tänava nurgapealne osa, mis ehitati ajavahemikul
1911–1919. Majas oli toona kaks esinduslikku korterit, kummalgi korrusel üks viie toa ja verandaga eluase. Tänavaäärne
kohvikuga juurdeehitus ja hoovipoolne kuuride tiib valmis

Julius Kuperjanovit saadetakse viimsele teekonnale oma kodust
Tähe tänavalt. Foto 1919, Eesti Kirjandusmuuseum

1923–1925 tollase linnaarhitekti Anatoli Podčekajevi projekti
järgi. Juurdeehitise kohvipoe peal asus veel üks suur korter ja
hoovitiivas kuuride kõrval majahoidja eluase. Nõukogude ajal,
teadagi, jagati maja väikesteks korteriteks ja esimesele korrusele seati sisse raamatukogu.

Restaureeritud Margaretha villa on Karlova ehe. Foto: Meeli Küttim
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Restaureerimistööde põhiosa toimus aastail 2004–2008.
Endisest elamust sai hotell Villa Margaretha nime all, mille
üks numbritubadest kannab Alice Kuperjanovi järgi Alice’i
nime. Taastatud on ka stiilne kohvik, milles lesestunud proua,
kes elas 1930. aastate lõpus Karlovas Eha tänaval, sai kohvitamas käia.
Hoone konstruktsioonid olid üllatavalt hästi säilinud ja
vajasid ainult lihtsamaid remondi-restaureerimistöid. Suuremad muudatused tehti esimese korruse kohviku ja vestibüüli
põrandakonstruktsiooni osas, asendades puittaladel põrandad betoonalusel puitpõrandatega. Kuurid asendati samas
mahus numbritubadega.
Algse substantsiga käidi ümber küllaltki säästvalt. Kuigi
välisuksi-aknaid võinuks ehk rohkem restaureerimisele suunata, nähti suurt vaeva laudisega , asendades ka küllalt väikseid
osasid. Verandaaknad, mis Nõukogude perioodil olid kinni
ehitatud, said tööde käigus ilmsiks tulnud uue informatsiooni
põhjal projektist erineva lahenduse.
Säilinud oli ka saja-aastaseid haruldasi detaile, nagu rõdu
metallist lillekast, mis puhastati roostest ja värviti. Julius Kuperjanovi ärasaatmise fotol kujutatud suurejooneline juugendlik
aiapiire kadus ilmselt Teise maailmasõja päevil. Uus majaesine
madal metallpiire ehitati neutraalsuse eesmärgil võimalikult
lihtne.
Kuna hotell on luksuslik, milles ka kahetoalisi numbritube,
säilis suures osas algne ruumistruktuur. Peamine muutus oli
vannitubade lisamine.

Vannitoad paigutati korstnate kõrvale kohtadesse, kus ei
olnud säilinud algupäraseid põrandaid. Ühtlasi olid korstnate
kõrval sobivad kohad torustiku läbiviimiseks ja olemasolevaid
lõõre sai kasutada ventilatsiooniks.
Interjööris säilisid valdavalt lubikrohviga kaetud seinadlaed, mida kombineeriti juugendlike tapeetidega. Kolmes
numbritoas kasutati seinte katmiseks uut materjali – savikrohvi.
Vanad põrandad viimistleti toonitud põrandaõliga ja kaeti
karnauba vahaga. Tapeedikihtide ja hilisemate värvikihtide alt
paljandusid ootuspäraselt trafarettmaalingud nii tubades kui
ka trepikodades.
Ülemine: Peaukse kohal on säilinud algne lillekast. Foto: Egle Tamm
Alumine: Veranda kujundus muutus võrreldes projektiga tööde käigus,
kui eemaldati laudis. Foto: Egle Tamm
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VILLA MARGARETHA

seina- ja laemaalingute taastamine
Kadri Toom, Kristiina Ribelus
2006. aasta kevadel pöörduti Tartu Kõrgema Kunstikooli
maali ja maalingute restaureerimise osakonna poole sooviga
restaureerida Margaretha villa seinamaalingud. Alustatud
remonttööde käigus olid välja tulnud trepikoja seina-ja laemaalingute fragmendid. Majaomanike soov oli ajalooline
interjöör taastada. Osakonna juhataja Heli Tuksam kutsuti
olukorda hindama.
Vaatluse käigus tuvastati Villa Margaretha trepihallis
laastudena kooruva viimase värvikihi all 20. sajandi alguse
juugendstiilis trafarettmaalingud. Esmaseks ülesandeks seati
maalingute väljapuhastamine, et jõuda selgusele, milline oli
trepihalli interjöör eelmise sajandi alguses, kui suures ulatuses
on maalingud säilinud ning millises seisukorras need on. TKK
maalingute restaureerimise tudengid alustasid 2006. aasta
juunis suvise erialapraktika korras. Praktikad on teatavasti lühikesed, kuid maalingute täielik väljapuhastamine oli ette teada
aeganõudvam ja töömahukam, mistõttu töögrupiga ühinesid
ka maalingute osakonna vilistlased.
Pealmised värvikihid eemaldati nii laes kui seintel enamjaolt mehaaniliselt skalpelliga. Seinte puhastamisel kasutati ka
kuumaõhupuhurit, kuna seinapindade kaks pealmist kihti olid
õlivärvist, mida oli võimatu eemaldada mehaaniliselt, värvi
pehmendamata.
Puhastamise käigus selgus, et praegune kuuenurkse põhiplaaniga trepikoda oli algselt nelinurkne. Ruumi trepipoolsed
nurgad olid kerge laudisega kinni ehitatud, kaetud roomatiga
ning krohvitud. Põhjuseks võis olla uue trepi paigaldamine.
Juurdeehitatud seinte taga on säilinud autentsed maalingud
oma algses olukorras, s.t nende peale pole hiljem lisatud viimistluskihte. Juurdeehitatud seinaosad on dekoreeritud algseid motiive kasutades, kuid võis märgata, et uue seinapinna
ornamendid ei lange algse maalinguga kokku.
Nii seina- kui laemaalingud olid kehvas seisukorras.
Teise korruse laemaaling oli peaaegu hävinud, vaid mõned
värvitäpid ja võrdlus esimese korruse paremini säilinud laemaalingu fragmentidega viitasid rohke triibustikuga ning kahe
erineva ornamendiga dekoreeritud maalingule.
Seinapindadel, nii lae all kui ka balustraadi kõrgusel, olid
mõned ornamentide fragmendid täielikult säilinud: juugendliku joonega looklevad lillornamendid, mis on trükitud mitme
trafaretiga.
Restaureerimiskontseptsioon oli taastada leidude põhjal
Margaretha villa trepikoja ajalooline interjöör, seda mitte liiga
„uueks” muutes. Võib öelda, et see õnnestus. Hästi säilinud
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maalingute fragmendid jäeti alles ja viidi kokku uuega. Vana
krohvipinda ei töödeldud liiga siledaks, vaid uus püüti ühtlustada vanaga, et tekiks tervik.
Väljapuhastatud fragmentidest tehti kontaktkoopiad,
mille abil valmistati trafaretid. Maalingute taastamisel kasutati
kaseiinvärve. Kuna pealmistest õlivärvikihtidest oli õli kohati
seinapinna alumistesse liimvärvikihtidesse imendunud, erinesid väljapuhastatud pindade toonid üsna kardinaalselt. Värve
kohapeal segades saadi lõpptulemuseks üsna ühtlased seinapinnad, väljapuhastatud autentseid toone üle värvimata.
Ka kahes ülejäänud trepikojas leiti uuringute käigus seinapindade ülaosas ning balustraadi kõrgusel lihtsamaid juugendornamente. Neis eksponeeriti sondaažiaknad ja taastati leitu
põhjal ruumi tervik. Seinad värviti lubivärvidega, ornamendid
taastati kaseiinvärvidega.
Koostöös sisearhitektiga tehti uued lae- ja seinamaalingud ka mõningatesse ruumidesse, kust algupäraseid ei leitud.
Nende tegemisel lähtuti hoone arhitektuurist, ajastukohastest kujundusvõtetest, kasutades trafarettide valmistamisel
juugendornamentikat.

Trepikoja maalingud enne ja pärast restaureerimist. Fotod: Kadri Toom
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Juhan Kilumets, Siim Sooster

Muinsuskaitse eritingimused: Juhan Kilumets
Projekt: Ain Pihl ja Illar Kannelmäe, Rändmeister OÜ
Teostus: Rändmeister OÜ, Rooekspert OÜ (katuse katmine)
Tellija: Kõrgessaare Vallavalitsus, Muinsuskaitseamet
Meie rahvapärases sakraalarhitektuuris pole hoone asukoha
ja funktsiooni muutmised kaugeltki tundmatuks nähtuseks.
Sellise saatuse üheks omapärasemaks näiteks on õigeusu
kabel Malvaste kalmistul Hiiumaal. Algkujul 1909. või 1910.
aastal Puski kirikla kauplusena rajatud hoone toodi praegusele kohale 1925. aastal ja ehitati üles kabelina. Kabeli sakraalfunktsioon hääbus pärast sõda, maht küll säilis, kuid paljud
detailid moondusid hooldamatusest ja hädapärastes remontides. Viimaste aastate tööde idee – kabeli sõjaeelse ilme
taastamine – kulmineerus meie restaureerimispraktikas ainulaadse õlgkatuse panekuga.
Malvaste kabel Hiiumaal.

Kauplus ja kabel
Tarvitajate ühisuse kauplusemaja Puski kiriklas valmis õigeusu
preestri Vassili Verloki eestvõttel hiljemalt 1910. aastal. See oli
lihtne rõhtpalkidest tarbehoone, mis põhiplaanis (sisemõõdud
6,2 x 5,2 m) jagunes kaheks ruumiks: ilmselt kauba- ja müügitoaks. Mõlemasse ruumi jäi välisuks ja kaks akent, välisuste ees
paiknesid kerged tõrvapapp-kattega eeskojad. Katusekatteks
oli tõenäoliselt roog või õled. Ainulaadses „kirikupoes” müüdi
segakaupa, lisaks toiduainetele ka vankrimääret, kabjanaelu,
lõimelõnga, rullniiti jne. Pood laostus ja suleti juba 1912. aastaks. Ehkki allakäigu põhjustasid kaupmehed, langes osanike
viha preestrile, kes pidi seetõttu koguduse maha jätma ja
koguni Hiiumaalt lahkuma.
Tahkuna poolsaare õigeusklike jaoks jäi Puskil asuv kihelkonnakirik kaugeks ja 1885. aasta paiku rajasid nad abikoguduse. Oma pühakoja ehitamine sai teoks alles 1925. aastal
ilmselt seoses õigeusu kalmistu rajamisega Malvaste külla.
Kabel ehitati palkideks lahti võetuna kohale veetud Puski
kaupluse materjalist, ehitusmeister oli külamees Peeter Holm.
Ülesehitamisel säilis poehoone põhiplaan ning üldjoontes ka
kavatis. Seinad toetati maakividest vundamendile, raiekorrad
laoti vanas järjestuses, säilisid murispuud, enamus viilulaudistest ning suure tõenäosusega ka laetalad ja sarikad. Ukseava
tõsteti lõunaküljelt lääneseina. Katus kaeti õlgedega, poeaegseid eeskodasid ei taastatud. Interjöör lahendati üheruumilisena. Kaupluse vahesein oli kabelis tarbetu, selle kunagist asukohta jäid tähistama tapipesad lõuna- ja põhjaseinas. Põrand

tehti puidust, lagi kaeti värvimata proﬁillaudadega, naelaaugud
seintes viitavad papp- või paberkattele.
Kabeli lääneküljele lisandus puidust kellatorn, mille eeskujuks võib pidada eriti just sel kümnendil levinud pritsikuuride
torne. Neile oli omane sõrestiktarindus, samuti kaldu servatud ja tuuldumise tagamiseks väikeste vahedega naelutatud
välislaudis. Ruutja põhiplaaniga (2,7 x 2,6 m) torn liideti kabeli
lääneseinale poltidega. Tüvese kõrguseks kujunes 9,5 m, sellele lisandus 2,8 m kõrgune laastudega kaetud telkkiiver. Tippu
pandi metsnik Peeter Leigeri valmistatud männipuust rist.
Torni ülaosas lõigati laudisesse neli „munakaarset” kellaluugi
ava, mis täideti piitadeta püstlaudis-luukidega. Tornikella olemasolule osutab luukide kohal paiknev kella riputustala. Kell,
mis Kodeste mehe Robert Salumaa peidetuna elas üle maailmasõja, varastati 1970. aastatel.
Pärast sõda asendas kabeli ehitaja Peeter Holmi poeg
Nikolai katuse õlgedest katte laudadega. Järgnenud aastakümnete märksõnadeks olid lagunemine ja rüüstamine, nii
kadusid näiteks aknaraamid ja uksed. Allakäigu peatas suurem
remont 1970. aastatel. Katus kaeti eterniidiga, interjöör vooderdati puitkiudpapiga, parandati põrandat. Oluliselt muutusid
aknad: põhjaseina avad suleti laudadega, lõunakülje akendele
pandi uued jaotuseta raamid. Võimalik, et sel ajal kõrvaldati
ikonostaas ning interjöör muutus ühegi sakraalse aktsendita
ilmetuks ruumiks.
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Tagasi kabeli algusaega
1999.–2000. aasta restaureerimine keskendus tornile. Kindlustati vundamenti, taastati tüvese vertikaalsus, proteesiti
sõrestikku, asendati vooderlaudist, tornikiivri kandmik uuendati ning kaeti kolmekordse laastuga. Tööd teostas Heino
Uuetalu ja Harald Metsa juhendamisel OÜ Dagopen.
2007.–2008. aasta tööde peamiseks märksõnaks oli vahepeal ilmetuks remonditud kabeli algse väljanägemise taastamine. Hävinenud või asendatud aknaraamide asemel valmistati säilinud originaalpiitadesse uued, kuue väljaga raamijaotus
rekonstrueeriti vanade fotode põhjal. Uute nurkhingede,
raaminurkade ja haakide eeskujuks võeti eelmise sajandi
algusele omane lihtne tööstuslik tüüp, hingetapid tehti säilinud näidiste järgi. Uue detailina lisandusid akendele välimised
piirdelauad. Siiani tühjad kellaluugiavad ja ava idaviilus said
laudisluugid.
Interjööris eemaldati seintelt puitkiudplaadid. Avanenud
palkseinapinnad olid ajalooliselt viimistlemata ning siin piirduti
üksnes puhastamisega. Hilisematest kihtidest vabastatud lagi
osutus kaetuks ilmselt 1920. aastate topeltlaia voodrilauaga,
mis samuti üksnes puhastati. 1970. aastate remondi mälestusena säilitati siseuks ja osa põrandaplankudest.Tööde käigus
leiti laepealselt ikonostaasi kuningaväravate raampuud koos
kunagi väljapindasid katnud maalitud tekstiili riismetega. On
loogiline arvata, et need on osad Malvaste kabeli ikonostaasist, millest siiani polnud mingeid andmeid. Leiud konserveeriti
ja pandi kabelisse vaatamiseks välja.
Peamiste konstruktiivsete töödena kohendati vundamenti, edelanurgal asendati pehastunud seinapalk ja kogu
perimeetri ulatuses isoleeriti alumine raiekord kasetohuga.
Lõunaseina suletud ukseavale, mis 1925. a ülesraiumise käigus oli kaotanud ka tenderpiidad, paigaldati uued hoidepostid
ning õgvendati sein tervikuna. Katusekandmikutööd piirdusid
murispuu otsa ja kahe sarikakanna proteesimisega.

Ülal: Õlekahlude peksmine Soera talumuuseumis.
Keskel ja all: Katusetööde detailid.
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Õlgkatuse tegemine
Eestis tehti õlgkatuseid enamasti rukkiõlest, harvemini ka
nisuõlest. Kindlasti pidi kasutama talivilja, sest talivilja kõrs kasvab pikemaks ja tugevamaks. Tänapäevased rukki- ja nisusordid katuseõleks ei sobi, sest need on lühikesekõrrelised.
Õlgkatuse eluajaks loetakse 20–30 aastat, mis on roogkatusega võrreldes peaaegu poole lühem. Sellest hoolimata oli
Hiiumaal õlgkatuseid oluliselt rohkem kui roogkatuseid, sest
roogu ei jätkunud kõigile ja see oli kallim materjal. Katuseõlge
tekkis leivavilja kasvatades see-eest igas majapidamises. Hiiumaa taludel oli enamasti vaid elumajal roogkatus ja kõikidel
kõrvalhoonetel õlgkatused. Hiiumaal tehti õlgkatuseid kõrvalhoonetele veel 19. sajandi 40ndatel ja 50ndatel aastatel.
Nendesamade katuste uuendamisel ja lammutamisel saadud
info (õlekihi paksus, roovitise tihedus, kasevitsa sõlmed, roeka
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mõõdud jne) oli aluseks Malvaste kabeli õlgkatuse ehitamisel.
Õlgkatuse tegemist alustati pikakõrrelise talivilja otsimisega. Saime kokkuleppele Sulev Mattoga, kes külvas talirukkisorti nimega Sangaste ja lubas meil seda rookombainiga
lõigata. Vili lõigati 2008. aasta septembri alguses Hiiumaal
Tubala külas asuvatelt põldudelt. Pärast roolõikust, septembri
lõpus, kuivatasime viljakahlud Soera talumuuseumi rehetoas.
Kahlud laoti parsile ja reheahi pandi kütte. Kaks ööpäeva
kestnud kütmisele ja kuivatamisele järgnenud rehepeksu käis
juhendamas Arvi Lõppe. Juba kuivanud kahlud kõigepealt
rabati, s.t viljapeadega löödi vastu rabamispinki. Seejärel asetati kahlud ringikujuliselt rehekoja põrandale, ladvad keskele
ja viimased terad peksti kootidega välja. Peale seda seoti õled
uuesti kahludeks, mille läbimõõt oli nööri juurest umbes 20
cm. Katuseõlgi puhastasid ja sidusid kahe nädala jooksul neli
kuni kuus inimest. Õlgkatuse ruutmeetri hind on tänapäeval
roogkatusest kolmandiku võrra kallim just sellepärast, et
katuseõle ettevalmistamine (kuivatamine, teradest puhastamine) on väga töömahukas.
Ettevalmistustööde hulka kuulus ka kasevitste kogumine
ja keerutamine. Roeka sidumiseks kasutatav kasevits peab
olema vähemalt 110 cm pikk ja kiud korralikult lahti keerutatud.
Eelnevalt OÜ Rändmeistri parandatud ja proteesitud
sarikatesse puuriti augud, millesse löödi kasepuust naaglid.
Roovitiseks kasutati käsitsi kooritud kuuselatti. Roovid asetati
naaglitele ja piki sarikat, roovitise peale, asetati kuuseroekad
(roikad), mis omakorda kinnitati ümber sarika seotud kasevitstega. Roovituse tiheduse (25 cm) tingis õlekahlu pikkus:
90 – 110 cm. Õlg- ja roogkatuse tegemise töövõtted ja
vahendid on suuresti sarnased. Väikeseid erinevusi siiski on:
näiteks on õlgkatuse roovitus tihedam ja kuna õlekõrs on
pehmem kui roog, ei ole juba kinnipingutatud rida võimalik
hiljem siluda.
Katuseräästasse valiti õlekahludest lühemad ja koonilisemad. Katuseõle kinnitamisel kasutati kaseroegast, roeka
sidumisel taas kasevitsu. Roekad seoti iga kahe kahlu tagant.
Katus tehti 22 cm paksune ja ühe ruutmeetri tegemiseks
kulus üheksa kahlu. Torni seina ja õlgkatuse ühendus tihendati tinaplekiga. Katuse harjamiseks kasutati kooritud kuusest
kahemeetriseid harimalku, mis ühendati kadakast pahlaga.
Õlgkatuse, nagu ka roogkatuse harja osa tuleks uuendada iga
kuue-seitsme aasta tagant.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kabeli õlgkatuse ehitamise
juures oli kõige keerulisemaks tööetapiks õige kvaliteediga
katuseõle leidmine. Kõik ülejäänud tööd sujusid ladusalt ja
probleemideta, sest meistritel olid eelnevad kogemused
vitste ja roegastega kinnitatud roogkatuste tegemisel.

Malvaste kabel 1937. Hiiumaa Muuseumi foto

Fotod: Siim Sooster
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HAAPSALU PIISKOPILINNUSE
HEAKORRA- JA KONSERVEERIMISTÖÖD
Tõnis Padu

Ringmüüri konserveerimise projekt: Heino Uuetalu
Heakorraprojekt, väikevormid: Kersti Lootus
Ringmüüri ja väravaehitiste konserveerimis- ja korrastustööd:
OÜ Resteh
Lastepargi ehitustööd: AS Restor
Muinsuskaitseline järelevalve: Heino Uuetalu
Arheoloogia järelevalve: Erki Russov
Tellija: SA Haapsalu Piiskopilinnus

Haapsalu piiskopilinnuse ringmüüri lõik Lõunaväravast lääne pool oli
avariiohtlikus olukorras, müür oli tugevasti vertikaalasendist välja
vajunud. Müüri toestamise kavandas insener Heino Uuetalu.

Vaade korrastatud Lõunavärava müüridele väljast. Teede sillutamisel
kasutati Karja tn remondi käigus kokku kogutud vana graniidist
sillutiskivi.
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Haapsalu piiskopilinnuse keskmise osa – konvendihoone
– juurde kuulusid läänepoolne ja idapoolne eellinnus. Esimene neist rajati pea samaaegselt konvendihoonega, 13. saj
lõpus. Eellinnuste hoovid olid keskajal hoonestatud. Väravate
kaudu oli linnuseõu ühenduses ümbritseva linnaga. 16. saj
lõpus lammutati enamus eellinnuste hoonestusest ja eellinnuse sisehoovi rajati muldkindlustused. Läänepoolse eellinnuse Lõunavärav ja Osutitorni-alune värav kaotasid otstarbe,
neist Osutitorni-alune värav mattus muldkindlustuse valli ja
oli suletud kuni 2008. aasta suveni. 19. sajandi teisel poolel
kujundati linnuseõu pargiks, vallidepealsele istutati pärnaallee,
vallikraavi rajati palliplats. 20. sajandi teisel poolel halvenes
lossipargi hooldamine. Linnuseõue ümbritsevad vallid ja vallikraavid lasti võssa kasvada. Eellinnuste ringmüür oli muutunud
osaliselt varisemisohtlikuks.
Juba 1980. aastatel kavandati vanade väravate taasavamist
ja nende kaudu läbipääsu võimaldamist Karja tänavalt vanalinna südamikus asuvale Rootsiturule. 2006. aastal algatati SA
Haapsalu Piiskopilinnus eestvõttel eellinnuse läänepoolsesse
vallikraavi korrastamine ja sinna laste mänguväljaku rajamine.
Väravate ümbruse ja vallikraavi heakorrastamise projekti
põhiprintsiibiks oli tasakaalu leidmine ajaloolise keskkonna ja
uusrajatiste vahel. Valminud lastepark, sinna juurde kuuluvad
taasavatud linnuseväravad ja juurdepääsuteed on suurendanud Haapsalu piiskopilinnuse külastatavust. Lõunavärava ja
Osutitorni värava taasavamise tulemusel on seni vähe kasutatud läänepoolse vallikraavi piirkond saanud Haapsalu kesklinna aktiivselt kasutatavaks osaks. Paranenud on ringmüüri eri
osade vaadeldavus.
Vallikraavi põhja arhitektuurse lahenduse telje moodustab
loogeline, siniseks toonitud puidust käigutee – jõgi. Vallikraavi
keskossa on puitjõe laiendusena ehitatud lava, mille palgiotstest tagasein meenutab linnuse kaitsekonstruktsiooni. Lava
on visuaalselt seotud vallidele viiva paekivist trepiga ja linnuse ringmüüri lääneseinas oleva Kodaniketorni-sisese puitterrassiga. Kodaniketorniga külgnevale müüriäärsele, kohati
suhteliselt järsukaldelisele vallile rajati köispiiretega rada.
Jõe motiiv jätkub Lõunaväravast Karja tänavale suunduva
tee kivikattes. Mänguväljaku ja teede sillutamisel on oskuslikult kasutatud Haapsalu Karja tänava remondi käigus kokku
korjatud vanu sillutiskive. Linnuse põhjaseinas asuv Osutitorni
sajandeid kinni olnud värav avati, värava siseküljel olev vari-
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Ülal: Osutitorni värava sisekülje veeres asus keskajal hoone, arheoloogid uurisid ala 2001. aastal, kuid väljakaevatud müürid jäid
konserveerimata ja lagunesid. Mullu kaeti paljanduvad ehituskonstruktsioonid osaliselt liivaga, osaliselt laudpõrandaga. Varemete kaitseks
ehitati varikatus. Osutitorni värav avati 2008. aasta suvel.
Vasakul: Vaade osutitorni väravale väljast. Pääs Rootsiturult läbi
Osutitorni värava on üks meeleolukamaid osi Haapsalu vanalinnas.

katusealune korrastati puitpõranda ja pinkidega terrassiks.
Mõlemad väravaavad varustati metallväravatega.
Jõekäärudes asuvad Rain Plutuse kujundatud massiivsest
puidust mänguseaded, mille disainimisel on lähtutud linnuse
temaatikast ja arhitektoonikast. Mänguseadete mõõdud ja
nende paigutus vallikraavi põhjas on igati õnnestunud, jättes
vaadetes domineerima linnuse silueti.
Arhitekt Kersti Lootuse projekteeritud on Haapsalu piiskopilinnuse õue kaasaegse lahendusega pingid, prügikastid
ja infostendid. Tema lahendatud on ka linnuse välisvalgustus.
Oskuslikult on leitud kohad ja valgustitüübid ringmüüri ja
tornide öiseks valgustamiseks. Efektse valgustuse tulemusel
on linnuse varemed muutnud atraktiivsemaks.
Vallikraavi kujundustöödega paralleelselt konserveeriti
ringmüüri lõik Osutitorni – Kodaniketorni ja Lõunavärava
vahel, samuti toestati betoonist tugipiitadega lõunamüüri varisemisohtlik osa. Konserveerimistööde ja tugipiitade kavandi
koostas ning töid juhendas insener Heino Uuetalu.
Paremal ülal: Laste mänguväljak on rajatud Haapsalu piiskopilinnuse
läänepoolsesse vallikraavi. Väljaku siduvaks kujunduselemendiks on
looklev laudtee, siniseks toonitud tee sümboliseerib vallikraavis kunagi
olnud vett. Mänguväljaku rajamise käigus korrastati 19. sajandi teisel
poolel ehitatud esinduslik paekivist trepp.
Paremal all: Vaade mänguväljaku keskel asuvale väikesele lavale, lava
asub 19. sajandi teisel poolel ehitatud esindusliku trepi teljel. Taamal
paistab konserveeritud eellinnuse läänemüür koos Kodaniketorniga.
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TOOMPEA ENDISE ARHIIVIHOONE JA
LANDSKRONE TORNI RESTAUREERIMINE
Lossi plats 1a, Tallinn
Aleksandr Pantelejev
Projekt: Eva Laarmann
Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksandr Pantelejev
Ehitus: Restor AS
Tellija: Riigikogu Kantselei

Vaade Landskrone tornile Aleksander Nevski katedraali katuselt.

Kui Riigiarhiivi osakond Toompealt välja kolis, vabanesid linnuse kirdenurgas asuvad hooned ja alustati nende kohandamist bürooruumide tarvis. Koos endise arhiivihoonega
restaureeriti ja lülitati ruumiprogrammi ka keskaegne Landskrone (Landskrohne) torn.
Õigupoolest koosneb endine arhiivikompleks kahest
osast. Vanem hooneosa on 1889. aastal ehitatud Kubermanguvalitsuse hoone kolmekorruseline juurdeehitis, mis kulgeb
piki linnuse idamüüri. Sellega liitub 1920.–1936. ehitatud viiekorruseline arhiivihoone Landskrone torni juures. Mõlema
hoonetiiva tagumiseks seinaks on keskaegse Toompea linnuse
müür.
Mahuliselt ei tehtud hoonete juures mingeid muudatusi.
Säilisid fassaadide kujundus ja avad, katuste kõrgus, kalle jm.
Kõik hoonete ning linnuse kultuuriväärtusega tarindid ja
detailid säilitati ja eksponeeriti väärikalt, lisaks restaureeriti
tervikuna Landskrone torni konstruktsioonid.
Arhiivihoonest bürooks
Kubermanguvalitsuse hoone keldris on võimsad paekivist
laotud ristvõlvid, mis puhastati välja ja restaureeriti. Nende
paremaks eksponeerimiseks muudeti osaliselt ruumijaotust,
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lammutades hilisemad sekundaarsed vaheseinad ja ehitades
uued selliselt, et võlvitud ruume mitte tükeldada. Tühjaks
puhastati ka kubernerilossi kunagise käimla kogumiskamber.
Sellest võlvitud ruumist leiti hulgaliselt 1860.–1880. aastate
fajanssi, keraamikat ja ehitusprahti.
Linnuse paekivist müür puhastati kõikjal krohvist ja värvist,
pesti ning vuugiti lubimördiga. Esimesel korrusel, kus nüüd
asuvad Riigikogu raamatukoguruumid, on müür kogu korruse
ulatuses eksponeeritud. Linnusemüüri vuukimisel leiti kehvas
tehnilises seisukorras müürilõik, mille sondeerimisel selgus,
et see on kinnimüüritud ava. Selle läbipääsu tegemise täpset
aega ei õnnestunudki kindlaks teha, kuid juba 19. sajandi alguse jooniselt paistab sellel kohal müüri põhjaküljele tehtud
parasiitehitis (praegu garaaž-kuur). Ava laoti korralikult kinni.
Siseruumides püüti vaheseinad asendada uute klaasitud
kergvaheseintega, et algupärane ruumimulje oleks terviklikum
ja võlvitud ruumides saaks konstruktsioone eksponeerida.
Tornipoolsesse hooneossa tehti uus 140-kohaline konverentsisaal, mille ehitamiseks lammutati neljanda ja viienda
korruse vahelaed koos kandepostidega. Nüüd on läbi kahe
korruse ulatuvas saalis eksponeeritud nii Landskrone torni
kehand kui ka linnusemüür.
Kogu endise arhiivihoone ulatuses vahetati välja katuse
kandekonstruktsioonid ja pandi uus katusekate. Uus käsitsi
valtsitud vaskplekk-katus paigaldati traditsioonilistes mõõtudes tahvlitest.
Kuna enamus aknaid oli kehvas seisus ja et fassaadide
ilmet ühtlustada, asendati kõik aknaplokid ajalooliste eeskujul
valmistatud koopiatega. Ka kõik sise- ja välisuksed tehti uued
täispuidust tahveluksed, järgides vanu proﬁile ja detaile.
Fassaadid värviti vastavalt ehitusetappidele eri toonides.
Vanem hooneosa, mis, nagu öeldud, on kubernerilossi pikendus, värviti roosaks, torni juures asuv A-korpus halliks ja
vabariigi ajal ehitatud osa (B-korpus) kollaseks.
Landskrone torn
Keldrikorruse tööde käigus kaevati Landskrone torni alusmüüride ehitusaegse kuju väljaselgitamiseks torni ja linnusemüüri liitekohta šurﬁd. Selgus, et algselt oli tornil analoogiliselt
Pika Hermanni torniga ristkülikukujuline vundament. Teatud
kõrgusel läks vundamendi välisnurk sujuvalt üle radiaalseks.
Torni restaureerimiseks oli muinsuskaitse eritingimuste
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kohaselt koostatud eraldi arhitektuurne projekt. Torni keldris
säilitati puhkeruum, vaid seinad puhastati krohvist ja värvist,
korrastati müüriladu ja vuugiti lubimördiga.
Esimesel korrusel lammutati hilisem raudbetoonist vahelagi ja anti võimalus eksponeerida torni 12 m kõrget, püssirohu hoidmiseks mõeldud laokorrust. Püssirohu laokorruse
laevõlvis oli säilinud ehitusaegne neljakandiline luugiava, kuhu
nüüd paigaldati purunemiskindel klaas.
Taastatud müüritrepi ja kuppelkaanega luugi kaudu
pääseb pärast remonttöid ka torni tippu lahtisele platvormile.
Enne remonti oli see platvorm kaetud paksu tsemendikihiga
ja hüdroisolatsioon puudus. Nüüd eemaldati hilisemad kattekihid nii platvormilt, rinnatiselt kui ka laskeavadelt ja paigaldati hüdroisolatsioon. Platvormilt leiti osaliselt kinnimüüritud kalorifeeri suitsulõõr, mis puhastati ja selle peale taastati
korsten.
Torni laskeavadesse pandi uued kahekordsed raamid,
istenišid korrastati. Keskmisel meeskonna korrusel, mis oli
seotud põhja- ja idapoolsete kaitsekäikudega, konserveeriti
kalorifeeri küttekolle ja sellega ühises konstruktsioonis olnud
mantelkorstna säilinud osad.
Landskrone torni ülemine meeskonnakorrus oli ilma
põrandata. Vanast konstruktsioonist säilinud palkide pesadesse paigaldati uued massiivsed palgid ja tehti uus põrand
keskse avaga, kust saab jälgida ka alumise korruse ruume.
Ühe laskeava niši põrandal olid säilinud kalorifeeri kütteplaadid, lisaks oli seinas väike püstplaadiga kaminanišš. Lisaks
laskeavadele on sel korrusel ka seinanišš, mida võib oletada
magamisnišiks. Seega oli torni meeskonnakorrustel kõik pikemaajaliseks viibimiseks vajalik: küte, köögivõimalus ja käimla.
Just keskaegse Landskrone torni ja linnuse sisemüüride
restaureerimine ja eksponeerimine muudavad selle ennistustöö eriti oluliseks. Landskrone torni konstruktsioonide
avamine ja uurimine täiendas teadmisi Toompea vanima
kaitserajatise ehitusajaloo kohta ja kvaliteetne restaureerimistöö garanteerib vanalinna muinsuskaitsealal Toompeal
asuva arhitektuurimälestise ühe olulise osa säilimise.

Vaade Riigikogu hoone eest.
Fotod: Aleksandr Pantelejev, Rita Rahu

Läbi kahe korruse ulatuvas konverentsisaalis on eksponeeritud
Landskrone torni kehand ja linnusemüür.

Ülemine meeskonna korrus sai uue põranda, Meeskonnaruumi kalorifeeriga
mille keskse ava kaudu paistab püssirohu
seinanišš ja laskeava.
laokorrus.

Landskrone torni jalamil kaevatud šurf näitab, et algselt oli tornil
analoogiliselt Pika Hermanni torniga ristkülikukujuline vundament.
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PAISTKU VALGUS SELLEST HARIDUSE TEMPLIST
Vahekokkuvõtteid koolimajade restaureerimisest Tallinnas
Oliver Orro

Kui 15. oktoobril 1922 pandi nurgakivi Tallinna linna tellimusel valmivale uuele algkoolimajale (praegune Tallinna 21. Kool
Raua tänavas), loeti tseremoonial ette ja seejärel asetati traditsiooniliselt müürikapslisse pidulik akt, mis lõppes sõnadega
„Paistku valgus sellest hariduse templist kaugele rahva hulka!”.
Eestis, euroopaliku linnakultuuri äärealal, kus tõelisi esindushooneid on linnaruumis vähe, on koolimajadel ajastu arhitektuuri üldpildis sageli täita väga oluline roll. Neist on püütud läbi
aegade kujundada tõeliseid hariduse templeid, mis esindaksid
oma aja kõige moodsamat ja kvaliteetsemat arhitektuuri. Nii
kohtab koolihooneid tihti meie arhitektuuriajaloo raamatutes,
ka kultuurimälestiste nimekirjades on neid mõistagi palju, eriti
Tallinnas. Suure vana koolimaja kapitaalremont on keeruline
ülesanne juba tööde organiseerimise mõttes: sadade õpilastega koolil tuleb vahepeal n-ö evakuatsioonipinnale kolida,
projekteerija ja ehitaja selja taga seisavad ühelt poolt muinsuskaitse oma rangete nõudmistega, teisalt aga lapsevanemad,
õpetajad, haridusametnikud ja (mis kõige tähtsam) ka õpilased, kes igatsevad oma harjumuspärasesse majja tagasi. Rahul
peavad olema ka päästeamet, tervisekaitse ja teised lasteasutusi kontrollivad ning kureerivad institutsioonid. Seega on
tegemist silmapaistvalt suuremahuliste ja nõudlike objektidega, mis lihtsalt peavad õigeks ajaks valmis saama. Koolimajade
restaureerimisest on kujunenud restauraatoritele ning muinsuskaitsjatele omaette töösuund ja aastatega on kogunenud
märkimisväärne kogemus.
Hariduse arhitektuur on ka arhitektuuriharidus
Koolihoone restaureerimine on ka sisuliselt eriliselt vastutusrikas ülesanne – hariduse arhitektuur on alati ühtaegu omal
moel ka arhitektuuriharidus. Kõrgel tasemel projekteeritud,
hästi ehitatud ja korralikult restaureeritud koolimajas veedetud aastad mõjutavad seal õppivate noorte inimeste väärtushinnanguid ja arusaamu ruumilise keskkonna kvaliteedist. Nii
on stiilselt restaureeritud põline koolimaja parim muinsuspropaganda. On üsna tõenäoline, et sellises hoones õppinud
noored mõistavad ka edaspidises elus hinnata ajaloolist keskkonda ja märgata vanade majade ilu.
Käesolev artikkel käsitleb seniseid koolimajade restaureerimisi Tallinnas. Keskendutud on just kesk- ja algkoolide jaoks
ehitatud majadele, jättes kõrvale inimese haridustee päris
alguse ja lõpuotsa ehk lasteaedade ja kõrgkoolide hooned.
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Kui kaasaegne muinsusteadlikkus koolimajja
jõudis, oli remont juba tehtud
Ajalooliste koolihoonete süstemaatiline korrastamine algas
Tallinnas 1990. aastate alguses. Nõukogude ajal hooletusse
jäetud majad vajasid hädasti remonti. Lauri Leesi initsiatiivil
1990. aastate algul taasloodud Tallinna Prantsuse Lütseum sai
tagasi sõja eel koolile kuulunud, kuid vahepeal 7. keskkooli
käes olnud ja Nõukogude ajal üsna hooletusse jäetud maja
Tõnismäel Hariduse 3 (Herbert Johanson, 1937). Funktsionalistlikust koolimajast säilis remondi käigus eelkõige vaid
väline vorm. Interjööris on alles ainult üksikuid detaile ja üldiselt valitseb euroremont, pääsu polnud „haiglapõrandatest”
(hele reliin) ja uutest ustest, rääkimata sobimatutest akendest
ja pisut veidravõitu haljastusest maja ees. Tookord lihtsalt ei
osatud teisiti. Keegi ei tahtnud midagi meelega halvasti või
lohakalt teha, kuid paljusid detaile veel lihtsalt ei märgatud
hinnata ja restaureerimist selle sõna tegelikus tähenduses
ei kujutatud koolimaja puhul ette. Arvati, et tervisekaitseja tuletõrjenormidest kinni pidamiseks ongi ainus võimalus
seinad kipsplaadiga katta ja aknad ära vahetada, sealjuures
tingimata äsja moodi tulnud plastiku vastu, kuigi tervisekaitse
nõudis vaid pakettklaasi, mida oleks saanud isegi vanadesse
raamidesse panna. Lütseumi majale saadi suure hädaga siiski
puitaknad. Koolimaja pidi olema eelkõige kaasaegne, kergesti
koristatav ja köetav ning renoveerimine ei tohtinud mõistagi
ülemäära kalliks osutuda. Autentsete materjalide ja originaaldetailide ning neil peegelduvate aja märkide ilu, emotsionaalseid väärtusi, mida pakub hoone stiilist ja ajastust lähtuv
restaureerimine, ei osatud veel näha. Samas päästsid selle
maja kõige hullemast 1990. aastate algusele omane eestiaegsuse-nostalgia ja sellest tulenev soov sõjaeelsest ajast kindlasti
midagi säilitada.
Prantsuse Lütseum sai oma ajaloolise maja tagasi ning
7. keskkoolile, mis muutus Tallinna Inglise Kolledžiks, anti omakorda nõukogudeaegse merekooli tühjaks jäänud ruumid.
1996. aasta augustikuus koliti Vabaduse väljaku äärsesse
neoklassitsistlikku koolimajja, mis oli ehitatud tütarlaste kommertsgümnaasiumiks (Alexander Rosenberg, Erich Jacoby,
1915–1916). Ka selle maja kordategemine kannab ajastu
märki. Restaureerimisest saab rääkida ehk aula interjööri ja
fuajee juures, enam-vähem algsena on säilitatud ka fassaadid, kuid kogu majal (sic!) on remondijärgselt plastikaknad ja
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enamik ruume euroremonditud. Vene ajal majas peremees
olnud Tallinna Merekool oli ruumides tõesti palju lagastanud,
kuid interjööri „desovjetiseerimise” käigus läks kaduma ka
palju tsaariaegset – vaheuksi, sisseehitatud kappe, parketti jm
– mida lihtsalt ei tuntud ära. Fassaadilahendus on asukohta
arvestades selgelt liiga hele, mistõttu maja kaugeneb aastaaastalt kollasest toonist ja läheneb ebamäärasele hallile.
Ka nn vana Westholm Kevade tänaval (Karl Jürgenson,
1913), väljast krohvitud uusklassitsistlik puitmaja, kus praegu
töötab kunstikool, on üks neid haridustempleid, mille puhul
tuleb tõdeda: kui kaasaegne muinsusteadlikkus koolimajja
jõudis, oli remont juba tehtud. Kuna raha oli vähe ja suures
osas piirduti sanitaarremondiga, ei suudetud õnneks kõike
rikkuda. Osa töid, eriti interjööri viimistlus, on lihtsalt kohmakad, kuid tulemus on kergesti tagasi pööratav ja järgmine
remont õnnestub kindlasti juba paremini.
Esimesed „päris” restaureerimised.
Traditsioonilised koolimajad
Esimesed suured kooliremondid olid vaid „osaliselt restaureeriva iseloomuga”, mille käigus palju väärtuslikku ka teadmatusest ja oskamatusest kaduma läks, kuid 1990. aastate
teisel poolel hakati koolimaju juba teadlikumalt restaureerima.
Alustati kõige vanematest, historitsistlikest ja traditsionalistlikest majadest, mis olid kõige kehvemas seisus.
Tallinna Reaalkooli esinduslik neorenessanss maja Estonia
puiesteel oli üks esimesi Tallinna koolimaju, mis tõesti terviklikult keldrist pööninguni remonditi ja millele püüti restaureerivalt läheneda. Projekt valmis 1998, tööd viidi põhiosas
läbi 1999–2000. Nii võib öelda, et siit alustades on meil
nüüd kümme aastat koolimajade restaureerimise kogemust.
Projekti aluseks tehti viimistlusuuringud nii interjööris kui ka
eksterjööris. Fassaadide restaureerimisel võeti aluseks mitte
päris algne, vaid sellest järgmine, 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse pruunikasbeež värvilahendus, mis tundus tänapäeva
maitse kohaselt kõige harmoonilisem. Majale tehti endiste järgi
koopiatena uued uksed ja aknad, kuigi tegelikult oleks võinud
osa algseid aknaid ka restaureerida. Historitsistliku koolimaja
siseruumide korrastamine nõudis palju peent maalritööd, mis
on üldiselt hästi välja tulnud. Enamus krohvitud pindu siseruumis värviti mitte rulli, vaid pintsliga, et anda ajaloolisele
hoonele iseloomulik pintslijälg, taastati trafarettmaalingud.
Katusekorrus ehitati tervenisti välja, kusjuures katusekonstruktsioon teatud osas säilis. Kulunud ja katkiste äärtega paeastmetega trepid tuli muuta lastele ohutuks. Selle nimel pingutati vast pisut ülegi ja hoone suurel peatrepil vahetati välja
pea kõik astmed, ka mujal tehti ulatuslikke proteesimisi.
Kuna tuletõrjega ei suudetud teisiti kokku leppida, lammutati majast välja enamik klassiruumide algseid puitvahelagesid ja asendati betoonvahelagedega. Projektis nähti küll

Tallinna Reaalkooli aula tööde teostamise ajal.

Tallinna Reaalkooli aula ajalooline interjöör on taastatud.
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Tallinna 21. Kool. Pärast nõukogudeaegse spordihoone lammutamist avaneb taas vaade fassaadidele ja taastatud
on neoklassitsistlik helehall värvilahendus. Foto: Artur Ümar

ette valada täiendavad raudbetoonplaadid puitvahelae peale,
aga see ei olnud konstruktiivselt võimalik. Säilitada õnnestus
aula ümber olevate galeriikoridoride vahelaed, sest selgus,
et seal on puittalade asemel juba algselt kasutatud metallist
I-talasid. Seetõttu jäid alles ka ajaloolised keraamilistest plaatidest põrandad, mida muidu poleks säilitada saanud. Pööningu
vahelae valamisel juhtus kahetsusväärne äpardus: osa märga
betooni kukkus alla ja lömastas ajaloolise trepivõre. Hävinud
jupp taastati koopiana, kuid mitte malmist, vaid alumiiniumist,
sest nii peent malmivalu ei õnnestunud organiseerida. Väga
tõsiseid probleeme tekitas aula peal olev lagi: uhket stukkdekoori taheti säilitada, kuid puitkarkass oli tugeva majavammi kahjustusega. Konstruktoriga konsulteerides õnnestus
proteesimine siiski ilma uhke kassettlae allasadamiseta, kuigi
risk oli suur. Restaureeriti ka sisustuselemente, näiteks aula
kõnepult ja lühtrid.
Pelgulinna Algkool Ristiku tänaval (Herbert Johanson,
1927–1929), praegune Ristiku Põhikool, saab restaureerimise eest hindeks tubli nelja. Maja tehti korda Reaalkooliga
ühel ajal, 1999–2000, hiljem on veel fassaade korrastatud.
Välisilmes probleeme ei olnud, sest moonutavaid ümberja juurdeehitusi polnud siin tehtud. Katuse vanad kivid laoti
osaliselt tagasi, koondades need Ristiku tänava poole, ülejäänu
tehti uutest kividest. Algul oli plaanis ka aknad restaureerida,
aga enamik raame olid nii riknenud, et hinnati restaureerimiskõlbmatuteks. Restaureeriti vaid mõned koridoriaknad ja aula
akende kaarjad ülaosad. Lauslammutust tehti siin vähem kui
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Reaalkoolis, sest vahelaed jäid alles ja detailide säilitamine oli
seetõttu lihtsam. Restaureeriti hulk uksi, täielikult ennistati
aula algne ilme.
Nagu mujal, nii tuli ka siin otsida kompromissi Päästeametiga. Koridorides taastati pärast vaidlusi siiski puittahveldis, osaliselt vanadest, osaliselt uutest tahvlitest. Soklikorrusel
näiteks oli olnud nii niiske, et tahveldises mõnules majavamm.
Koridoride viimistluses taastati seinte ülaosas kulgev siksakiline värvitriip, mis toob interjööri ekspressionismi mõju.
Kusagil taeva ja põrgu vahel on Raua 6 asuva Tallinna
21. Kooli (Artur Perna, 1924) restaureerimine aastatest
2001–2002. Ühelt poolt restaureeriti siin originaaltarindeid
ja -detaile rohkem kui ühegi varasema kooliremondi puhul,
teisalt tehti ka tõsiseid vigu ja hävitati palju väärtuslikku. Tuleb
muidugi arvestada, et mahuliselt on 21. kool kesklinna koolimajadest kõige suurem, mistõttu tööde hind oli tohutu. Kui
muinsuskaitse oleks veel rohkem restaureerimist nõudnud,
oleks kool jäänud arvatavasti korda tegemata. Kiita võib fassaadide krohvitööd ja värviviimistlust. Kui sondaažipõhine
klassitsistlikult helehall lahendus algul ka mõjus ehmatavalt, on
silm sellega nüüd harjunud ja ilmselt oli see arhitekt Pernal
algusest peale nii mõeldud. Esindab ju majagi raksepärast,
pisut baroklike sugemetega neoklassitsismi. Üsna õnnestunud
on avatäited. Aknad on valdavalt uued, aga siiski puidust, kahe
raamiga ja pöördavanevad, nagu arhitektuurimälestisele kohane ning, mis peamine, avatavad-suletavad. Restaureeritud
juugendkremoonide või nende koopiatega näevad aknad
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väga head välja. Välisuksed restaureeriti, siseuksed on aga,
nagu aknadki, üldjuhul vanade väärikad koopiad. Kuna algupärased uksed olid kuni remondini enamikus alles ja täiesti
restaureerimiskõlbulikud, kerkib siiski küsimus, kas neid üldse
oli tarvis vahetada? Päästeametiga oleks ehk ka teisiti kaubale
saanud.
Kahju on seinte puittahveldisest, mis on ajaloolistele koolimajadele nii omane kujundusvõte. Enamikus klassiruumides
oli see küll juba varem asendatud inetu nõukogudeaegsega,
kuid mõnel pool oli säilinud ka originaali. Sellest ei jäetud alles
midagi, klassiruumide ja koridoride sisekujundus on täiesti
uus. Ripplagedega on kadunud klassiruumide avar ja selge
ruumimulje, eriti just esimese korruse klassides, kus ripplaed
kaarakende ülaossa „sisse lõikavad”. Samas kuhugi peab ju
kogu selle ventilatsiooni panema. Haridusasutuste ventilatsiooninormid käituvad muinsuskaitsealustes koolimajades
justkui seitsme peaga lohe – neist ei saa üle ega ümber ja kui
õnnestubki mõni pea maha rapsata, kasvab kuskil mujal kohe
kolm asemele. Suured ventilatsioonirestid 21. kooli aula uhkes
restaureeritud stukklaes on siiski liiast, silm ei suuda nendega
harjuda. Imelik on ka algsete seinakappide välja lammutamine
klassiruumidest. Need asendati lihtsalt niššidega, mida ei saa
suurt millekski kasutada. Täiesti andestamatu on aga see, mis
juhtus neljanda korruse nn kammersaaliga: kauni sinivalge
uusklassitsistliku ruumi asemel on ebaõnnestunud ilmetu tuba,

kusjuures kujunduse muutmiseks polnud siin ühtki tehnilist
ega muud põhjust. Ka üsna korraliku katusekonstruktsiooni
lõhkumine on seletamatu ja lihtsalt ebaratsionaalne.
Omaette teema on koolide moodsad juurdeehitused,
mis kuulub õigupoolest juba arhitektuurikriitika valdkonda.
21. kooli spordihoone ja algklasside maja oli selles reas esimene pääsuke (Raul Järg, valmis 2003). Restaureerimisega
samaaegselt lammutati nõukogudeaegsed juurdeehitised ja
ehitati uus L-kujuline maht. Selle ja ajaloolise koolimaja vahele
moodustus aastaringselt kasutatav klaaskatusega talveaedaatrium. Uue hoone värvirõõmsad fassaadid mõjuvad kodanlikest kortermajadest koosnevas keskkonnas kelmika ja pisut
provokatiivse aktsendina, samas kui tagaküljel eksponeeritud
hiiglaslikud ventilatsioonitorud näivad selles asukohas kohatult
tehnitsistlikena. Mingis mõttes sai see juurdeehitis teedrajavaks: edaspidi on kõik ajalooliste koolimajade juurdeehitised
kavandatud selgelt eristuvate ja moodsatena, heaks tavaks on
saanud ka arhitektuurivõistluse korraldamine.
Vanalinna koolimajad –
muinsuskaitsjate puhas rõõm
Gustav Adolﬁ Gümnaasium on Tallinna pikima ajalooga tegutsev kool, väärikatest väärikaim. Kooli hoonetekompleksi, mis
on rajatud naistsistertslaste Mihkli nunnakloostri müüridele,
restaureeriti ühes või teises osas juba Nõukogude ajal, põh-

Vasakul: Gustav Adolﬁ Gümnaasiumi nooremate
klasside aula asub kunagise naistsistertslaste
Mihkli kloostri idatiiva 1. korrusel
(eeldatavalt kunagine kapiitlisaal).
Ülal: Gustav Adolﬁ Gümnaasiumi ruumest leitud romaani
stiili tunnustega kapiteel, ilmselt 13. sajandist, on üks
vanemaid säilinud raidkive Tallinnas.
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jalikum restaureerimine viidi läbi 1997–1998. Tööde käigus
ehitati koolimajale uus peatrepikoda, võeti kasutusele katusekorrus, ehitati välja aulapealsed ruumid ja avati ning laiendati
keldriruume. Nagu paljude vanalinna objektide puhul, osutusid keldriruumid kõige põnevamateks, siin paljastus kesk- ja
varauusaeg. Mõistagi läks kooli remont algselt kavandatust
palju kallimaks ja osutus aeglasemaks, sest tänu arheoloogilistele leidudele oli vaja teha aeganõudvaid uurimistöid palju
suuremal alal kui arvati. Kuna aga leitu oli sedavõrd atraktiivne
ja võimaldas in situ eksponeerimist, ei kahelnud keegi selle
vajalikkuses. Arheoloogid puhastasid välja raidkivielemendid,
kalorifeerahjude säilmed, arvatavasti kloostriaegse köögi tugimüürid, müüritreppide astmed; aula alustest ruumidest leiti
raidraamidega akna- ja ukseavad. Siitpeale hakkasid ametnikud ja linnaisad taipama, et ajaloolise koolimaja remont on
üllatusi pakkuv ja ootamatuid pöördeid võttev protsess, mille
lõppmaksumust ega tähtaega ei saagi alati päris täpselt planeerida.
Kõikide Tallinna koolirestaureerimiste krooniks on mõistagi Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumimaja Vene
22, korda tehtud aastail 2007–2008. Praegune klassitsistlik
koolimaja sisaldab endas kaht keskaegset kinnistut koos vana
hoonestusega, mida (nagu nüüd teame) suures osas ei lammutatud, vaid jäeti hilisema hoone sisse. Alles ei ole ainult
iidsed müürid, vaid ka hulk detaile. Tööde käigus paljastus üks
seni varjatud kiht teise järel, pakkudes hulganisti väärtleide,
alates ühest vanemast Tallinnas teadaolevast ahjuasemest ja
keskaegsetest võlvkeldritest kuni saladuslike müüritreppide,
hästi säilinud talalagede ja baroksete seinamaalinguteni.
Selle kõige eksponeerimiseks tuli projekti korduvalt muuta
ja mõistagi läks restaureerimine siingi planeeritust märksa
kallimaks. Peaaegu hoomamatult keeruka ruumistruktuuriga
ehitis, kus iga nurga tagant vaatab vastu erinev ajalooperiood,
ei mõju siiski väsitavalt eklektilisena. Ka fassaadil on õnnestunud kõrvuti näha jätta eri aegade kihistusi, ilma et see mõjuks
pealetükkivalt didaktilise „ajaloo allakriipsutamisena”, nagu
vahel võib parimat püüdes juhtuda. Sellest restaureerimisest
võib põhjalikumalt lugeda eelmisest muinsuskaitse aastaraamatust.
Modernistlikud koolimajad
Kui kõige vanemad koolimajad hakkasid korda saama, jõudis remondijärg 1930. aastate koolihoonete kätte. Koos
funktsionalismiga saabus tollal uus haridusarhitektuuri kontseptsioon, mille järgi need koolimajad pole enam pidulikud,
aukartust sisendavad hariduse templid, vaid pigem haritud
inimeste tootmise masinad: moodsad, puhtad ja hügieenilised,
valguserikkad ja laitmatult toimivad.
Lenderi gümnaasium (Herbert Johanson, 1935) on meie
funktsionalistlikest koolimajadest üks stiilipuhtamaid. Majale
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on 1950. aastate lõpus küll tehtud juurdeehitis (mille projekteeris pärast Siberist vangilaagrist naasmist eestiaegne
arhitekt Friedrich Wendach), ent see on delikaatne ega riku
algset arhitektuuri. Kuigi ajalooline järjepidevus oli katkenud
ja praktiliselt kogu sõjajärgse aja oli siin töötanud venekeelne
kool, olid nii fassaadid kui siseruumid üsna hästi säilinud ja
restaureerimiskõlbulikku leidus palju. Erinevalt paljudest teistest koolimajadest ei olnud seda vaja isegi tervikuna uuesti
krohvida, piisas parandustest. Kuigi omal ajal kardeti, et järsk
keerdtrepp on lastele ohtlik ja arhitekt Johansoni uhke moevõttena lisatud klaasist trepitorni nähti vaid tagavaratrepina,
avati see trepikoda nüüd igapäevaseks liikumiseks. Tulemus
on väga efektne, trepitorn on vahetundide ajal justkui ilusate noorte inimeste eksponeerimise vitriin. Nagu paljudes
teisteski koolimajades, tehti siin interjööris korda algsed
keraamilistest plaatidest põrandad, trepid ja trepivõred, taastati lambriid, uksed ja aknad aga tehti valdavalt uued. Uued
siseuksed peitsiti tumedaks, mis näeb väga soliidne välja, kuid
siinkirjutaja kipub uskuma, et need olid algselt heledaks värvitud. Aula laest loodeti, et see on hilisemate kihtide all säilinud,
kuid seda polnud alles. Ainsate säilinud originaaldetailidena
restaureeriti aulas puitribidega radiaatorikatted ja sarnaselt
kujundatud lavaramp, muus osas tehti uus, n-ö neutraalne
kujundus.
Prantsuse lütseumi algklasside maja Hariduse tänaval
(Artur Jürvetson, 1937–1939) on ehitatud kodumajanduskooliks, kust pidid tulema moodsa aja haritud perenaised.
Hiljem kasutati maja pikalt haiglana ja 1990. aastatel haigekassa kontorina. Võrreldes lütseumi peamajaga õnnestus see
remont palju paremini, sest kogemusi ja oskusi oli rohkem. Siin
hõljub tõepoolest lütseumile omane prantslaslikult elegantne
ja intelligentne vaim. Vaatamata funktsioonimuudatustele oli
algne arhitektuur üsna hästi säilinud. Nii sai siseruumides
säilitada metlahhplaatidest põrandad, restaureerida stiilsed
metallist trepipiirded ja lõik vana puitparketti. Ühes klassiruumis jäeti jupike vana plaatpõrandat nähtavaks hilisema parkettpõranda sees klaasi all nagu arheoloogiline leid. Avati osa
kinni müüritud keldriaknaid, fassaadide paekiviosad puhastati.
Terrasiitkrohvi õnneks uuendada ei tulnud (kvaliteetse terrasiitkrohvi saamine on kaasajal tõsiseks probleemiks). Uksed ja
aknad tehti uued, aga tulemus ei ole tuim ega kohmakas, nagu
koopiate valmistamisel tihti kipub juhtuma.
Kevade tänava uus Westholmi gümnaasium (Artur
Jürvetson, Herbert Johanson, valmis 1940) oli omal ajal
kaheldamatult Eesti üks moodsamaid koolimaju. Ka restaureerimistööd said algse arhitektuuri väärilised – see on üks
kõige õnnestunumaid ajaloolise koolimaja remonte Tallinnas.
Sondaažide põhjal selgitati, et oma arhitektoonikalt üsna
rangelt modernistlik maja ei olnud algselt valge ega helehall,
nagu oletati, vaid beežikaskollane. Seda toetasid ka siin õppi-
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nud inimeste mälestused. Taastatuna laseb see värvilahendus
majal mõjuda kutsuvalt päikesesoojana, mitte äraolevalt külmana, nagu valge funktsionalism kipub inimestele vahel tunduma. Peaukse kohale uuendusena paigaldatud klaasist varikatus
on delikaatne ja sobib hoone minimalistlikult moodsa joonega. Kogu Kevade tänava poolsel fassaadil restaureeriti aknad,
soojapidavuse tõstmiseks paigaldati siseraamidesse pakettklaasid.
Restaureeriti peauks ja osa pidulikumaid siseuksi, kuid
klassiruumide lihtsad siledad vineeruksed ohverdati tuletõrjenormidele, sest leiti, et siledad puitkarkassil vineeruksed ei
kujuta endast erilist substantsiväärtust. Puitparkett tuli enamikus uus teha, sest liistud olid korduvate ülelihvimistega
lootusetult õhukeseks kulunud. Restaureeriti fuajeede ja
trepimademete metlahhplaatidest põrandad, aula ja võimla
efektsed vineerlaed, garderoobibokside vahevõred. Klassides säilitati vanad laudpõrandad ja tahvliesised poodiumid,
füüsika- ja keemiaklassis vineerist seinakapid, koridorides
klaasustega stend-nišid. Tõusva põrandaga auditooriumis
(nüüd muusikaklass) restaureeriti algne astmestik ja pingid.
Kuna koridoride lambriid, nagu selgus, ei olnud ehitusaegsed,
vaid nõukogudeaegsed madalakvaliteedilisest materjalist koopiad, vahetati need välja. Silmapaistvalt hästi taastati endise
direktori korteri ruumid, kuhu sisustati kooliarsti kabinet koos
ooteruumiga. Ooteruumis asub nüüd ka väga stiilne funktsionalistlik kamin, sest see on endine ametikorteri elutuba. Ka
21. koolis oli üsna ilusti säilinud kunagine direktori korter, aga
see lammutati remondi käigus julmalt välja. Selles osas on
Westholmi gümnaasiumis astutud suur samm edasi. Raamatukogus säilitati laenutusruumi ja lugemissaali vaheline letiga
aken. Ventilatsioonitorud jäeti peatrepikojas ja sööklas julgelt
katmata, sest modernismiajastule on omane eksponeerida
interjööris tehnoseadmeid kui kunstiteoseid ja nii haakub see
hoone üldise esteetikaga.
Kadrioru taga Lasnamäe nõlval Majaka tänaval asub endine Lasnamäe algkool (vahepeal 16. keskkool, praegune teeninduserialadele spetsialiseerunud kutsekool; Herbert Johanson, 1932–1936). Kuna tööd sattusid ehitusbuumi kõrgajale
2006–2007, andis tunda kiirustamine ja kvaliﬁtseeritud tööjõu
puudus, aga tehtuga võib siiski rahule jääda. Jõuline paefunktsionalistlik maja puhastati ettevaatliku survepesuga ja hoone
sai endisest hulga heledam. Kuigi paatina on vanade majade
juures oluline väärtus, võib seinte heledamaks pesemist antud
juhul kontseptuaalselt õigeks pidada, sest modernism on arhitektuur, millele sobib olla igavesti noor ja romantilised „vanaduse märgid” pole siin kohustuslikud. Pealegi lähevad paemüürid ajapikku niikuinii tumedamaks tagasi, suure liiklusega
tänava ääres ehk liigagi ruttu.
Interjööris taastati hulganisti ajastule omast vineerlambriid klassides ja koridorides (tõsi, osa originaalpaneele

sattus pärast demonteerimist eksikombel prügimäele ja tahveldis tuli lõiguti koopiana taastada), korrastati mitmeid lihtsaid, ent stiilseid funktsionalistlikke uksi, milles koolitöötajad
ja õpilased ise ei osanudki varem väärtust näha, puhastati
trepivõred. Saali, kus originaallage alles ei olnud ja mille algsest
ilmest olid säilinud üsna ähmased fotod, kujundati uus vineerkassettidega lagi arhitekt Johansoni teiste kooliaulate eeskujul.
Kehvasti läks kahhelplaatidest põrandate restaureerimine,
kus väga katkisi plaate püüti vahetada uute vastu, aga nende
eemaldamisel kahjustati säilitamiskõlbulikke terveid plaate.
Selle tagajärjel näevad alles jäetud vanad osad proteeside
kõrval välja eriti pragulised, tuhmid ja õnnetud, tekitades tavavaatajas küsimuse muinsuskaitsenõuete otstarbekusest. Ka
peab märkima, et ventilatsioon võttis siin seninähtutest kõige
grotesksemad vormid, nii et pea igas klassiruumis on hiiglaslik
ventilatsiooniaparaat.
Viimase aasta töid
Koolimajade restaureerimine jätkus viimasel paaril aastal täie
hooga, veel ei andud majanduskriis end tunda.
Tsaariaja lõpus ehitatud Kalamaja põhikool (Vabriku 18,
Gustav Hellat, 1915–1916) ei ole teab kui silmapaistev, aga
2008. aasta restaureerimine oli igati tasemel. Õnnestumise
tagas ka see, et maja jäi koolihoonete remontimise järjekorras
üheks viimaseks ja nii ehitajatel, projekteerijatel kui ka muinsuskaitseametnikel oli võimalik varasematest kogemustest
õppida. Interjööris säilitati ka õige lihtsaid, ent just sellele
majale omaseid originaaldetaile, nagu metallist püstpulkadest
lakooniline trepivõre ja tagasihoidlikumatele koolimajadele
omane laudislambrii klassiruumides. Väärtuslike detailidena
käsitleti ka vanu malmradiaatoreid. Fassaadid krohviti uuesti
kolmes kihis lubiseguga ja värviti lubivärviga.
Karu tänaval asuv juudi kogukonna gümnaasium (Erich
Jacoby, 1924) oli Nõukogude ajal kutsekooliks kohaldatud
ja Tallinna vanadest koolihoonetest vist kõige rohkem hooli-
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matu remondi tõttu kannatanud. Esmapilgul jäi isegi arusaamatuks, miks selline hoone on üldse mälestiste nimekirjas.
Pea kõik aknad olid sobimatu raamijaotusega uued, fassaade
liigendavad karniisid olid vihmaveetorude vahetamisel läbi
raiutud või mõnes lõigus lausa alla kukkunud, tänavapoolseks välisukseks oli pandud koletu rauduks ja maja oli värvitud inetut pruunikaskollast tooni. Restaureerimisejärgselt lõi
maja taas särama. Kogu majale tehti algsete jooniste ja vanade
fotode järgi uued puitaknad, fassaadid krohviti uuesti, karniisid jm dekoorielemendid taastati. Nüüd ei kahtle enam keegi,
kas see väärika ajalooga hoone väärib ehitusmälestise staatust. Ka arhitektuurselt õnnestunud uusehitis, hoovi rajatud
Tallinna sünagoog, mis moodustab koos koolimajaga tervikkompleksi, toetab seni marginaalse koha tähtsustumist linnaruumis ja aitab muuhulgas koolihoonet esile tõsta. Tuleb veel
rõhutada, et juudi kogukond korraldas kogu restaureerimise
ise, erinevalt teistest korrastatud koolimajadest ei olnud siin
tööde tellijaks Tallinna linn. Siseruumid aga suures osas alles
ootavad korrastamist või vahepealse euroremondi taagast
vabastamist.
Ka Kopli kunstikool (ehitatud Kopli algkooliks; Herbert
Johanson ja Harald Arman, 1940–1949) jõuti 1990. aastatel
suuresti ära rikkuda ja viimastel aastatel on üritatud seda
õigetesse rööbastesse tagasi pöörata. Maja remonditi kaua
nii, nagu oleks tegemist mõne nõukogudeaegse standardkoolimajaga ja alles paaril viimasel aastal on teadvustatud,
et seegi koolimaja on muinsuskaitse all. 2007.–2008. aasta
fassaadiremont toimus juba muinsuskaitselise järelevalve all.
Kuigi krohvi- ja värvitöödega võib rahule jääda, ei vahetatud
umbes kümne aasta eest pandud plastikaknaid ümber ja
tulemus on poolik.
Hoone väliskuju on säilinud suuremate moonutusteta,
kuid mitmete varasemate ülejala tehtud remontide tõttu ei
ole interjöörist enam kuigi palju järel: ainult mõni trepivõre
ja plaatpõrandad annavad märku, et tegemist on vana koolimajaga. Tuleb muidugi tunnistada, et juba Nõukogude aeg oli
selles koolis palju kurja teinud ja ega päris sellist uhkust, nagu
kesklinna põlistes koolihoonetes, pole siin kunagi olnudki.
Kummastav on ka ventilatsiooni lahendus: otse peafassaadi
viilule on sattunud kaks suurt ventilatsiooniresti ja majaküljel
ripneb hiiglaslik õhutoru nagu vabrikukorsten. Kuigi fassaadiga ühte värvi värvitud, kerkib küsimus, kas teisiti ei saanud.
Muinsuskaitsega unustati ventilatsiooniprojekt mõistagi kooskõlastada.
Mõne sõnaga muudest koolimajadest
Restaureeriva iseloomuga remonti on tehtud ka mõnedes
koolimajades, mis ei ole eraldi arhitektuurimälestisena kaitse
all. Näiteks Ühisgümnaasium Pärnu maantee viadukti kõrval
(Herbert Johanson, 1938–1939) näeb remondituna päris kena
välja ja miski otseselt silma ei häiri. Ka Pelgulinna gümnaasi40

umi (endine 46. keskkool Mulla tänaval, Udo Ivask ja Herbert
Rüütlane, 1960–1963) maja korrastamisel peeti nõu Kultuuriväärtuste Ametiga. Kuigi siin ei saa rääkida otseselt restaureerimisest, on kõvasti vaeva nähtud, et tabada midagi hoone
rajamise ajastu vaimust. Ka funktsionalistlik Nõmme gümnaasium (Raudtee 73, Friedrich Wendach ja Edgar Velbri, 1935–
1939) suudeti enam-vähem säästva renoveerimise vaimus
korda teha, hapraks muutunud eestiaegsete silikaattelliste
puhastamine fassaadidel ei olnud seejuures sugugi lihtne. Teine ajalooline kool Nõmmel, samuti Wendachi kavandatud
Kivimäe algkool (Leegi 14, 1932) jõuti seevastu 1990. aastatel
moodsate materjalidega surnuks remontida. Väliskuju on küll
säilinud mõneti äratuntavana, kuid kõik detailid on kadunud.
Nii et kui kooli vilistlased ja hoolekogu tegid mõne aasta eest
ettepaneku maja muinsuskaitse alla võtta, pidi kohal käinud
komisjon kurvalt tõdema: hilja. Sellest on kahju, sest tegemist on praktiliselt ainsa säilinud puitkoolimajaga Tallinnas.
Kokkuvõtteks
Linnale kuuluvatel kaitsealustel koolimajadel on enam-vähem
ring peal, need hooned on üldiselt korras. Mõni erand siiski
on, näiteks historitsistlik nn Anno-kool Tartu maanteel ei ole
juba paar aastakümmet terviklikku remonti näinud. Ka Gustav
Adolﬁ gümnaasiumi võimlahoone puhul on seni jõutud vaid
projekteerimiseni. Kahjuks on riigikoolid võrreldes linnale
kuuluvate koolimajadega jäänud suuresti sootuks vaeslapse
ossa. Uhkematest kompleksidest on unarusse jäetud KoseLükati Sanatoorne Metsakool (Konstantin Pätsi nimeline
vabaõhukool Vabaõhukooli tee 7; Konstantin Bölau, 1935–
1938) ja Tallinna transpordikool (endine Raudtee-tehnikakool Tehnika tänaval, 1890. aastad). On näha, et koolijuhid on
püüdnud hooneid korras hoida ja muinsuskaitselises mõttes
on need majad hästi säilinud (vaesus on hea konservaator),
kuid üldmulje on selline, nagu oleks siin aeg paarikümne
aasta eest seisma jäänud. Õnneks on see ehk peagi muutumas, käesolevate ridade kirjutamise ajal näiteks Vabaõhukooli
remonti juba plaanitakse. Kehvas olukorras on ka kunagine
Sitsivabriku koolimaja Koplis Sitsi 1 (Jacques Rosenbaum,
1913), mis Nõukogude ajal korterelamuks kohaldati.
Päriselt oleme kaotanud kolm kunagi muinsuskaitse all
olnud, kuid praeguseks mälestiste nimekirjast kustutatud
koolimaja. Nehatu algkool Lasnamäel põles ära, kaks kesklinna
kõrghoonetele ette jäänud puidust koolihoonet suudeti aga
mälestiste nimekirjast välja susserdada ja on praeguseks lammutatud: 1840ndatel ehitatud hilisklassitsistlik nn Kentmanni
vaestekool (Kentmanni 6) ja selle kõrval Kentmanni 6a asunud juugendstiilne tütarlastegümnaasium (1912).
Kokkuvõtvalt on koolimajade hetkeseis Tallinnas muinsuskaitse seisukohalt hea ja läheb ehk lähiaastatel veel paremaks.
Paistku siis valgus nendest hariduse templitest ikka kaugele
rahva hulka!
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Viljandi Pärimusmuusika ait
Tasuja pst 6, Viljandi
Arhitekt: Raivo Mändmaa
Sisearhitekt: Kersti Leinbock
Insener: Hans Priks
Akustik: Linda Madalik
Peatöövõtja: Silindia OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Sven Reiss
Tellija: Viljandi Linnavalitsus
Viljandi mõisale kuulunud Kirsimäe aida ehitusaeg ei ole teada,
kuid 1790. aasta linnaplaanil on umbes samas mõõdus hoone
keskaegse ordulinnuse III eeslinnuse alal otse peavärava ees
olemas. Kui tellisvõlvlagedega kolme sammasruumiga kelder
on säilinud arvatavasti algsel kujul, siis maapealne osa on korduvalt ümber ehitatud. Praeguse kuju omandas ait-kuivati
eelmise sajandi alguses.
Läbisadava katuse tõttu olid vesi ja külm aastate jooksul
konstruktsioone oluliselt kahjustanud.Varasemate rekonstrueerimistööde käigus (1990–1994) ehitati lõunaseina läänepoolne ots uuesti üles silikaattellistest. Kaaristutaguse tühjakskaevamise käigus varises läänepoolne kaaristu ning see taastati
samuti silikaattellistest. Lahtikaevatud vundamentide betoonkindlustuse oli hilisemate aastate jooksul läbikülmunud pinnas
ja jää välja pressinud. Esiseina vundamendid olid varisemisohus.
Läänepoolse keldriruumi võlvid olid kohati vajuma hakanud.
2004. aastal alustati aidahoonesse Eesti Pärimusmuusika
Keskuse projekteerimist. Projekt nägi siia ette ca 400-kohalise
mitmeotstarbelise kontserdisaali ja sajakohalise väikese saali
koos vajalike kõrvalruumidega esinejatele ja publikule, teabekeskuse-raamatukogu, Pärimusmuusika Keskuse büroo ning
kohviku. Korrustevahelise ühendustee loomiseks kavandati
aida lõunaküljele klaasist juurdeehitis – trepihall –, mis haarab
endasse ka kaks väljaulatuvat keldritamburit. Juurdeehitise
kavandamisel peeti silmas, et see oleks
võimalikult ausalt äratuntav uusehitis, kuid
samas varjaks ja häiriks võimalikult vähe
olemasolevat hoonet.
Realiseeritud lahendus andis Pärimusmuusika Aidale lisaks praktilisele ühenduskäigule võrratud vaated lossipargile ja
Viljandi järvele.
Alusmüürid kindlustati betooni allavaluga, võlvid restaureeriti, vahetades alt
toetatud võlvides ükshaaval välja lagunenud
kivid ja mördi (OÜ Wunibald). Pudenevad
müüriosad laoti uuesti üles. Hoone üldist
stabiilsust kindlustavad monoliitsest raudbetoonist vahelaed ja vöötalad.
Akna- ja ukseavad on püütud maksimaalselt säilitada. Saalile tuli evakuatsiooni-

nõuete täitmiseks teine uks juurde teha. Kahjuks ei olnud säilinud avatäiteid peale peaukse, otsaakende luukide ja alt otsast
mädanenud ja kulunud saali ukse. Peaukse lehed ja aknaluugid
restaureeriti ja on kasutuses luukidena. Saali uks võeti aluseks
uute uste kavandamisel. Akende kavandamisel oli aluseks säilinud aknakatke idafassaadilt.
Kuna olemasolev katusekonstruktsioon oli tehniliselt
halvasti teostatud, kohati vee- ja tule kahjustustega ega sobinud konstruktiivse skeemi poolest saalehitusele, oli ette nähtud uue katuse rajamine. Saali katus ehitati skeemi järgi, kus
harja all jookseb piki saali ruumiline kolmnurkne puitsõrestik,
mille peale toetuvad sarikad. Sõrestiku siseruum on kasutatud
tehniliste kommunikatsioonide paigutamiseks.
Interjööri kavandades pidasime sisearhitekt Kersti
Leinbockiga silmas, et säiliks võimalikult palju olemasolevat
materjali, et jääks püsima aida tagasihoidlik miljöö, et muusikamajale omase õhustiku looks siin tehtav muusika ja siin
toimetavad inimesed. Valitud materjalide puhul üritasime
arvestada eelkõige sobivust aida pragmaatilisse keskkonda.
Saalide põrandate materjalivalikule viitasid paar aidas säilinud
poolpõlenud ja -mädanenud ca 30 cm laiust põrandalauda.
Kus oli tellissein, sinna jäi tellis. Kahjuks tuli mõnes kohas, kus
keskkond ja varasemate restaureerijate kehv töö oma mõju
olid avaldanud, seinad uuesti laduda. Suurema käidavusega ja
välisjalanõude koormusega pindade katteks on valitud eestimaine paekivi.
Ühe kujundusliku elemendina pidasime võimalikuks sepise
sissetoomist läbiva joonena välistrepi käsipuust rõdupiirdeni.
Joone moodustasid välistrepi käsipuu, välis- ja saaliuste käepidemed, garderoobi sisustus, sisetrepi käsipuu, rõdutreppide
käsipuud ja rõdupiire. Töö teostas metallikunstnik Heigo
Jelle. Vanade fotode ja ülesmõõtmisjooniste järgi taastati
kuivatikorstna dekoratiivne varikatus.
Raivo Mändmaa

Foto: Urmas Volmer
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Pädaste mõisa peahoone
restaureerimine
Pädaste, Muhu vald, Saare maakond
Muinsuskaitse eritingimused: Dagopen OÜ Projektbüroo
Restaureerimisprojekt: Dagopen OÜ Projektbüroo
Peatöövõtja: Primus Saare OÜ
Omanikujärelevalve: Indrek Võeras
Muinsuskaitseline järelevalve: Katrin Etverk

Pädaste mõisa peahoone on esinduslik historitsistlik ehitis Muhu lõunarannikul. 2007.–2008. aastatel restaureeriti
peahoone luksuslikuks hotelliks.
Härrastemajas alustati ehitustöid konstruktsioonide avamisega ja amortiseerunud konstruktsioonide demonteerimisega. Varasemate läbijooksude mõjul oli tagafassaad teise ja
katusekorruse ulatuses välja vajunud, vahelagede ja sisemiste
kandeseintega sidet polnud, olukord oli kriitiline. Hoone vundamendid ja keldrikorruse konstruktsioonid olid stabiilsed,
deformatsioone ei täheldatud. Puitvahelagede olukord oli
eeldatust tunduvalt halvem. Lahenduseks nähti ette esmalt
seinte stabiliseerimine nn õmblemisega. Seinte pragudesse,
vuukidesse, paigaldati keermelatid ja kinnitati tugeva mördiga.
Kandvate ja välisseinte omavaheliseks ankurdamiseks paigaldati metallnurgad.
Konstruktiivses mõttes järgmine pähkel oli katusekorruse konstruktsiooni stabiliseerimine, samal ajal tuli katusesse
monteerida kaks uut uuki ja suurendada olemasolevaid. Katus
toetati osade kaupa ajutiste tugedega müüridele, asendati
kõik amortiseerinud ja hilisemad kahtlase väärtusega detailid,
paigaldati vajalikud uued konstruktsioonid.
Siseruumides oli väärtuslikke detaile säilinud üsna vähe,
seetõttu suhtuti nende restaureerimisse erilise hoolega.
Keldri võlvlaed säilisid ehedal kujul. Võlvid pesti puhtaks,
tehti vaid üksikuid hädavajalikke vuukimisi ja krohviparandusi.
Terved marmorplaadid tuulekoja põrandalt võeti üles ja
paigaldati väiksemasse tuulekotta. Teise korruse lae valguslaternate restaureerimisel säilitati iga väiksemgi originaalne
pulk, ainult kõik klaasid asendati uutega. Sisetrepid restauree42

riti põhiliselt kohapeal, puuduvad detailid valmistati töökojas.
Paraadtrepi teise korruse puuduv võre tehti ajaloolise foto
järgi. Paraadtrepp viimistleti algsel kujul: peitsiti punase puu
toonis analoogselt saali ustega. Tuulekoja aaderdatud sein
puhastati ja aaderdati uuesti, kuna viimistlus oli kohati rikutud.
Purunenud ukseklaaside asemele paigaldati uued analoogse
töötlusega. Ehitustööde käigus konserveeriti ja jäeti nähtavale
mõned eelmiste ehitusperioodide seinaviimistluse näidised.
Hotelli fuajees kasutati kamina rajamisel seal varem asunud
soojenduskappi. Teisel korrusel säilitati võimaluse järgi vana
laiadest laudadest põrandat. Väga hästi õnnestus saali külgmise ava palede restaureerimine. Avad on dekoreeritud
nõgusrifﬁde ja karniisidega, kuid vahepealsel perioodil paigaldatud vahesein lõhkus suure osa dekoorist. See asendati
klaasist vaheseinaga, dekoor restaureeriti, puuduv taastati ja
vaheseina monteerimiseks jäeti dekoori sisse klaasipaksune
vagu. Sama saali laes oli säilinud jälg kunagisest stukkrosetist.
Omaniku ettepanekul modelleeriti uue roseti tsentrisse
Muhu tikandi motiiv, samuti mõne hotellitoa laenurkadesse
– väga peenetundeline töö.
Hoone fassaadid olid suhteliselt terviklikult säilinud.
Krohv oli suures osas uuendatud, avade krohviraamistus,
stukkdekoor, karniisid, vapp peafassaadil, avade süsteem,
astmikfrontoonid – kõik olid olemas ja vajasid suuremal või
vähemal määral remonti. Värvilahenduse täpsustamiseks tehti
karniisialuses osas sondaažid. Fassaadikrohv uuendati soklil
tervenisti, suures osas ka konstruktiivselt halvas seisus tagafassaadil, ülejäänud osas piirduti parandustega.
Paekivist peatrepp kergelt viltuvajunud astmetega säilitati. Esifassaadi rõdu puidust kandekonstruktsioon tehti uus,
malmvõre ja -konsoolid korrastati kohapeal.
Rõõmus üllatus oli tagumisel terrassil. Terrass oli konstruktiivselt halvas seisus, tugevasti vajunud, pealt kaetud
betoonvaluga. Terrassi konstruktsiooni avamisel selgus, et
graniitplokkidest põrand on betooni all täielikult säilinud.
Plokid märgistati ja tõsteti vundamenditööde ajaks eest ära.
Projekti kohaselt muutus terrass köetavaks talveaiaks, seetõttu eraldati terrassi vundament põrandast soojustusribadega, nende äärde paigaldati isoleeritud soojaõhu toru. Toru ja
soojustuse osa kaeti pealt tammelaudade vahele paigaldatud
restiga ja graniitplokid monteeriti oma kohtadele tagasi.
Terrassi kohal paiknev rõdu toetus kahele malmsambale
ja kahele kivikonsoolile, malmsambad restaureeriti ning paigaldati algsele kohale tagasi. Konstruktiivset funktsiooni neil
sammastel enam ei ole, rõdu kandvad metalltalad toetati
kivikonsoolidele ja talveaia kandekonstruktsioonile.
Katrin Etverk
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Taastatud kohtumajad: Pärnu ja
Rakvere
Muinsuskaitse eritingimused: Andri Ksenofontov
Projekt: RTG Arhitektid OÜ (Pärnu), Restprojekt OÜ (Rakvere)
Peatöövõtja: Facio Ehituse AS (Pärnu), Wiru Ehitus Grupp OÜ
(Rakvere)
Muinsuskaitseline järelevalve: Helve Ilves, Katrin Tomberg (Pärnu),
Zoroaster AS (Rakvere)
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

2006. aastal kohtunike täiskogu ees seistes rääkis justiitsminister Rein Lang muuhulgas vajadusest korrastada ajaloolised
kohtuhooned: „Kuigi tavapäraselt ollakse arvamusel, et tähtis
on sisu, mitte välimus, siis olen arvamusel, et õigusemõistmise
väärikuse kontekstis ei ole kohtute välimus vähemtähtis.” Aasta hiljem olid restaureeritud Põlva, Võru ja Viljandi kohtumajad, järgmisel aastal ka Rapla, Pärnu ja Rakvere kohtumajad.
Pärnu kohtuhoone on vaatamata aegade jooksul tehtud
suurematele ja väiksematele ümberehitus- ja remonttöödele
säilinud väga detailirohkena. Restaureerimine sai stiilset hoonet vaid hoida ja väärtustada. Korrastati ja restaureeriti fassaadid ja kõik interjööridetailid kuni säilinud uksevõtmeteni
välja, sh spetsiaalselt kohtu tarbeks tellitud unikaalne mööbel.
Esialgne ihalus uue ja kaasaegse järele asendus uhkusega vana
ja väärika üle.

Rakvere kohtumaja, mis on läbi ajaloo olnud linna üks
esinduslikumaid hooneid, vajas kaasaegsete turvanõuete
tõttu uut ruumijaotust, kuid muus osas taastati muinsuskaitse
nõuete kohaselt.
Nele Rent

Rakvere kohtumaja Rohuaia 8,
Konstatin Nyman, 1894-1895.
All: Pärnu kohtumaja Rüütli 19,
Hugo von Wolffedt, 1899.

Kehtna mõisa peahoone
Pargi tn 1, Kehtna alevik, Raplamaa
Uuringud: Kalev Kuhi, Tiit Vaide, Mare Rähni
Projekt: Mare Rähni
Üldtööde teostaja: Hard Restauraator OÜ
Stuki ja maalingute restaureerimine: Kalev Kuhi, Tiit Vaide
Muinsuskaitseline järelevalve: Mare Rähni
Tellija: Kehtna Manor OÜ

Kehtna mõisa peahoone, mis ehitati aastatel 1784–1790,
põletati 1905. aasta detsembris. Hoone taastati 1906.–1910.
aastal esialgset lahendust silmas pidades, kuid uudsele juugendlikule tunnetusele ja ajaloolistele eeskujudele toetudes.
2005. aastal alanud uurimis- ja restaureerimistööd andsid rikkalikult andmeid 20. sajandi alguse sisekujunduse kohta.
Dekooris on domineerivaks klassikalised motiivid: meander,
palmet, helmes- ja munavöö, loorberipärjad ja -vanikud. Palju
leiti ka juugendmotiive: lihtsamat geomeetrilist trafaretti, aga
ka elegantselt stiliseeritud roose ja roosinuppe vanikutes ning
pärgades. Erinev tase viitab tõenäoliselt erinevate meistrite
tööle.
Ühes vannitubadest õnnestus peaaegu täielikult välja puhastada realistliku käsitluslaadiga grisaille’ tehnikat meenutav
vesiroosidega bordüür, kus ühed ja samad motiivid varieeruvad vabamaali põhimõttel. Realistliku tunnetusega on ka
jahisaalis üksikute katketena avastatud viinamarjakobarate ja
viinapuuväätidega laemaalingu alumine kiht. See eksponeeriti

taastatud pealmise maalikihi kujunduse sees fragmentidena.
Stiilirohkusele lisanduvad erinevad tehnikad. Saali seinatahvlitel avastati omapärane madalreljeefne loorberipärgadega krohvidekoor. Sama motiiv on ühes ruumis tapeedina
maalitud trafaretiga üle seinte. Ühes vannitoas on kasutatud
keraamilisi seinaplaate imiteerivat krohvitehnikat.
Iseloomulik on see, et huvitavat kujundust ei paku ainult
esindusruumid, vaid ka eluruumid ja kõrvalised koridorid, isegi vannitoad ning WC. Viimane üllatab eriti ilusa juugendlikult
stiliseeritud iirisebordüüriga.
Peahoone 20. sajandi alguse sisekujundust uuendati ja
restaureeriti korduvalt. Seda tõestavad sama või uue motiiviga ülemaalitud kihid. Praeguses restaureerimisprotsessis
on jätkatud sama põhimõtet. Uurimistööde käigus tehtud
sondaažid on eksponeeritud, taastatud osad on maalitud olemasolevate kihtide peale.
Kehtna mõisa peahoones avastatud maalingute restaureerimisega on taastatud üks terviklikult mõjuv 20. sajandi I
poole mõisahoone sisekujundus.
Mare Rähni
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EAÕK Ilmjärve Jumalailmutamise
kiriku katuse restaureerimistööd
Ilmjärve küla, Otepää vald, Valgamaa
Projekt: Frantsiskus OÜ, Aleksander Danil
Teostus: Frantsiskus OÜ, Tõnu Parmakson
Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Tellija: Muinsuskaitseamet

2008. aasta augustikuus jõudsid lõpusirgele kolm aastat kestnud Ilmjärve Jumalailmutamise õigeusu kiriku (Valgamaal)
katuse ja karniiside avarii-restaureerimistööd. Ilmjärve õigeusu
kirik on ehitatud aastatel 1873−1876. Pühakoja katuse moodustavad viis kaheksatahulist sibulkiivritega torni, mis lõpevad
muna ja lattrauast tehtud õhulise needistatud sepisristiga.
Kirikukatuse remondi ettevalmistused algasid juba 2005.
aastal, kui Muinsuskaitseameti tellimusel valmisid kiriku katuse
ning müüride remondi eritingimused ja projekt. Selleks ajaks
olid katusekonstruktsioon ja kohati ka seinte ülemine osa
avariilises seisukorras. Osaliselt oli avariilisus tingitud sellest, et
kiriku katusekonstruktsiooni ei olnud viimase sõja purustustest jõutud täielikult parandada, kuid ka sellest, et viimased
aastakümned oli kirik seisnud kasutuse ja hoolduseta. 2006.
aastal algasid ehitustööd. Riikliku programmi „Pühakodade
säilitamine ja areng“ eelarvest on läbi aastate Ilmjärve õigeusu
kiriku katuse avarii-restaureerimistöödeks eraldatud kokku
5 602 675 krooni. Restaureerimistöid teostas ﬁrma
Frantsiskus OÜ Tõnu Parmaksoni juhatusel.

Mäetaguse mõisa aednikumaja
Pargi tn, Mäetaguse alevik, Ida-Virumaa
Projekt: Restor AS
Projekt: Restor AS
Teostus: VET Ehitus Grupp OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Zoroaster OÜ
Tellija: Mäetaguse Vallavalitsus

Mäetaguse mõisa ansamblis püüab pilku iidsete pargipuude
all majesteetlikult seisev kummaline väike hoone. See on vana
aednikumaja. Et kaasaegsetel mõisavalitsejatel pole enam viljaaeda – too hävis juba 1940.–1941. aasta äärmiselt külmal talvel – ning sellest johtuvalt ka tarvidust sorteerimis-hoiuruumi
järele, on nüüd hoones koha leidnud jäägrimuuseum.
Hoone võlu peitub lihtsas, kuid erilises vormis. Nii olid
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Restaureerimise esimeses etapis tehti karniiside müüriparandused, katuse ja tornikiivrite kandekonstruktsiooni
remont, paigaldati uus katusekate (kuumtsingitud terasplekk),
korstnate plekist kübarad, restaureeriti kuus risti ja tambuuritorni aknad. Muinsuskaitseameti toetuse kaudu on see viimase aja suuremaid ja mahukamaid EAÕK pühakoja katuse
avarii-restaureerimistöid.
Sille Sombri

ka restaureerimislahendused lakoonilised. Välisseinad
lubjati tagasihoidlikult valgeks, sadevete äravool lahendati
hoone nurkadest alla rippuvate kettidega. Lammutati ülemisele korrusele viinud nõukogudeaegne massiivne betoonist ja ehitusprügist tehtud trepp. Selle asemel rajati uus
õhuline metallkonstruktsioonil puitastmega trepp maja lõunaküljele, kohale, kus see ajalooliselt asus.
Uuringute käigus selgus, et põhjapoolsed aknad on väiksemaks ehitatud ning lõunaküljel pole neid algselt olnudki – kes
see narr siis ikka hoiuruumi päiksevalgust laseb! Restaureerimine muutis põhjakülje töntsakad ristkülikukujulised augud
taas kauniteks kaarakendeks. Lõunakülje aknaavad laoti aga
kinni – tegu, mis ajal, kui kõik püüavad mälestisele väevõimuga
kas või tillukesi aknaid juurde saada, mõjub ennekuulmatult.
Majakese erakordselt kõrge sokli all peitub võimsa silindervõlviga kelder. Põrandal, kus vanasti oli muld ja õunte
hoiukastid, veidi hiljem kartulisalved, on täna uus vabakujuline paeplaat, mis talub ka peenemate preilide kõpskingi. Ülemise korruse põrandal on taaskasutust leidnud vanad laiad
põrandalauad. Samas ruumis on 21. sajandi uue lisandusena
koha saanud väike kamin, mis väljanägemiselt võinuks ehk
elegantsemgi olla, kuid milles praksuv tuleleek tagab kindlasti õdusa äraolemise.
Maris Suits
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Haapsalu Lasteraamatukogu
Wiedemanni tn 11, Haapsalu
Muinsuskaitse eritingimused: Liivi Künnapu
Restaureerimisprojekt: Eva Laarmann, insener Mati Kangro
Sisekujunduse konsultant: Liivika Krigoltoi
Ehitustööd: OÜ Resteh
Tellija: Haapsalu Linnavalitsus

Lasteraamatukogu maja asub Haapsalu vanalinna südames,
piiskopilinnusest sadakond meetrit lääne pool, Saue ja Wiedemanni tänava ristmikule kujunenud väikese kolmnurkse
väljaku veeres. Krunt paikneb keskajal linnamüüriga piiratud
alal, Saue tänava kohal asunud linnavärava lähistel. Vaadeldav
krunt on olnud sajandeid hoonestatud, tuginedes üksikasjalistele linnaplaanidele on hoonestuse genees täpsemalt jälgitav
alates 18. saj lõpust. 1807. aastal ostis Haapsalu linn vaadeldava kinnistu koos sellel asunud paekivist elamu ja kõrvalhoonetega elementaarkooli tarbeks. 1877-1878 õppis siin koolis
Ants Laikmaa (Laipmann). Hoone koolimajaks kohandamise
käigus tehti hoovipoolsele küljele paar väiksemat juurdeehitist, mis on alles tänini. Koolina kasutati maja kuni 1960ndate
keskpaigani ning seejärel kohandati lasteraamatukogu tarbeks.
Maja on 18. sajandi keskel ehitatud lihtsa nelinurkse põhiplaaniga ühekorruseline poolkelpkatusega u 80 cm paksuste
paekivist seintega hoone, mille restaureerimiseelne seisukord

Kadrioru lossi uue vahimaja
sõduritehoone restaureerimine
A. Weizenbergi tn 26, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Aleksandr Pantelejev
Projekteerija: Katrin Etverk
Restauraator-ehitaja: Irbistero AS
Muinsuskaitseline järelevalve: Kersti Lootus

19. sajandi lõpus ehitatud kahekorruseline puitmaja, mis on
tuntud kui Kadrioru vahisõdurite maja või kompaniihoone,
asub tänavajoonest veidi eemal uue vahimaja taga. See oli
viimane otseselt lossikompleksi kuuluv hoone, mis seisis
räämas ega olnud veel restaureeritud. Hoone kuulus varem Kunstimuuseumi Ehitamise Sihtasutusele, kes andis selle
mõne aasta eest üle Tallinna linnale. Pärast viimaste üürnike
välja kolimist ja esmase restaureerimisprojekti valmimist asuti
konstruktsioone avama ja uuringuid tegema. Avanes kurb pilt.
Hooletusse jäetud maja oli õnnetumas seisus, kui arvati: seinad olid kahjustatud majavammist, esinesid suured vajumid,
leidus ka mardikakahjustusi, osa konstruktsioone oli lausa avariiolukorras. Vahelaetalad ja palkseinad proteesiti. Kõik aknad,
sealhulgas sisemised talveraamid, restaureeriti. Viimastele ei
tehtud hingi, need jäid lihtsalt eest ära tõstetavateks, nagu nad
algselt olid olnud. Tumedad nurgikud, mis paljude teiste 19.
sajandi majade puhul riivavad silma kui metodoloogiline viga,
on antud juhul põhjendatud hoone asukohaga lossiansamblis
ja maja enda pisut neobarokse laadiga, mis lubab sellist efek-

oli suhteliselt vilets. Hoone keskmise osa all on ristvõlviga
kelder. Maja algne põletatud savikividest katusekate oli vahetatud pleki vastu, algset lubikrohvi oli parandatud tsementmördiga ning seinu kattis kohati latakatena kooruv lateksvärv.
Aknad-uksed olid pärit eri aastakümnetest ja ilmelt ebaühtlased. Enamus ruumidest oli aastaid remontimata ja kulunud
olemisega. Hoone seinad puhastati ebasobivast värvist-krohvist ning kaeti lubikrohviga 2007. aasta suvel. Järgmisel suvel
värviti need lubivärviga. Hoone sai tagasi kivikatuse, mida
ilmestavad valgeks lubjatud korstnapitsid ja katuse harjakivid.
Lisaks esimese korruse ruumide põhjalikule remondile ehitati välja avar katusealune. Siin asuvad nüüd laste mängunurk,
lugemistuba, aga ka toad personali ning külaliste tarbeks.
Hoone varustati tänapäevase ventilatsiooniga.
Tõnis Padu

Lasteraamatukogu hoonel on oluline roll Saue ja Wiedemanni tänavate ristmikul väikese kolmnurkse platsi idakülje ilmestamisel.

titsemist. Õnneks oli restaureerimiskõlbulik ka erakordselt
peene ja keerulise raamijaotusega pööninguaken trepikoja
otsaviilul, mida tänapäeva meistrid poleks vist osanudki
sama elegantsena järele teha. Restaureeriti ka mitmeid siseja välisuksi, taastati laiadest laudadest põrandad, kasutades
võimalikult palju vanu laudu. Sama kehtib välisvoodri kohta.
Seinte kehva olukorra tõttu tuli peaaegu kogu laudis koos
dekoorielementidega maha võtta, enamik laiu laudu õnnestus
aga tervena kätte saada, puhastada ja tagasi panna. Naelad
löödi sisse haamriga (mitte naelapüstoliga). Fassaadid värviti
linaõlivärviga. Katusekate vahetati, katusekorrust välja ei ehitatud ja säilis n-ö külm pööning, kuhu paigutati vaid ventilatsiooniseadmed. Eksponeeritud on erakordselt ilus toolvärk.
Pööningu ühe tala
küljest leiti kunagi
sinna
kleepunud
tsaariaegse ajalehe
tükke, mis jäeti oma
kohale. Varem majaga
täiesti külma sõrestikehitisena
liitunud
trepikoda soojustati
nii, et selle välisseina
sõrestikkonstr uktsioon õnnestus interjööris nähtavale jätta.
Oliver Orro

45

EHITISED

Vilidu tuuliku restaureerimine
Angla, Leisi vald, Saaremaa
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: Asum Arhitektid OÜ, Mihkel
Koppel
Ehitaja: Ores Ehitus OÜ
Tööde juhendamine ja muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Tellija: MTÜ Angla Tuulikumägi, Alver Sagur

2008. aastal toimunud tööd on osa suuremast projektist, mille
käigus restaureeritakse kõik viis Saaremaal Angla külas paiknevat tuulikut.
Vilidu tuulik restaureeriti sellisel määral, et see on võimeline jahvatama. Hollandi veskisse on tulevikus kavas rajada
väike tuulikumuuseum, mis tutvustaks huvilistele nii Angla
tuulikute ajalugu kui ka tuulikute tööpõhimõtet ja konstruktsiooni üldisemalt.
Vilidu tuuliku restaureerimistööd kujunesid järjekordselt projektiks, kus esialgselt planeeritud tööde maht kasvas
mitmekordseks. Tuuliku põhikonstruktsioonid olid nähtavas
osas suhteliselt rahuldavas seisukorras, paistis, et vaid üksikud kohad vajavad parandamist või asendamist. Seinte laudise eemaldamisel ja jala avamisel selgus aga kurb tõsiasi, et
proteesimist või asendamist vajab enamus tuuliku karkassist.
Ühte esiseinapaari oli hiired lausa käigud uuristanud ja sinna

Kuremaa mõisa tuuleveski
Arhitekt: Urmas Arike
Teostaja: Wunibald Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Anu Kulbach, Ehitusmaa OÜ
Tellija: Jõgeva Vallavalitsus

Kuremaa mõis asub ajaloolisel Põhja-Tartumaal, praegusel
Jõgevamaal, vooremaastiku serval. Mõisa kujunemine algas
16. sajandi hakul. Ehituslikus mõttes tasub rääkida 19. sajandi
46

pesa teinud, rääkimata Saaremaale nii omastest mardikkahjustustest.
Tööde käigus demonteeriti tuulik täielikult. Jalas paiknevad raampakud ja titsid asendati, samuti umbes pool tuuliku
karkassi detailidest. Katusekonstruktsioonist suudeti säilitada
üks sarikapaar, aga proteesimist vajas seegi. Täielikult asendati seinte ja katuse laudis. Valmistati ka uus võll ja tiivad ning
remonditi sisseseade.
15. juunil käivitati tuulik rahvarohkel üritusel ja esimese
pihutäie jahuga õnnistas mölder nii tuuliku, selle rentniku kui
ka kohal viibinud kultuuriministri.
Tõnu Sepp Foto: Demis Voll

40-ndatest aastatest, kui rajati praegune häärber ja majandushoonete kompleks. 1834 omandas mõisa maamarssal Alexander von Oettingen. Tema ajal sai Kuremaast üks paremini
väljaehitatud mõis Vooremaal kauni Kuremaa järve kaldal.
Kuremaalt Laiuse suunas ehitati mõisa maakividest tuuleveski. 20. sajandi lõpuni oli tuuleveski, nagu ka kogu mõisakompleks, põllumajandustehnikumi valduses. Kuna veskil puudus funktsioon või kasutati seda kaootiliselt, näiteks kohaliku
baarina, hakkas see aja jooksul lagunema. 2008. aastaks oli
veski seisund avariiline – katusekate ja kandekonstruktsioonid olid amortiseerunud, müüridest segu välja uhutud ja kivid
välja kukkunud.
Jõgeva vald pidas juba 2007. aastal plaane restaureerida
tuuleveski vaatetornina, restaureerimisprojekti koostas arhitekt Urmas Arike. 2008. aasta alguses hakati töödega pihta.
Suve jooksul said valmis müüritööd, paigaldati puitkatus ning
enne 2008. aasta jõule sai tuulik ka veskitiivad. Ümbrus piirati
maakividest kiviringiga, lisaks rajati parkla.
Tuuleveski sisse ehitati puidust põrandad ja trepid, mille
abil saab minna kõige kõrgemale korrusele, kus võib kitsastest
aknaavadest imetleda Vooremaa ilu.Veskis asub ka meetrikõrgune tuuleveski makett koos veskiseadmetega. Hoone on
hästi restaureeritud ja turistidele avatud. Restaureerimisraha
hangiti EAS-i abiga, samuti toetas töid Muinsuskaitseamet.
Sille Raidvere
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TALLINNA TOOMKIRIKU
VAPP-EPITAAFIDE KONSERVEERIMINE
Ene Tromp

Teostus: Tallinna toomkiriku vappide konserveerimise töökoda Sulev Mäevalja ja Ene Trompi juhendamisel

Ajalugu
Tallinna Püha Neitsi Maria katedraali ehk toomkiriku vapikogu on omalaadsete hulgas suurim Euroopas. Toomkirikus
paikneb 75 suurt vapp-epitaaﬁ ning nende juurde kuuluvate
sugupuude ja perekonnavappidega ulatub koguarv 109 (siia
peavad ajaloolise tõe huvides lisanduma kunagi ka need kaks
vapp-epitaaﬁ, mille omanikud on maetud toomkirikusse, ent
mis on elukeerises sattunud Niguliste kiriku lõunaseinale,
seega kokku 111 ).
Vapp-epitaaﬁd on keskajal alguse saanud kohalik kõrgetasemeline puunikerduskunsti traditsioon, mis säilitas oma
elujõu tänu Tallinna töökodade arvukatele andekatele meistritele. Olemasolevad puidust vapp-epitaaﬁd on loodud alates
toomkiriku taastamisest pärast 6. juunil 1684. a toimunud
tulekahju, mil hävis kogu varasem puitsisustus. 1686. a algas
uute epitaaﬁde paigaldamine kirikusse. 1772. a kehtestati kirikusse matmise keeld, mistõttu hilisemad mälestustahvlid pärinevad alles 19. sajandi keskpaigast, mil Eestimaa Rüütelkond
hakkas tellima kenotaafe rüütelkonna peameestele ja teistele
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oma aja väljapaistvatele inimestele. Toomkiriku kenotaaﬁdel
mainitud isikud on maetud perekonnakalmistutele.
17.–18. sajandil suhtus üldsus vapp-epitaaﬁdesse negatiivselt, kuna ilmaliku kujundusega hauatähised kirikus rõhutasid nende omanike aadliseisust. Ka 20. sajandi algul suhtuti
kogusse eitavalt ja 1927. a kiriku remondi ajaks seintelt eemaldatud epitaafe üritati mitte tagasi riputada. Kultuuriüldsuse
sekkumine tõi kaasa Eesti Riigikohtu otsuse seda siiski teha
ja Ernst Gustav Kühnerti uue paigutuskava järgi riputati epitaaﬁd seintele tagasi.
Varasem restaureerimine
1927.–28. a toimunud kiriku remondi käigus puhastati epitaafe
tolmust ja parandati puitkonstruktsioone tagaküljelt puitliistude ja naelte-kruvidega. Kadumaläinud detailide asemele
lõigati uusi (akantuslehed, murdunud tammeoksad, ﬁguuride
käed jne), mis toneeriti akvarellvärvidega.
1960. aastatel kasutati restaureerimistöödel tuurakala
ujupõitest valmistatud liimi, mis tekitas veesisalduse tõttu kui-

TALLINNA TOOMKIRIKU VAPP-EPITAAFID

vamisel pingeid nii erinevates materjalides, nagu seda on puit,
kriit, värvipigmendid ja metallfoolium. Liim soodustas originaali kahjustumist ja värvikihi pudenemist puidult. Nii säilinud
originaalkrundi kui ka uue, restaureerimisel lisatud kriidikrundi
toneerimiseks kasutati akvarellvärve, mis kanti tihtipeale säilinud originaalvärvile, et saavutada ühtlast kogumuljet. Värviosakeste vahele imbunud vesi nõrgendas omakorda liimistuse tugevust ja soodustas värvi pudenemist. Niiskes, kütmata
ruumis seisnud rohke kalaliimiga kaetud epitaaﬁd osutusid
heaks keskkonnaks hallitusseente levikule.
Töökoja organiseerimine
2008. a juunis lõppes toomkiriku vapikogu konserveerimine,
mis algas 1992. a Tallinna linna ja Saksamaal asuvate rüütelkondade vahel koostöölepingu sõlmimisega. Leping kirjutati
alla küll alles 1995. a, ent töökoja organiseerimisega toomkiriku põhjalöövi orelivääri alla alustati 1992. a lõpus. Töökoja
ehitamise ja sisseseade kulud kattis Saksamaa Liitvabariik ja
töökoja ülalpidamise kulud Tallinna linn. Praktiline töö algas
1993. aastal Tallinna Kultuuriameti alluvuses, 1995. aastast
võeti töökoda Tallinna Linnamuuseumi juurde.
Vapp-epitaaﬁde seisukord enne
konserveerimistööde algust
Suhteliselt heas seisukorras olid 19.–20. sajandist pärinevad
vapp-epitaaﬁd, mille valmistamisel kasutati kaasaegseid ja ajale
vastupidavaid materjale.Vanema tehnoloogia ja õrnema konstruktsiooniga 17.–18. sajandi baroksed vapp-epitaaﬁd olid
rohkem kannatada saanud. Aastate jooksul põhjustas nende
ühest kohast teise transportimine, seintelt remondi ajaks maha
tõstmine ja ümberpaigutamine habraste detailide murdumist,
aluslaudade logisemist ja pragude tekkimist vanas kuivas puidus. Niiske seinaga kokkupuutes olnud vappide puitosad olid
pehkinud ja liimitud detailid ühenduskohtadest lahti tulnud.

Servadel asunud detailide kadumisele aitasid kaasa ka kiriku
külastajad, kelle käeulatusse jäid pikka aega põrandal seisnud
epitaaﬁd. Paks tolm soodustas mikroorganismide levikut, ent
puukoi on õnneks kiriku jahedat kliimat peljanud.
Vapp-epitaaﬁd, mille valmistamisel kasutati polükroomia
kandmist liimistatud puidule, on paremini säilinud kui need,
mille aluskrundiks kasutati kriiti. Puidul, krundil ja värvipigmentidel on erinev pindpinevus, mistõttu niiskudes paisuvad need
materjalid erinevalt. Kuivades tõmbub puit kokku, hakates
murendama krunti ning sellele kantud värve ja metallfooliume. Ka krundis sisalduv looduslikku päritolu liimaine kaotab
aja jooksul siduvuse, muutub rabedaks ja põhjustab värvikihi
pragunemist ja varinguid.
Vapp-epitaaﬁde üldist koloriiti muutis aja jooksul paratamatult toimuv metallfooliumide oksüdatsioon, mistõttu algselt säranud hõbedased pinnad olid tumenenud peaaegu
mustani.
Konserveerimine
Konserveerimise tehnoloogia töötati välja Germaani Rahvusmuuseumi kunstitehnika ja konserveerimise instituudis.
Eesmärgiks sai vapp-epitaaﬁde algse väljanägemise säilitamine ja selle taastamine, mis hõlmas ülemaalingute ja uute,
ebasobivate detailide eemaldamist, originaalpolükroomia
ja krundi kinnitamist-puhastamist ning puitkonstruktsiooni
tugevdamist.
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Kuna looduslike liimide kasutamine kiriku muutlikus kliimas oli osutunud ebasobivaks lahenduseks, otsustati kogu
vapikollektsiooni polükroomia ja krundi kinnitamiseks puidule
kasutada tänapäevaseid materjale, mis on järele proovitud ja
ennast aastate jooksul õigustanud. Kunstvaigud on plastilised
ja vastupidavad ning kontrollides üle projekti kestel tehtud
töid, on näha, et need on olnud meie toomkiriku tingimustes
igati sobivad.
Logisevad ja roostes sepisnaelad, mis olid oma funktsiooni kaotanud, asendati aluslaudade ja raskete detailide kinnitamisel roostevabade kruvidega ja kergemate detailide
puhul puittüüblitega. Tugevad sepisnaelad, mille eemaldamine
oleks kahjustanud puitu, jäeti oma kohale. Sepisaasadele ja
-põõnadele epitaaﬁde tagakülgedel kanti roostetõrjevahendit. Vapp-epitaaﬁd kaeti naturaalse lakiga, mis annab värvidele
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sära ja sügavust, kaitseb puitu ja polükroomiat tolmu eest ja
lihtsustab edaspidi nende puhastamist.
Värvipigmentide, metallfooliumide ja sideainete koostise
määramiseks vajalikke keemilisi analüüse tegid Germaani
Rahvusmuuseumi labor Nürnbergis, Tartu Ülikooli Katsekoda
ja Ennistuskoda Kanut. Vapp-epitaafe tõstis ja paigaldas seintele OÜ Rändmeister.
Viimastel aastatel on parandatud toomkiriku katust, asendatud aknaraamid ja ehitatud reguleeritav küttesüsteem, mis
on muutnud kiriku kliima aastaringselt stabiilsemaks. Jätkuvaks
probleemiks on tolm, mida tuhanded külastajad igal suvel
õhku keerutavad, mistõttu konserveeritud vapp-epitaaﬁd
kattuvad paari aasta möödudes taas silmaga nähtava tolmukihiga. Siit kerkib tähtis küsimus: kuidas kõrgel seintel rippuvaid vapp-epitaafe edaspidi puhastada?

KUNSTIGALERII KODUTREPPIDEL

Hariduse 13 elamu trepikoja laemaalide konserveerimisest
Hedi Rosma
Teostus: Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond Eva Mölderi ja Hilkka Hiiopi juhendamisel
2005. aasta jaanuaris-veebruaris viidi Eesti Kunstiakadeemia
muinsuskaitse ja restaureerimise teaduskonna praktika
raames (juhendaja Hilkka Hiiop) läbi Tallinnas, Hariduse 13
elamu trepikojas paiknevate laemaalide konserveerimine.
Vajaduse selleks tingis osaliselt eelmise, 1997. aastal toimunud
konserveerimise käigus kasutatud ja sobimatuks osutunud
meetod.
Hariduse 13 maalingute (riiklikud kunstimälestised) puhul
on tegu läbi kõigi korruste ulatuva, 19 realistlikust olustikupildist koosneva laemaalitsükliga. Maalitsükkel on teostatud
1938. aastal – need on krohvitud seinapinnale maalitud õlimaalid – ning nende autor on Boris Koroljov.
Maalingute suhteliselt väiksed mõõtmed (kaldpindadel
84–87x154–169 cm, horisontaalpindadel 144x107–108 cm),
nende piiratus raamiga ning eelkõige õlitehnika viitavad sellele, et maalingud võiks paigutada tahvelmaali kategooriasse.
Teisest küljest on need maalid mitteteisaldatavad objektid.
Maalingud on originaalse interjöörilahenduse, konkreetse
arhitektuurse terviku lahutamatu osa – see aga viitab monumentaalmaali olemusele. Kuna maalinguid ei saa paigutada ei
tahvelmaali ega ka monumentaalmaali kategooriasse, on tegu
n-ö hübriidiga. Seega ei saa nende maalide konserveerimises
iseenesestmõistetavalt rakendada traditsioonilisi, ainult ühest
maaliliigist lähtuvaid valikuid ja võtteid, vaid tuleb leida lahendused vastavalt objekti omapärale.
2005. aastal teostatud Hariduse 13 laemaalingute ülevaatuse järel selgus, et 1997. aastal konserveeritud maalidest viiel olid täheldatavad uued analoogsed kahjustused.
Pärast kahjustuste ulatuse dokumenteerimist selgus, et uued
kahjustused kattuvad eelmise konserveerimise käigus kinnitatud kohtadega keskmiselt 80% ulatuses, ülejäänud ca 20%
moodustasid uued, irdunud värvikihiga alad. See fakt rääkis nii
eelmisel konserveerimisel kasutatud kinnitusmeetodi puudujääkidest kui ka majasisestest niiskusprobleemidest, mis kutsusid esile maalide jätkuvat kahjustumist.
1997. aasta värvikihi kinnitamised olid tehtud kalaliimiga.
Kuigi kalaliimi eelisteks on tahkumiskiirus, hea nake ja liimliite
elastsus, on sellel ka miinuseid. Vananedes kaotavad loomsed
liimid liimimisvõime ning kolletuvad kergesti, samuti on nad
tundlikud niiskuse ja hallituse suhtes.
1994. aastal Hariduse 13 keldris toimunud veetoru lõhkemine vallandas maja trepikotta hulgaliselt kuuma veeauru, mis

Elamu trepikoda Hariduse tn 13.

ülespoole tõustes seintesse ja treppidesse neeldus. Seejuures
olid treppide kaldpindadel ning lagedel asuvad maalid tõusvale veeaurule just kõige ligipääsetavamas kohas. Samuti oli
trepikoja sisekliima üle 15 aasta tugevalt häiritud katkise katuse tõttu, kust vihma pidevalt läbi sadas – katus parandati
alles 2004. aasta maikuus. Niiskus ja sellest tulenev soolade
väljakuivamine oligi 1997. aastal likvideeritud kahjustuste peapõhjuseks. Selleks ajaks oli veetoru lõhkemisest möödunud
kolm aastat, kuid katuse lekkimine jätkus ka pärast maalide

51

KUNST

maalikihile mõju avaldavad. Seega ei olnud antud oludes võimalik ei maali teisaldamine ega ka nende vahendite kasutamine, mida tavaliselt lõuend- või puitalusel õlimaalide puhul
eelistatakse. Töö pidi toimuma in situ.
2) Keskkond. Kuna tegu on elumaja trepikojaga, on selle
keskkonnale omased nii õhuniiskuse kui ka temperatuuri kõikumised – klimaatiline ebastabiilsus on antud oludes ka edaspidi vältimatu ning sellega tuli arvestada.
3) Tööde paiknemine kaldpindadel – laes. Sellest tulenevalt pidi potentsiaalne kinnitusvahend olema tingimata süstitav, kuna liimaine immutamine polnud tööde paiknemise tõttu lihtsalt võimalik. Samuti polnud võimalik kahjustatud alade
katmine profülaktilise kleebisega, kuna see oleks liimaine
süstimise võimatuks muutnud. Tuli töötada äärmuslikes konserveerimistingimustes – kinnitada allapoole rippuvaid värvikihi fragmente olukorras, mis oleks tavatingimustes eeldanud
profülaktilise kleebise kasutamist.
Kuna kalaliim osutus 1997. aasta kogemuse põhjal antud
tingimustes sobimatuks, otsustati seda mitte kasutada. Niiskustundlikkuse tõttu sooviti vältida teisi naturaalseid liime.
Uus ja sobiv kinnitusvahend otsustati leida sünteetiliste liimainete hulgast.

Realistlik olustikupilt Boris Koroljovi laemaalitsüklist.

konserveerimist. Tagajärjeks oli kinnitatud kohtade taasirdumine 50–90% ulatuses. Uued kahjustunud alad andsid tunnistust sellest, et niiskuse väljakuivamine polnud toona veel
lõppenud, vaid seda lisandus pidevalt ning väljasooldumisprotsess jätkus. Seda kinnitas ka uute kahjustunud kohtade
tihe seotus vanadega, just nagu oleks need eelmistest „välja
kasvanud”.
Krohvikihti sattunud vesi pani endaga koos liikuma ka
soolad, mis ühes veega allapoole valgusid – otse trepialustel
kaldpindadel asuvate maalingute taha. Paisuvad soolakristallid
hakkasid maalikihti pressima ja tagajärjeks oli värvi irdumine.
Hariduse 13 maalingutele sobiva kinnitusvahendi leidmine
oli tõsine probleem – asjaolu raskendasid mitmed tegurid,
mis tavaoludes puuduvad:
1) Maalitehnika – õli krohvil. Maalikiht on krohviga (ja
krohvi kaudu terve majaga) lahutamatult seotud, mistõttu
krohvikihis toimuvad niiskusmuutused ja -liikumised kohe ka
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Niiskuskahjustused trepialusel kaldpinnal.

HARIDUSE 13 ELAMU TREPIKOJA LAEMAALID

Katsetamise tulemusena osutus sobivaks kinnitusvahendiks BEVA ja White Spirit’i lahus (1:1). Kuna BEVAs sisalduv
paraﬁin ei imendu, jäi liim irdunud värvikihi alla pidama. White
Spirit’i aurustumise järel töödeldi pinda termospaatliga – selle
tulemusena muutus värvikihi alla süstitud paraﬁin elastseks
ning lubas irdunud kohad edukalt kinnitada.
Maale korraga täies ulatuses kinnitada polnud võimalik,
kuna süstida liimainet edukalt niivõrd kompaktse värvikihi
alla kogu kaldpinna ulatuses oleks olnud äärmiselt komplitseeritud. Seetõttu tuleb maalide kinnitamist võtta kui jätkuvat
protsessi.

Hariduse 13 maalingud asuvad igapäevases elukeskkonnas ning pidev temperatuuri- ja niiskusekontroll stabiilse
sisekliima hoidmiseks pole seal paratamatult võimalik. Küll aga
on äärmiselt oluline majaelanike informeeritus. Majaelanik
on see, kes edasisi võimalikke kahjustusi esimesena märgata
võiks. Olles teadlik ohtudest ning väärtustades kõnealuseid
maale, osatakse neile ka vajalikku tähelepanu pöörata. Et
see nii oleks, korraldati Hariduse 13 elanikele infotund, mille
käigus neid probleemidest teavitati. Konserveerimistööde
käigus koostati ka põhjalik graaﬁline dokumentatsioon, üks
eksemplar sellest anti üle Hariduse 13 korteriühistule.

Gravitatsiooniseadusele vastu.

Kinnitamisprotsessi käigus.
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stalinistliku laemaali restaureerimine
Mare Tael
Teostus: AS KAR-Grupp
1953. aastal ehitati sõjas tabamuse saanud kinoteatri GrandMarina varemetele stalinistliku neoklassitsismi stiilis Laevastiku Ohvitseride Maja, mis kaunistati rikkalikult nii seest kui
väljast hoone nime õigustava sümboolikaga. Praegu on hoone
kasutaja Vene Kultuurikeskus. Kui 2007. aastal planeeriti Vene
Kultuurikeskuse suure saali remonti, arvestati tööde hulka ka
saali laes oleva mõjuvõimsa sõjalaevastiku-teemalise 145 m2
suuruse ümarplafoon-maali restaureerimine.
Maali keskel on sotsialistliku sümboolikaga pikitud realistlikus stiilis enam kui viiekümne ﬁguuriga sõõrjas kompositsioon, mis on maalitud professionaalse värvikäsitluse, hea
joonistusoskuse ja eeskujuliku perspektiivitunnetusega. Neli
nurgaareaali on täidetud illusoorse kipsdekooriga. Kujutatud
inimtüübid on ajastule üldomased: selge pilgu ja kindlameelsete näojoontega mehed, keda tunneme ka tolleaegsetest
Hollywoodi ﬁlmidest. Mehed, kes teavad alati vastuseid, oskavad langetada ainuõigeid otsuseid ja on igati turvatunnet

sisendavad. Targad, sõnakuulelikud, õpihimulised, hea ja kurja
vahel vahet teha oskavad lapsed. Uhkete lillekimpudega igavesti naeratavad, malbed naiselikud naised. Taamal on Pika
Hermanni torn võidukalt lehviva punalipuga, millele otsekui
tasakaaluks paremal pool paistmas tagasihoidlikul, kuid võimsal moel Oleviste kiriku torn. Selle kõige üle kummumas
kõrge sinine taevas, mis laseb aimata igavesti paistvat loojumatut päikest. Üle taeva kihutavad reaktiivlennukid ja paistavad sõjalaevastiku mastid. See militaarne atribuutika pole
kompositsioonis küll pealetükkivalt olulisel kohal, kuid peab
ilmselt sisendama vastavalt vajadusele kas hirmu või turvatunnet, vaenlasele aga mõjuma sootuks ähvardavalt.
Laeplafooni tehnilisest teostusest sai aimu konserveerimistöö käigus. Linase lõuendi kangas on loomse liimiga servaga lakke kleebitud, seejärel on paigaldatud kipsdekoor, mis
katab maali 3–7 cm laiuseid ääriseid. Joonis on kantud kavandi
järgi hariliku pliiatsiga krunditud pinnale ja on näha, et seda on

Kultuurikeskuse saali laemaal ja detailid. Fotod: Toomas Tuul
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töö käigus kohendatud. Ümar keskosa on maalitud segatehnikas, valdavalt temperaga ja kaetud lakiga. Figuuride läbimaalimisel on kasutatud õlivärve, nurgad on teostatud liimvärviga
ja on lakkimata.
Laemaali tekkeloost räägivad vaid dateering ja kaks venekeelset nime maali serval – K. Aksenov ja K.Tutevol, 1953.
Konserveerimine
Esmasel vaatlusel tundus maali seisukord olevat rahuldav, kui
mitte arvestada niiskusekahjustusi lavapoolses osas ja üldist
määrdumust. Laekonstruktsioonide seisukorra uurimisel aga
selgus, et olemasoleva lae lammutamine ja täielik uuendamine
on möödapääsmatu. See tähendas aga kogu kipsdekoori ja
laemaali eemaldamist.
Eemaldada laest tugeva loomse liimiga liimitud 145 m2
suurune maalitud kangas ja see hiljem korrektselt, ilma kahjustamata endisele kohale tagasi panna – see ülesanne tundus
esialgu kui mitte võimatu, siis äärmiselt probleemne.
Algas tööprotsessi kavandamine ja abivahendite soetamine. Ehitati kaks kaheksa meetri pikkust töötasapinda ja
muretseti rullid maali transportimiseks.
Täiendaval lähivaatlusel tellingult selgus, et maalingu
seisukord on tunduvalt halvem, kui varem eeldati. Värvikiht
oli kohati üsna varisemisohtlikult lahti, seda eriti liimvärviga
maalitud alal. Segatehnikas maalitud keskosas oli olukord
parem, kuid läbijooksu kohtades oli lõuend pehastanud ja
rabe, mõnes paigas rebenenud. Niiskusekahjustuse aladel leiti
mitmes kohas hallituskoldeid.
Pärast kipsdekoori eemaldamist nummerdati lõuendipaanid ja märgiti skeemil nende asukoht. Varisemisohus alad
kaeti profülaktilise kleebisega. Paanid eemaldati laest mehhaaniliselt, tõmmates ettevaatlikult ja üheaegselt mõlemast
servast, samal ajal skalpelli ja pahtlilabidaga aidates. Väga pikkade (pikim ca 12 m) kangaste puhul tuli lahtist osa toestada
ja aidata neil asetuda sirgelt üksteise kõrvale tellingule, et ei
tekiks murdekohti. Töökotta transportimiseks keriti paanid
rullidele, kust nad hiljem töölauale paigutati.
Maalingu pind puhastati lahtisest tolmust ja eemaldati
profülaktilised kleebised. Värvikihi kinnitamiseks kasutati sünteetilist liimi, pinna puhastamiseks aga triammoonium tsitraadi 5%list vesilahust. Tagaküljelt püüti eemaldada jäigaks ja
kõvaks koorikuks kuivanud loomse liimi jääke. Hallituskolded
puhastati ja töödeldi hallitustõrjevahendiga. Rebendid paigati
ja rabedaid kohti toestati võrguga.
Paigaldamine
Paanid laoti õiges järjestuses ja õige suunaga tellingule. Paigaldamist alustati nurgast. Lae pind liimistati kangaliimiga, misjärel
paanid suruti kuiva rulliga vastu liimistatud lage ja ﬁkseeriti
klambritega. Liimi kuivades klambrid eemaldati. Minimaalsed

Laest eemaldatud profülaktilise kleebisega kaetud maalipaan.

vahed, mis jäid paanide vahele, krunditi liimi-kriidi krundiga ja
tooniti hiljem temperaga. Paigalduse muutis hõlpsamaks jäik
loomse liimi kiht tagaküljel, mis oli osaliselt lõuendisse imbunud ja mida täielikult ei õnnestunudki eemaldada. See hoidis
maali ka venimise ja kuju muutumise eest niiske lahusega töötlemisel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et KAR-Grupi ajaloos oli tegemist seni ühe suurima tööga nii mahult kui ka keerukuselt.
Kuigi stalinistlik arhitektuur ja maalikunst tekitavad inimestes jätkuvalt vastakaid arvamusi, on siiski hea, et Mere
puiesteel on säilinud nii terviklik näide ühe ajastu arhitektuurist ja maalikunstist ning ka meie endi ajaloost. Restaureeritud
on hoone, kuhu sisse astudes ja ringi vaadates võib ennast
ajas tagasi kujutleda, mõelda inimestele, kelle parimad aastad
jäid sellesse karmi aega, nende ideaalidele, unistustele, lootustele ja sellele, mis neist ideaalidest tänaseks on saanud.
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VATLA MÕISA KAHHELAHJUD
Kahekordne uus algus
Joosep Metslang, Artur Ümar
Teostus: OÜ Oldschool
2008. aastal lõppesid Läänemaal Vatla mõisas, praeguses Vatla
põhikoolis, ajaloolise kahhelahju restaureerimistööd. Arhitektuuriajaloolise puändina valmis sama saali teises nurgas originaalahjuga identne koopia, mis täidab nii esteetilist kui ka
pragmaatilist eesmärki – see täiendab ruumi ranget klassitsistlikku sümmeetriat ning lisab kütte-efektiivsust.
19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku ahju esinduslik fassaad oli muutunud trööstituks: mitmed kahlid olid
kahjustunud või puudusid sootuks, kuna ruumi kasutati pikalt
kooli spordisaalina. Lõõride konstruktsioon oli täiesti amortiseerunud. Restaureerimisel püüti taastada ahju kunagine pretensioonikas ilme, säilitades võimalikult palju algset materjali.
Ennistati kahhelkividest fassaad ja rekonstrueeriti küttekeha

Originaalahi enne restaureerimist.
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konstruktsioon. Arvestama pidi koolimaja ruumide kütmise
vajadusega, samuti aktiivses kasutuses hoone tuleohutusega.
Tööde programmi kujunemist suunas asjaolu, et Vatla mõis
on valla esindushoone ja sel on ajalooliselt ja arhitektuuriliselt
mõjus roll piirkonna majandusarengu edendamisel. Kontseptsiooni loomisel tuleb rõhutada koostööd Muinsuskaitseameti,
Päästeameti, Hanila valla ja Vatla põhikooli vahel ning keraamiku ja pottsepa rolli.
Restauraatori vaatevinklist on kahhelahju fassaadi restaureerimisel oluline nii materjali, tekstuuri, vormi kui ka tooni
asenduste täpsus. Autentsema tulemuse nimel kasutati vana
ahju restaureerimisel ja uue ehitamisel ajaloolisi materjale ning
töövõtteid. Uued kahlid valmistati savist ning nende vormimi-

Hoolikalt teostatud kahjustustejoonis on keraamikule kaardiks vajalike
asenduste tegemisel. Joonis: Kaari Metslang
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seks kasutati puhtalt käsitööd, ajaloolist „toppimismeetodit”.
Mõlemad ahjud said vanade eeskujude järgi tehtud sepisuksed
ning isegi uue ahju sisemus on ajastutruu – konstruktsioonid
laoti üles 19. sajandi tellistest.
Koopiakahlite tegemise üks olulisemaid ja keerukamaid
tööetappe on vormide võtmine vanadest kahlitest.Väga suurte ja komplitseeritud detailide puhul peab keraamik tegema
mitmeosalise vormi. Vatla mõisa ahjukahlite valmistamine on
Eesti maastaabis ainulaadne just keraamiliste detailide suuruse
poolest – tööstuskeraamikas tehakse harva suuremaid taieseid kui 90 cm x 55 cm, kuid just selliste mõõtudega on Vatla
ahjukeskme ehiskahlid.
Kui vormid said valmis, topiti savimass käsitsi vormidesse
ja jäeti kuivama. Seejärel tehti kahlite eelpõletus: eel- või toorpõletust on vaja eseme ettevalmistamiseks glasuurpõletuseks,
vastasel juhul võib glasuuritud ese puruneda, kuna kattev
glasuurikiht ei lase gaase ja niiskust välja. Suurtel kahlitel on
pikemad põletus- ja kuivamistsüklid ning kõik tehakse eriti
hoolikalt, kuna on suur oht, et ahjus 960 °C juures põletades
lähevad kivid kõveraks. Pärast eelpõletust kaeti kivid eelnevalt
mitmete katsetuste tulemusel välja töötatud sobivat tooni
pulveriseeritud glasuuriga, mis nn glasuurpõletuse käigus
muutub pulbrist klaasjaks massiks. Eesmärgiks oli luua originaalkahlitega võimalikult sarnane glasuuri- ja savitoon, mis
õnnestus hästi.
Nii väärtuslike ahjude restaureerimisel on ajaloolise
tehnoloogia kasutamine väga oluline. Nimelt kajastub keraamiku käsitöö vanade kahhelkivide välimuses, mida näiteks
tänapäevase nn valamismeetodi abil saavutada ei suudeta.
Samuti võib valamise teel kahleid vormides jääda savimassi
õhumulle, mis hiljem kahlipinnal kadusid võivad tekitada
ning seega kivide välimuse rikuvad. Kõige rängem viga, mida
kahjuks ahjude restaureerimisel sageli korratakse, on purunenud detailide „restaureerimine” kipsivaluga. Sellised parandused peab materjalide erineva soojuspaisumise tõttu reegli-

na mõne aja pärast uuesti ette võtma, eriti kui ahi pole pelgalt
iluasi, vaid kasutusel küttekehana. Peale selle tuleb kips katta
külmglasuuridega, mille toonisegamine õnnestub väga harva,
näiteks ei ole nendega võimalik saavutada vanadele kahlitele
nii omast glasuuri läbipaistvust.
Pottsepa ülesanne oli sobitada algne materjal uue kandva
konstruktsiooniga, kasutades traditsioonilisi pottsepatehnikaid
ja -materjale, arvestada küttekolde ja lõõride pideva ekspluateerimisega, esteetiliselt hiiglasliku ahju proportsiooniga, fassaadi sümmeetria ja algsete mõõtmetega.
Vatla ahjude valmimise järel võib sõnastada sellel kitsal alal esinevad puudujäägid. Mitmetes vanades hoonetes
pole ajastutruid küttekehasid või on need kahjustustega
ning amortiseerunud. Kahhel- ja pottahjude traditsioonilist
ehitust ja käsitöölist tehnoloogiat valdavaid keraamikuid
peaaegu et polegi ning pottseppi on vähe. Meistrite teave
vajab dokumenteerimist, esmajoones aga jätkamist. Pidevat
uurimist, jäädvustamist ja arendamist vajab ehituskeraamika
toodang, vormide valmistamine, savi toppimine, glasuurimine
ja ka uute toodete arendamine.
Parimat tulemust on võimalik saavutada vaid hea koostööga: ideaalseks sümbioosiks on vaja ajaloolase-kunstiteadlase, keraamiku, pottseppmeistri, restauraatori ning tellija
ühist mõtlemist ja teineteisega arvestamist. Kõik see oli Vatla
mõisa ajaloolise ahju restaureerimisel ja koopiaahju valmistamisel olemas.

Ahjukolle, neljalõõrilise
konstruktsiooni algus ning
siiber. Ahju ülesladumisel
kasutati savitelliseid,
savisegu, vanu ja asenduskahleid, tagaseinas savipotte ning klambreid.

Suure saali kahhelahjud: paremal 19. saj keskpaigast pärinev värskelt restaureeritud ahi, vasakul pea kaks sajandit noorem koopiaahi.
Foto: Tõnu Sepp
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VARNJA VANAUSULISTE PALVELA
IKOONIDE RESTAUREERIMISE SAAGA
Ülle Jukk

Projekt EU 22498 „Varnja vanausuliste palvela ikoonide
ekspositsiooni terviklik taastamine“, 2006-2008
Omanik: Varnja vanausuliste kogudus, esindaja Zoja Kutkina
Teostus: MTÜ Vene Muuseum, vastutav spetsialist irina Lairand;
konsultandid konservaator Marike Laht ja kunstiteadlane
Mari-Liis Paaver
Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksander Jurjev
Palvemajast kirikuni
18. sajandi lõpus valmis Peipsi ääres paiknevasse Varnja külla
puust palvemaja. 20. saj alguseks oli see aga muutunud lausa
lagunemisohtlikuks ning 1901. a hävis hoone tulekahjus. Kogudusel lubati Tartu projekteerijalt Wilhelm Schillingilt tellida uue
palvela projekt. Punastest tellistest uus palvela ehitati vana
hoone asemele ning pühitseti sisse 1903. a. Palvela valmis küll
märksa tagasihoidlikumal moel kui Schillingi projekt seda ette
nägi. Insener N. Oll projekteeris 1935. a palvelale kellatorni ja
väikese haritorni, mis jätkasid olemasoleva kavatise materjalija dekoorikasutust. Sellega seoses tuli hoone lääneosa ümber

kujundada ja külgmised uksed müüriti kinni.
Hoone interjööris on tähelepanuväärne algne valgetest ja
helesinistest kahlitest traditsiooniliselt kirikuruumi meeste- ja
naistepooleks jaotav ahi, mis restaureeriti 2005–2006. a.
Kiriku viierealise ja 84 ikoonist koosneva ikonostaasi autoriks loetakse Frolovi õpilast Filipp Aleksandrovitš Mõznikovi.
Sellele osundab Mõznikovi garantiikiri kogudusele 1903. a. Ta
oli ilmselt n-ö põhiteostaja, kuid tal oli ka abilisi. Sellele viitab
restaureerimistööde käigus ilmnenud mitme veidi erineva
käekirja olemasolu. Mõznikovi puhul oli tegemist väga andeka
ikoonimaalijaga, kelle käekirja iseloomustab ääretu peenus,
kujutatu dünaamilisus ja detailirohkus ning väljenduslikkus. Kahjuks jäi tema loomeaeg lühikeseks, ta suri noorelt tiisikusse.
Ikoonide restaureerimise lugu
Käesoleva sajandi alguseks oli Varnja palvela ikoonide seisukord üsna halb, suurem osa ikoone oli mardikakahjustustega,
ikonostaasi ikoonidel esines hallitust ning koguduses arvati

Ikonostaas 2008. a pärast restaureerimist.
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Metamorfoos: ikoon „Kristus Kõigevalitseja” 2002. a ja 2008. a.

paremaks isegi uued ikoonid muretseda. Sel ajal ei olnud
väärtuslikud ikoonid veel muinsuskaitse all. Ainus inimene,
kes uskus kaljukindlalt oma kiriku ja kirikuvara säilimisse ning
päästmisse, oli Zoja Kutkina.
2002. a alustati Muinsuskaitseameti rahastamisel ikoonide
mardikatõrjega. AS KAR-Grupp viis läbi nii selle töö kui ka
ikonostaasi esimese rea kahe ikooni konserveerimise. Kogudus remontis ise kiriku katust ning OÜ Mandragora konserveeris ühe kirikuraamatu. Inimeste pessimism hakkas vaikselt
taanduma.
2004. a alustas Maiu Varner Varnja ikoonide päästmise
korraldamist. 2005. a suveks oli ta jõudnud projektijuhina
valmistada ette EASi projekti, mis kiideti heaks. Tee ELi struktuurifondide kaudu saadava toetuse saamiseks oli avatud.
2005. a lõpupoole algas riigihanke ettevalmistamine, 2006. a
veebruari algul lõppenud hanke võitjaks osutus MTÜ Vene
Muuseum.
Projekti „Varnja vanausuliste palvela ikoonide ekspositsiooni terviklik taastamine“ kogumaksumuseks oli planeeritud
2 646 550 krooni, sellest EASi toetusena 2 117 240 krooni.
Kaasﬁnantseerijatena osalesid Muinsuskaitseamet 9,6% ulatuses, Tartumaa Omavalitsuste Liit 7,56% ulatuses, Peipsiääre
vald 2,28% ulatuses ja SA Tartumaa Turism 0,56% ulatuses.
Ettevõtmise kestuseks kavandati 32 kuud: 1. jaanuarist 2006. a
kuni 31. augustini 2008. a.
Projekti peamine eesmärk oli taastada ikonostaasi terviklikkus ja tagada restaureerides kogu palvelas leiduva väärtusliku ikoonipärandi säilimine. Seega hõlmas kogu projekt 77
ikooni, neli maalingutega puitristi ja ikonostaasi ehisdekooriga

konstruktsiooni alumise osa restaureerimist ning 27 uue
ikooni maalimist varguste käigus tühjaks jäänud kohtadesse
pühade reas ja ülemistes ridades.
Puidu tugevdamiseks kasutati Paraloid B-72 vaakumimmutuse meetodit, puidukaod täideti Paraloidi, niiskuskindla
PVA ja puidutolmu seguga. Ikoone, mille tahvel ei vajanud
tugevdamist, töödeldi nii eest kui tagant antiseptiku Katamin
ABga. Maalingukiht kinnitati naturaalse jäneseliimiga. Erinevalt
varasemast praktikast kasutati kullatise kadude toneerimisel
lehtkullast valmistatud akvarelli. Ikoonide tagakülgede kaitseks
kavatseti algul kasutada kas soojendatud värnitsat või puiduimmutusõli. Esimese osa ikoonide restaureerimise lõppedes
selgus aga, et Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata kaeti
pühapiltide tagaküljed Pinotex Ultraga, mis on teatavasti uue
puidu katmiseks mõeldud puidukaitsevahend. Pärast tuliseid
vaidlusi projektijuhiga otsustati, et kuna Pinotexi eemaldamine
võib olla komplitseeritud, siis juba töödeldud pindadelt seda
kõrvaldama ei hakata ning aja jooksul on võimalik kasutada
seda võrdlusmaterjalina. Loo positiivsemaks pooleks on see,
et Paraloidiga immutatud tahvlite tagakülgede topelttöötlemisest loobuti sootuks. Ikooni esikülje kaitseks valiti Winsor
& Newton akrüüllakk, kuna seda tüüpi lakki on ka varem kirikutes paiknevate ikoonide ja maalide juures kasutatud ning
see on end õigustanud. Kuna Varnja ikoonid on kasutuses
olevad, ei piirdutud konserveerimisega, vaid valiti restaureeriv
lähenemine. Töö käigus täideti isegi puidukahjurite lennuavad,
tavaliselt seda ei tehta. Ikonostaasi konstruktsiooni juures
eemaldati esimese rea kõrguselt pronksvärv ning taastati kullatis. Uuringud näitasid, et järgmiste ridade kõrguses on kul59
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latis täiesti olemas ja vajab vaid väljapuhastamist. See töö jääb
aga edaspidiseks.
Palvelas on suurt tähelepanu pööratud kiriku sisekliimale,
et tagada seeläbi ikoonide parem säilimine. Alates 2004. a
juulist on jälgitud suhtelist õhuniiskust ja temperatuuri, kasutades lihtsat termo-hügromeetrit, mille näidud registreeritakse
perioodiliselt. Sisekliima stabiilsust hoitakse kütmise ja ventileerimise abil. Eesmärk on vältida temperatuuri langemist
alla nulli ning hoida suhtelist õhuniiskust ühtlasena. MTÜ
Vene Muuseumi kutsel külastas 2007. a suvel Varnjat Pihkva
klimatoloog Tatjana Platonova, kelle juhatusel alustati lihtsate,
kuid efektiivsete ümberkorraldustega. Näiteks avati kõigepealt ikonostaasi külgmised ja alumised paneelid (alumised
on avatud teenistustevahelisel ajal), et tagada õhu liikumine
ümber ikonostaasi.
Tähelepanekud
1. Riigihange. EAS pidas õigemaks korraldada projektile üks
riigihange ehk ühitada restaureerimine ja uute ikoonide maalimine. Praktika näitas aga, et nii erineva iseloomuga tööd tuleks
kindlasti lahutada eraldi hangeteks, et tagada optimaalseim
tööjõud ja selle kompetents.
2. Projekti maht ja tööks kuluv aeg. Ette nähtud tööks kuluv
aeg, 32 kuud jäi liiga lühikeseks. Küsimus polnud niivõrd teostuses kui ettevalmistustöödes.Tööde programmide arutamine
ja valikute tegemine oli aeganõudvam, kui algul planeeritud.
Kuigi enamiku ikoonide puhul kujunesid tööde programmide
koostamisel välja n-ö tüüplahendused, ei saanud teostamisel
ilma individuaalse lähenemiseta. Eriti probleemsed ikoonid
jäid mõistagi viimaste hulka. Uute ikoonide puhul osutus pähkliks aga kujutatavate pühakute valik.
3. Tööde planeerimise järjekord. Varnja puhul on tegemist
suurepärase näitega, kus enne restaureerimistöid ja nende
käigus toimus hoone sisekliima mõõtmine. See annab nii konservaatorile, omanikule kui ka muinsuskaitsele tuge objektide
säilivusriskide määratlemiseks.
4. Ikoonide konserveerimise kompetents. Eestis on olemas
hea maalide konserveerimise oskus. Need, kes on õppinud
eraldi ikoonide konserveerimist ja jäänud selle juurde, vajavad vastutustnõudvate tööde jaoks lisaks teadmistele ka kogemust. Sellesse projekti kaasatud konservaatorid on saanud
väga väärtusliku kogemuse Marike Lahe ja Aleksander Jurjevi
käe all.
5. Konserveerimine/restaureerimine? Kuigi me püüdleme
tänapäeval konserveeriva mõtteviisi poole, ei saa me unustada, mille jaoks üks või teine objekt on loodud. Kirikus on
ikoon vaimse sideme kandjaks, mis õigustab restaureeriva
lähenemise eelistamist konserveeriva ees.
6.Toneerimine. Pärast pinna puhastamist ja kihtide kinnitamist
järgnes värvikadude taastamine ning olemasoleva värvikihi
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värskendamine, saavutamaks ühtlast esteetilist pinda. Probleeme tekitas pealiskirjade, pindade piirjoonte ning väikeste
detailide taastamine. Ikooni palja silmaga vaadates tundus
kõik olevat korras, kuid teatud kohti suurendades ilmnes, et
mitmetes piirkondades oli originaal lihtsustatult ja robustsemate joontega üle värvitud. Selline lähenemine sisaldab nii
kaasaegse kunstiajaloo kui ka restaureerimise seisukohalt
eetilisi probleeme. Kas restauraatoril on õigust originaali üle
maalida ning autori käekirja muuta? Üldiselt ei, kuid antud
juhul tehti ülemaalimise osas mõningad kompromissid, kuna
arvestati vanausuliste religioonitraditsioone, kus ikoonid on
otseseks vahendiks kõrgemate jõudude poole pöördumisel
ning seetõttu soovitakse näha ikoonil terviklikku kompositsiooni ühtlase värviga kaetud pinnal.
Kunstiteadlase arvates peab jääma ka järgmisele uurijale
võimalus tutvuda originaaliga originaali vahendusel, mitte aruandekausta kaudu. Originaalist mõnevõrra erinev toneering
ei sega küll ikooni igapäevast kasutamist, kuid just ikooni puhul
oluliste imepisikeste detailide teisitiesitamine võib mõjutada
tema kasutamist teadusobjektina.
7. Materjalid. Mälestistel katsetamiseks ei sobi tundmatu koostisega materjalid, mille sobivust analoogsete ajalooliste objektidega ning nende ajas muutumist ei ole kontrollitud. Esimese
partii ikoonide tagaküljed töödeldi ilma loata Pinotex Ultraga,
aeg näitab selle materjali käitumist.
8. Koostöö. Alguses oli projekti keskseks isikuks projektijuht,
kelle ametist lahkumine ettevõtmise jooksul tõi kaasa olulise
muutuse töökorralduses. Nüüd sai keskseks kolmik: restaureerimisettevõtte juhataja, selle vastutav spetsialist ja muinsuskaitseline järelevalve. Osalt põhjustas muutuse toneeringutega ilmnenud probleemid, osalt kogu tegevuse läbipaistmatus. Samuti sai selgeks, et töö planeerimisel peab lähtuma
osalejate oskustest ja kogemustest. Projekt näitas, kui oluline
on kunstiteadlase roll nii mitmetahulise töö juures.
9. Omanik ja igapäevane hooldus. Omanik ei ole passiivne
kõrvaltvaataja, tema ülesanne seisneb konservaatorite kätetöö hoidmises ja sobivas hoolduses. Õigeusukirikus on tähtsal
kohal küünalde ja õlilampide põletamine ikoonide ees. See
aga nõuab ettevaatusabinõusid, et tuli ei põletaks ikooni pinda. Selleks tuleb tuli maalipinnast piisavasse kaugusse viia. Kinni
tuleb pidada ka objektide igapäevase hooldamise juhistest.
Kokkuvõttena võib öelda, et sellise range projektikorraldusega ettevõtmine vajab väga pikka ja põhjalikku eeltööd,
kuigi restaureerimine on töö, mis toob endaga kaasa palju
ootamatusi. Planeerimisega samaväärne on kompetentse
meeskonna loomine. Ja mis kõige tähtsam, omanikupoolne
kaasamõtlemine ja toetus. Täna on meil üks raskelt tulnud
väärtuslik kogemus olemas, mida saab kasutada järgmiste
projektide läbiviimisel.

TALLINNA TOOMKIRIKU PÜHA JÜRI KABEL

Tallinna toomkiriku püha Jüri kabelis
asuvate sarkofaagide konserveerimine
Teostus: OÜ Vana Tallinn
1622. aastal ostis Margarethe Rosencranz Tallinna toomkiriku
Jüri kabeli kasutamisõiguse, et matta sinna oma surnud abikaasa Richard Rosencranz (Pärnu asehaldur). Arent Passeri
töökojas valmistati massiivne tumbakujuline sarkofaag, mille
pealisplaadile on raiutud abikaasade täisﬁguurid, vapid ja
külgedele kannelüüritud joonia pilastrid. Lesk abiellus uuesti
1627. aastal Riia kodaniku Thomas von Ramm’iga, kes oli saanud Rootsi kuningalt teenete eest Padise mõisa ja aadlitiitli
ning olnud Riia linnusekrahvi ametis.Von Ramm suri aga 1631.
aastal ning ka tema sarkofaag, mis oletatavasti valmistati samuti Passeri töökojas, paigutati Jüri kabelisse. Seda kastikujulist
sokliga hauamonumenti katab abielupaari reljeefse kujutisega
plaat ja mälestustekstid.
Hämmastaval kombel on von Rammi sarkofaagist säilinud
vaid kolmandik, kui sellest vanem – Rosenkranzi sarkofaag
– on säilinud terviklikult. Viimasel esines siiski rohkem kivikahjustusi. Kuna sarkofaagid on asunud väga pikka aega niiskuses, oli kaltsiid aja jooksul vee toimel kivipinnale lahustunud.
Soolade väljakristalliseerumise oli ilmselt põhjustanud ruumi
muutlik kliima.

Soolad eemaldati kuivmenetlusel. Sarkofaage puhastati
keemiliselt (NH4)2CO3 lahuse paberkompressiga. Sellise mõõdukalt märja meetodiga mõjutatakse kivil olevat mustust, samas kivi ennast säästes. Selgus, et mõlemaid sarkofaage on
varem tsementseguga restaureeritud. Kuna kivi soe rohekashall toon erineb tsemendi külmast hallist, toneeriti varasemad parandused vähem silmatorkavateks. Kivitükid liimiti
tagasi polüesterliimiga, kivikaod ja praod täideti lupjasisaldava
seguga, millele lisati looduslikke pigmente. Vuugiparandused
tehti lubimördiga ja toneeriti Plextolis lahustatud looduslike
pigmentidega.
Merike Limberg

Thomas von Rammi
restaureeritud
sarkofaag.
Foto: Peeter Säre

Jahistseenidega kipspannoo restaureerimine
Teostus: OÜ Vana Tallinn
Nõmmel asuv elamu aadressiga Lõuna 15 on üks vanemaid
Nõmmel asuvaid nn jahimajasid. Hoone esi- ja tagaküljel paiknevad kaks ﬁligraanset reljeefset seinapannood, mis mõlemad
koosnevad seitsmest plaadist, millel on kujutatud kolm erinevat jahiteemalist stseeni. Esimesel on kujutatud naist ja kolme
meest odade ning vibuga metssigu ründamas. Teisel stseenil
jahivad kaks jahisarve, oda ning nuga kandvat meest kahte
metskulti. Kolmandal stseenil ründavad kolm odadega varustatud meest ja pikkade lahtiste juustega naine metsloomi.
Eesti oludes on haruldane pannoo materjali – kipsi – kasutamine välistingimustes.Vaatamata sellele, et pannoo asub laia
tuulekasti all, olid vesi ja külm kipsipinda kahjustanud. Lisaks oli
pealmine viimistluskiht – hall nitrovärv – kiirendanud alumiste
viimistluskihtide koorumist ja irdumist kipsilt.
Viimistluskihtide sondeerimine näitas, et kipspannood
oli värvitud kokku seitse korda. Kõige vanem säilinud kiht oli
punakaspruun kaseiintemperavärv.
Pealmised värvikihid eemaldati portatiivse mikrosuru aurumasinaga. Pärast kipspannoo väljapuhastamist ilmus reljeefse
puutüve pealt meistrimärk (läbipõimunud minigramm SF või
ST või ka veel SJ) ja number (05). Number lubab pannoo da-

teerida aastasse 1905. Kunstiajaloolase Juta Kivimäe sõnul aga
pole baltisakslastest kunstnike kataloogis selliste initsiaalidega
skulptorit, kes oleks töötanud tolleaegses Tallinnas.
Parandused tehti kipsiseguga, millele lisati tugevdamiseks
loomset liimi. Pannood immutati šellaki piirituselahusega ja
linaõli-tärpentiniseguga. Lõpuks värviti kipspannoo õlivärviga
pidulikku punakaspruuni tooni. Et eksponeerida reljeefe, värviti ﬁguurid heledamaks ja taust pisut tumedamaks.
Merike Limberg

Kipspannoo maja esiküljel. Foto: Merike Kallas
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Paberist ime Suure-Kõpu mõisa hallis salongis
Teostus: OÜ Vana Tallinn
Möödunud suvel restaureeris Vana Tallinna OÜ Suure-Kõpu
mõisas Viljandimaal kogu mõisa peahoonet hõlmanud tööde
raames haruldasi papjeemašee ornamente.
Papjeemašee valmistamine on pika ajalooga tehnika,
mida on kasutatud kolmemõõtmeliste paberist objektide
tegemiseks. Olenevalt piirkonnast, meistrist ja otstarbest on
paberist objektide tootmiseks kasutatud nii terveid paberilehti kui ka purustatud paberi massi, millele lisati täite- ning
sideained. Nõutud tulemuseni jõudmiseks voolitakse värsket
papjeemašeed käsitsi või kasutatakse vorme. Vaatamata sõna
prantsuspärasele kõlale on papjeemašee pärit Hiinast, paberi
sünnimaalt. Sajandite jooksul on sellest valmistatud erineva

funktsiooniga esemeid, sealhulgas mänguasju, turviseid, mööblit ning ehisdetaile siseruumide kaunistamiseks. Siseruumide
kaunistamiseks kasutatud papjeemašee ornamentide leviku
kõrgaeg oli 18. ja 19. sajand, mil need ehtisid stukkdekoori asemel nii kesk- kui kõrgklassi kodusid Euroopas ning Ameerika
Ühendriikides. Põhilised tootmiskeskused asusid Inglismaal
ning Prantsusmaal, seetõttu leidub ajaloolist papjeemašeed
just seal eriti rohkesti. Papjeemašeest ornamente oli võimalik
kataloogidest tellida.Toorikud toimetati vajalikus koguses sihtkohta ning viimistleti kohapeal.
Suure-Kõpu paberist pressitud peegelvõlvi katvad neorokokoo ornamendid ning rosett asuvad mõisa esinduskorruse salongis. Kuna hästi säilinud papjeemašee ornamente on
raske tuvastada, arvati pikka aega, et tegu on stukkdekooriga.
Seda seni, kuni kamp kooliõpilasi otsustas kättesattuvate
sporditarvetega ornamente pommitada ning alla kiskuda.
Aktsiooni käigus hävis kolmandik Suure-Kõpu papjeemašee
ornamentidest ning kõigile sai selgeks, et tegemist pole siiski
kipskaunistustega.
Ajaliselt võib Suure-Kõpu ornamendid paigutada 19.
sajandi lõppu või 20. sajandi algusesse, seega hilisesse mõisaaega. Dateerimisele aitab kaasa ornamentide all paiknev
suurepäraselt säilinud juugendlik maalitud friis nartsissidega.
Mõisa paberist dekoor koosneb kahest kihist: alusornament
ning pealisornamendid. Viiest erinevast karniisist kombineeritud alusornament kinnitub puitliistude abil peegelvõlvile ning
jaotub paneelideks. Pealisornamendid (teokarbid, leegitsevad
amforad, akantus) on linase niidiga alusornamendi külge
õmmeldud ning katavad paneelide ühenduskohti seintel ja
nurkades. Restaureerimistööde käigus tuli ornamendid ning
salongi lagi puhastada paksust kriidivärvist. Ornamentide rohekas-hall toon ning pronksised detailid olid suurepäraselt
säilinud ning vajasid vaid vähest retušeerimist. Kõige keerulisem oli puuduolevate detailide rekonstrueerimine. Selleks
valmistati üks-ühele plastiliinist koopiad, millelt võeti kipsvormid. Väiksemad parandused ning rekonstruktsioonid valmistati happevabast ﬁlterpaberist, suuremad aga tualettpaberist.
Linaseemneõli värvidega viimistletud rekonstruktsioonid paigaldati originaalmeetodeid järgides vajalikesse kohtadesse.
Kuigi Suure-Kõpu mõisas tööd jätkuvad, on esinduskorruse kõik värskelt restaureeritud uhked ruumid uudistajatele
avatud.
Kadri Kallaste

Enne ja pärast restaureerimist.
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Leiud Tallinna vanalinnas
Kuigi Tallinna vanalinnas on aastakümnete jooksul uuritud
ning restaureeritud suur hulk hooneid, mille käigus on avastatud palju äärmiselt väärtuslikke kõrgel kunstilisel tasemel
teostatud detaile keskajast kuni klassitsismini, pakub vanalinna
lõpmatuna tunduv kultuuripärand jätkuvalt uusi suurepäraseid näiteid möödunud aegade kunstilisest rikkusest. Alljärgnevalt on lühidalt juttu mõningatest silmapaistvamatest 2008.
aasta jooksul päevavalgele tulnud leidudest Tallinna vanalinna
majades.
Lai 25
Üks kauneimaid leide pärineb Tallinna Linnateatrile kuuluva
Lai tn 25 hoonestuse Laia tänava äärse peahoone dornsest.
Kuna 19. sajandil teostati hoones põhjalik ümberehitus, mille
käigus maja sai klassitsistliku üldilme, oli põhjust karta, et
eemaldatud on suurem osa, kui mitte kõik varasemasse ehitusperioodi kuuluvad detailid. Ajaloolase Liivi Künnapu ja arhitekt Tiina Linna juhtimisel läbi viidud väliuuringute käigus aga
tuli väiksemate leidude hulgas päevavalgele keldrit ja dornset ühendav trepp ning osa keskaegse akna raidraamistusest,
kuid kõige olulisema leiuna terviklikult säilinud hilisemate ümberehituse käigus sissemüüritud
kahe akna vaheline aknasammas.
Oletatavasti 15. sajandist pärineval
sambal on säilinud polükroomne
värvikiht, millest valdav on punase,
kollase ja musta vahelduvad pinnad, lisaks on samba baasi küljed
kaetud ornamentaalse mustriga.
Samba tüvi on jagatud kolmeks
osaks, millest alumine ja ülemine
pool on spiraalne, keskmine aga
jagatud reljeefseteks ruutudeks.
Samba kapiteel toetub arhetüüpse inimese näo kujutise ning ristiga konsoolile.

Polükroomse värvikihiga aknasammas.
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Pikk 34
Vanalinna ühes omapärasemas mälestises aadressil Pikk 34
avastati esimese korruse korteri, mis Olevimäe poolt vaadates asub teisel korrusel, restaureerimise (teostajad OÜ
Vana Tallinn ja OÜ Rändmeister) käigus mitmeid väärtuslikke
ja huvipakkuvaid detaile. Lisaks 2007. aastal konserveeritud
maalitud talalaele ilmnes 2008. aastal tööde jätkudes ootamatult pärast 19. saj II poolest pärineva ahju lahtivõtmist
ahjutagusest seinast hästi säilinud keskaegne lihtsa kujundusega ukseportaal. Samuti avati hilisemate ümberehituste
käigus kinni müüritud keldri ning dornse vaheline trepp ning
dornse-aluses keldriruumis oletatava küttekolde asupaigas
küllaltki hästi säilinud hüpokaustahju säilmed koos kerisega.
Üllatusena selgus, et hüpokaustahi oli täidetud kalorifeeri
plaadi ja mantelkorstna nurgasamba tükkidega, mis muinsussõbraliku korteriomaniku soovil eksponeeritakse oma algsel
kohal dornses. Tükkidena leitud, kuid nüüdseks uuesti kokku
sobitatud kalorifeeri plaat erineb kõikidest teistest seni vanalinnast leitud plaatidest selle poolest, et sooja õhu augud on
erineva suurusega ja paiknevad ebasümmeetriliselt. Oletatavasti on plaati auke tehtud kahes etapis.

Ukseportaal.
Tiitellehel: Dornses eksponeeritud kalorifeeri plaat. Fotod: Artur Ümar

LEIUD TALLINNA VANALINNAS

Vene 16
Vene 16 krundil asuvad Vene tänava äärsed eluhooned, mis
rajati tõenäoliselt pärast kloostri sulgemist ning mis ehitati
põhjalikult ümber 1921. a, on muinsushuvilistele pakkunud ühe
viimase aja kõige suurema üllatuse. Katoliku kogudusele kuuluvate kahe esimese korruse seni ilmetute ruumide remondi
käigus selgus, et tegemist on tõelise pärliga: nimelt avastati
ruumidest suurepäraselt säilinud maalingutega talalaed, maalitud aknasillused, akendevaheline uhke polükroomne sammas,
kolm akende tekstide (sealhulgas peremärgi, initsiaalide T.E.
ja dateeringuga 1601) ning maalingutega raidpõske, osaliselt
säilinud seinamaalingud ja mõningaid väiksemaid detaile. Kuigi
vanalinnas tuleb jätkuvalt mitmel pool ilmavalgele mõningaid
üksikuid detaile, on sedavõrd kompleksselt ja hästi säilinud 17.
sajandi alguse interjööri elementide ilmsikstulek harukordne
sündmus. Kuna ajaloolase Aleksandr Pantelejevi juhtimisel
viidi väliuuringud läbi 2009. aasta esimeste kuudel ning 2009.
aasta suvel toimub ruumide ja leitud väärtuslike detailide
konserveerimine, ilmub pikem artikkel Vene 16 dornse harukordse avastuse kohta juba järgmises aastaraamatus.

Polükroomne aknasammas, teksti ja maalingutega aknapõsk.
Fotod: Kais Matteus

Proﬁleeritud ja maalingutega talalaed.

Krohvimaalingu fragmendid.

Pikk 66
2008. aasta lõpul viidi arhitekt Mart Keskküla juhtimisel läbi
väliuuringud seni ainult arhiivimaterjalide põhjal uuritud Pikk
66 hoones. Kuigi 19. sajandil ehitati hoonekompleks põhjalikult
ümber klassitsistlikus laadis, ilmnes uuringute käigus mitmeid
hästi säilinud uus- ja keskaegseid detaile, muuhulgas dornse
oletatavasti 18. sajandi maalingutega talalagi ning keskaegne
keldri ja dornse vaheline müüritrepp, samuti osa keskaegse
akna raidraamist.
Henry Kuningas

Akna raidraami detail. Foto: Artur Ümar

65

LEIUNURK

Seinamaaling Toom-Rüütli 3

Maalingu olemasolu
Toom-Rüütli 3 kinnistu
II korruse suure saali
seinal on olnud teada
paaril viimasel aastal,
kuid maalingu iseloom
ja ulatus ilmnesid
2008. a sügisel alanud
konserveerimistööde

käigus. Maaling katab umbkaudu kolmandikku saali hoovipoolsest pikiseinast, seega ligi 20 m2. Suuruselt saab seda kõrvutada Vene 12 II korruselt leitud pea kogu seina ulatuses säilinud
dekoratiivse maalinguga, mis konserveeriti 1996. a.
Maalingu motiivistik on osaliselt tuntud varasematest
leidudest (Pikk t 29A I korrus,Vene t 22 II korrus), kuid motiividest, mis arvestavad seinanišiga, on kujundatud ainulaadne
arhitektuurne kompositsioon, millele praegu ei ole analoogset kõrvale panna. Seina heledale taustale on maalitud hallijooneline, oranžide lilleõitega ehitud võrestik. Kummalegi
poole seinanišši on maalitud ehitud sokli ja kapiteeliga sambad. Akantusväänlaga on kaunistatud samba tüvis. Avarasse
seinanišši on maalitud ülejäänust eraldiseisev vaba loodusaineline kompositsioon. Niši maal on niiskusest tugevasti kahjustatud, mistõttu osa detaile on kaotsi läinud, kuid kahtlemata
pakub see leid täiendust meie peamiselt mõisahoonetest
teada olevatele secco-tehnikas seinamaalidele. Varasema talalae lammutamisega hävines seina ülaossa maalitud draperii.
Toompea ajalugu (vt J. Maiste, Toompea aadlilinn. Eesti
kunst 2.) ja maalingu barokset laadi arvesse võttes on tõenäoline arvata, et Toom-Rüütli 3 kinnistu remonditi Toompea
suure tulekahju (1684) ja Põhjasõja vahelistel aastatel ning
maalingu sünniajaks võiks pidada 1690. aastaid.
Eva Mölder

Leide Püha Jakobi kiriku interjööri konserveerimistöödelt
2007–2008

Säilinud fragment vööndkaare eendtoe talumi lõviﬁguurist.
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1576. aastal kogu Saaremaad rüüstanud Ivan Julma väesalk
süütas Püha kiriku, mille tagajärjel sai interjöör väga tõsiselt
kannatada. Hilisematel sajanditel püüti suure põlengu tagajärgi
likvideerida massiivse krohvimisega, kaotades need vähesedki
arhitektuursed detailid, mis põlengu üle elasid. Seega on teadmised selle keskaegse kiriku arhitektuurist olnud siiani väga
piiratud. 2007. aastal alanud interjööri konserveerimistöödelt
võis seetõttu loota palju uut ja põnevat informatsiooni.
Asjade käik ei ole andnud põhjust pettuda – kaks aastat väldanud tööd on olnud leiurohked.
Pikihoone vööndkaare eendtoed. Esimene suurem leid
oli 2007. aasta suve hakul pikihoone rõdudealuste seinte
konserveerimistööde käigus välja puhastatud vööndkaare
eendtugede talumi ja baasi raiddetailid. Ebamääraselt ümaravormiliste eendtugede puhul ei olnud mingeid vihjeid, mis
lubanuks aimata paksu krohvikihi alla peidetud kauneid detaile. Kahjuks on enamus dekoorist hävinenud, kuid seda olulisemad on seinapinna vahetus läheduses säilinud fragmendid.

LEIUNURK

Vööndkaare eendtugede baasidel on kaunis proﬁleering ning
talumeid on algselt katnud madalreljeefsed ﬁguurid ja taimed.
Lõunatalumilt leiame lõvi ﬁguuri, millel paraku puudub pea,
ning põhjatalumilt lehe.
Põhjaportaal. 2007. aasta tõi ka teise suurepärase leiu.
Kiriku põhjaportaal oli kinni müüritud ning selle olemasolust
andis tunnistust vaid lihtne segmentkaar pikihoone põhjafassaadil. Interjööris oli selle asukoht loetamatu. Pikihoone seinte
konserveerimistööde käigus eemaldati osa täitemüüritisest
ning avanes lihtne ümarkaarne kvaadritest laotud raidportaal.
See viib müüripaksuses asuvasse ruumi, mis võis algselt olla
eeskoja funktsioonis. Selle ruumi idaseinas asub segmentkaarne (iste)nišš.
Maalingud. Maalingud ei ole Püha kirikus tundmatu teema, kuid ka siin on interjööri konserveerimistööd lisanud uut
infot varasemate kihistuste kohta. 2008. aastal kooris alanud
tööde käigus puhastati lõunaakna palenditel välja fragmendid ehitusaegsest maalingust: otse raidkivi pinnale on kantud
punane kvaadreid imiteeriv maaling. Teine avastatud maalingukiht on põlengust hilisem. Nii pikihoone kui ka koori seintel
on säilinud mõningad fragmendid uusaegsest seinamaalingust
– (tume)pruun joonornament. Maalingu ulatust ja täpsemat
paiknemist ei võimalda vähene säilinud informatsioon kindlaks teha, kuid esialgsed leiud paiknevad eranditult võlvide
toendsüsteemide lähikonnas.
Interjööri konserveerimistööd Püha kirikus jätkuvad ning
seega võib sealt peagi taas oodata lisa selle keskaegse kiriku
arhitektuuri ja kujunduse ajaloo kohta.
Kaire Tooming

Põhjaseina lihtne ümarkaarne raidportaal viib kitsukesse ruumi,
mille idaseinas asub nišš.

Punane kvaadreid imiteeriv maaling kooriruumi lõunaakna palendil.

Pruun joonornament uusaegsest seinamaalingust.
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Laurentiuse kiriku maalitud kooriruum
Kuressaare Laurentiuse kirikus 2005. a
teostatud uuringutest
selgus, et kiriku kooriruumi seintel on maalingud: põhjaseinale
tehtud sondaažil oli
näha marmoreeringumotiiv. Juba 1970.
aastatel
toimunud
suurema remondi ajal
leiti maaling koori idaseinalt. Villem Raam
uuris seda lähemalt
ning
sondaažidest
tehti kalkale ka kontaktkoopiad. Ilmsiks oli
tulnud akende kohale
ja kõrvale maalitud
hall drapeering ning

hammasfriis koori põhja- ja lõunaseina ülaosas. Tollastelt tellingutelt lage uurima aga ei ulatatud.
2008. a algas kogu interjööri restaureerimine ning kirikusse püstitati tellingud. Seekord oli võimalik uurida nii
kooriruumi lage kui ka võidukaare palendit. Kohe esimese
sondaažiga tulid lae serval välja kitsas laevälja raamistav trafarettbordüür ning kollakale foonile maalitud hallide rosettidega kassetid – dekoor, mida siiani oleme harjunud nägema
mõisate interjöörides. Väiksemad, kuusnurksed kassetid, olid
maalitud võidukaare palendi kesk- ja ülaossa. Kassetimaaling
lõppes palendi allosas kõrge astmelise arhitraaviga, mis toetus
kahele korintose kapiteelidega kaunistatud sambale. Sambad
on suures osas hävinud. Neljast kapiteelist on tervikuna säilinud vaid üks.
Ei maalingu detailide rohkus, motiivistik ega maalimislaad
lase end kuigi kergesti kindla ehitusetapi või stiiliperioodiga
siduda. Seega ei ole uuringud veel lõppenud. Kuid kindel on
see, et Laurentiuse kirikus on paksu värvikooriku alt tulnud
nähtavale maalingud, mille kõrvale ei tea paigutada ühtki
analoogi teistest kirikutest samal perioodil.
Eva Mölder

Keskaegne maaling Kaarma kirikus
Kaarma kiriku pikihoone konserveerimine jõudis lõpule
läänevõlvikute konserveerimisega aastail 2005-2006. Just
siis, kui töö hakkas koomale tõmbuma ning tundus, et silmapaistvaimaks keskaegseks dekooriks pikihoones jääb punane
kvaadrijoon, puhastati põhjaseinal aknast paremal pealmiste
lagunenud värvikihtide alt välja ehitusaegsel krohvikihil säilinud keskaegse ﬁguraalse kompositsiooni fragmendid.
Maal tervikuna ei ole mõõtudelt olnud kuigi suur, olles
ulatunud aknanišist võlvikannani. Asukoha ja ﬁguuride suuruse
järgi otsustades on tegemist ainsa allesjäänud fragmendiga
kõiki seinu hõlmanud traditsioonilisest keskaegsest pildiprogrammist. Pildi taust on värvitud paksu valge lubi(?)värviga,
millesse pintslitõmbed on vajutanud reljeeﬁ. Kahe ﬁguuri
fragmendid on nähtavad valdavalt palja krohvipinnana, sest
suurem osa värvikihist on ära pudenenud. Puna-sinise-värvilisena on säilinud väike punnis kõhuga olevus, kes kükitab
ilmselt jooksvate jalgade omaniku turjal. Säilinud on ka üles
tõstetud risti punane värv.
Kuigi pilt on palju kannatada saanud, on selle sisu ja sõnum
üsnagi selgesti loetavad. Poolenisti hävinud aknapoolne ﬁguur,
riietatud maani ulatuvasse rüüsse, on pühak/preester, kes
hoiab käes kõrgele tõstetud risti. Tema poole tõttavad kuradi
käest pääsemiseks abi otsides teisest ﬁguurist alles jäänud
jalad.
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Ülal: Keskaegse ﬁguraalmaalingu fragmendid. Fotod: Kais Matteus
All: Detail maalingust. Väike punnis kõhuga olevus (kuradike?).

Nii sondaaži kui ka maalimistehnika põhjal võiks maalifragmenti pidada ehitusaegseks, seega 13. sajandi keskpaika
kuuluvaks, kuid seda oletust peab kinnitama edasine kunstiajalooline ja stiilikriitiline analüüs.
Eva Mölder
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VEEALUNE KULTUURIPÄRAND
KOODEKSITE KÄSITLUSTES
Maili Roio

Viimastel aastatel on Läänemere-äärsete riikide ühises
püüdes ja poliitikas täheldatav huvi suurenemine veealuse
kultuuripärandi kaitse ja säilimise vastu. Nii on praeguseks
kirja pandud kaks koodeksit eesmärgiga parendada veealuse
kultuurpärandi säilimist. Mõlemad koodeksid on lühikesed ja
lihtsad. Nende ühiseks jooneks on see, et nad on välja kasvanud rohujuuretasandilt, suurimaks erinevuseks samas, et üks
on rahvusvaheline ja professionaalidele suunatud ning teine
rahvuslik ja hobitegevusega seotud koodeks.
Milline on Läänemere veealune
kultuuripärand?
Läänemere veealune maastik kujutab unikaalset ökoloogilist
ja kultuuriajaloolist miljööd, mis on kombinatsioon pikast ja
rikkalikust meresõiduajaloost ja headest säilimistingimustest.
Seetõttu võib Läänemere põhjas leida kümneid tuhandeid
vanasid vrakke ja teadmata arvu üleujutatud asulakohti,
kalapüügi konstruktsioone jne. Läänemere kultuuripärandi
säilimisväärtus ja teaduslik potentsiaal on seetõttu hoomamatu. Selle hoidmine järgnevatele põlvedele uurimiseks, kogemiseks, rõõmuks ja õppimiseks on ülioluline ning sõltub meie
tänastest otsustest ja käitumisest.
Mis ohustab kultuuripärandit Läänemeres?
Veealuste objektide säilimist ohustab lisaks looduse põhjustatavatele purustustele ka inimeste tekitatavad kahjustused.
Nii on jõutud sadamate arendustööde, kaablite ja torujuhtmete paigaldamise, maapõue kaevandamise, süvendustööde
ja traalpüügi käigus tekitada enne allveearheoloogilisi uurin-

guid seni teadmata leiukohtadele juba pöördumatuid purustusi. Kui neil puhkudel saab rääkida kahjustustest, mis on
suuremas osas juhtunud teadmatusest ja/või ükskõiksusest,
on hoopis teist laadi aardeküttide tegevus, kes teadlikult ajalooallikaid hävitavad.
Professionaalide hea tava koodeks
Veealuse kultuuripärandi jätkusuutlik haldamine Läänemere
piirkonnas oleneb ühise perspektiivi olemasolust, väärtuslikkuse teadvustamisest ja uurimisel ning kaitsmisel kindlate
ühiste printsiipide järgimisest. Regiooni kultuuriministrid on
käsitlenud situatsiooni kolmes deklaratsioonis, mis on välja
antud 2001. aastal Kopenhaagenis, 2005. aastal Bergenis ja
2008. aastal Riias. Bergeni deklaratsioonis tunnistasid ministrid veealuse kultuuripärandi tähtsust Läänemeres ja toetasid
ideed tugevdada selle kaitsmise koostööd käitumiskoodeksi
arendamise kaudu.
Läänemere piirkonna veealuse kultuuripärandi haldamise
hea tava koodeksi on koostanud veealuse kultuuripärandi
töögrupp, milles osalesid kõik Läänemere-äärsed riigid: Eesti,
Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa (Mecklenburg-Vorpommern ja Schleswig-Holstein), Soome ja Ahvenamaa,Taani ning
Venemaa. Koodeksi allkirjastasid ning esitasid kultuuriministritele kultuuripärandi seiregrupi juhataja Helena Edgren ja
veealuse pärandi töögrupi juhataja Björn Varenius 2008.
aastal. Kultuuriministrite seisukoht on kinnitatud Riia deklaratsioonis, milles ministrid olid nõus kutsuma seiregruppi kultuurikoostöösse kõrgemate ametnikega, et ette valmistada
ja esitada järgmiseks ministrite konverentsiks ettepanekuid,
nagu veealuse kultuuripärandi hea tava koodeks, ning hinnata
selle organiseerimist ja ﬁnantseerimist.
Hea tava koodeks on professionaalide juhtnööride kogu
ja alus edaspidiseks interregionaalseks koostööks nii ekspertidele kui ka otsustajatele autoriteetidele. Koodeks koosneb
eesmärke tutvustavast sissejuhatavast osast ja kümnest alapunktist. Sissejuhatuses on koodeksi eesmärgina välja toodud
Koos meeskonnaliikmetega 1893. aastal uppunud soomuslaeva
Russalka vrakk asub Soome majandusvööndis 74 meetri sügavusel mere
põhjas peaaegu vertikaalasendis. Vene sõjalaevastiku koosseisu kuulunud
rannakaitsesoomuslaeva meeskonnas oli ka eestlasi ning laevahuku
mälestuseks püstitati 1902. aastal Tallinna Kadrioru parki
A. Adamsoni loodud mälestussammas. Rahvusvahelise kaaluga merehaua kaitsmine rüüstamise ja juhuslikult mõjutava tegevuse eest nõuab
ka Läänemere riikide ühist perspektiivi. Foto: Kaido Peremees
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Läänemere piirkonna veealuse kultuuripärandi kaitsmisel ja
haldamisel ühiste põhimõtete kehtestamine. Läänemere-äärsete riikide seadusandlus on erinev ning seetõttu on veealuse
kultuuripärandi mõiste määratlemisel laialt kasutusel olnud
saja aasta piirmäära täiendatud ka teiste võimalike kriteeriumitega. Koodeksis rõhutatakse veealuse kultuuripärandi in situ
säilitamise olulisust. Sellise eelistusega tuuakse esile ajaloolise
ja loodusliku konteksti tähtsus ja sealse keskkonna poolt juba
loodud head säilimistingimused. Kuna arheoloogilised uurimismeetodid on valdavalt destruktiivsed, toonitatakse nende läbiviimisel allveearheoloogilise väljaõppe saanud spetsialistide
vastutust ning tööde planeerimist professionaalsel tasandil.
Hobisukeldujate käitumiskoodeks
Läänemere keskmine sügavus on umbes 54 meetrit, olles seega suuremas osas sobiv hobisukeldumise harrastamiseks. Hobisukeldujaid on Läänemere piirkonnas hinnanguliselt 250 000.
2007. aasta sügisel kogunesid Muinsuskaitseametisse Eesti
sukeldumisklubide esindajad, kes tulid välja ideega koostada
hobisukeldujate käitumisjuhised ning järgida oma edaspidises
tegevuses juba kirjapandud norme. Tulenevalt sukeldujatele
kõige atraktiivsemate vaatamisväärsuste ehk laevavrakkide
aktuaalsusest Läänemeres, sai 2008. aastaks valminud koodeks
nimeks Vrakisukeldumise käitumiskoodeks. Üleskirjutatud
põhimõtteid ei ole palju, ent need käsitlevad kõige olulisemaid ning samas ka väga elementaarseid ja tõhusaid reegleid,
mida kiputakse siiski unustama. Kuna iga sukeldumine on seotud riskiga, on käitumiskoodeksis toonitatud väljaõppe tähtsust ning sukeldumiste planeerimist vastavalt ohutusnõuetele.
Sukeldumise peamõte – vaatan, aga ei katsu – on oma olemuselt lihtne ning ainuüksi selle printsiibi järgimine vähendab
inimmõju veealustele objektidele olulisel määral. Muististe
säilimise seisukohalt teiseks oluliseks küsimuseks on ankurdamine, mis kahjustab objekti ning kiirendab selle hävimist.

Kokkuvõte
Vastutus säilitada veealune kultuuripärand Läänemeres lasub
võrdselt nii kõikidel Läänemere-äärsetel riikidel kui ka igal
üksikisikul. Eelkõige heast tavast lähtuvad koodeksid on vabatahtlikuks juhindumiseks. Samas ei saa alahinnata kirjalikult
vormistatud eetiliste reeglite tähtsust. Suurimateks ohtudeks
ühisele pärandile on ignorantsus, teadmatus, osavõtmatus ja
ka hoolimatus. Veealuste objektide kahjustamine lõbu pärast
või kasumi saamiseks on lubamatu. Ainuüksi asjaolu, et pea
samaaegselt teadvustasid, mõtlesid ja panid enda jaoks kirja
kõige olulisemad printsiibid nii eriala spetsialistid kui ka
hobisukeldujad, et säilitada Läänemere unikaalne veealune
kultuuripärand järgnevatele põlvedele, on tähelepanuväärne
ning kindlasti positiivne samm, mille tegelikke mõjusid saame
hinnata alles aastate pärast.
Artikli valmimist toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.
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Littegrundi laevavrakk. 18. sajandisse dateeritud
purjelaeva vrakk lebab liiva sisse mattununa
ligikaudu 10 meetri sügavusel vees.
Mere põhjast välja ulatuvad imposantsed kaared
koos ahtertääviga on väheseid visuaalselt
vaadeldavaid detaile. Foto: Kaido Peremees

Aluse ankurdamine laevavrakile sukeldumise käigus
on veealuseid objekte kahjustav, kuid sellest hoolimata laialt levinud. Tagajärjena võib vrakk sellele
rakendatava jõu tõttu kohe või mõne aja jooksul
laguneda. Juuresolev pilt kaitsealusest Littegrundi
vrakist pärineb hobisukeldujate kodulehelt ning
kannab allkirja „Стоим на якоре”. Foto: www.diving.ee
25.05.2009.
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Uuselamurajooni planeeritakse juurdepääsutee rajamist.
Arendajate väljapakutud projekti järgi jääks tee alla üks arheoloogiline muistis, mis tuleks täielikult läbi kaevata. Arendajatel
on ka teine, kuid kulukam ja neile mitte eriti sobiv teetrassi
paiknemise variant, mis läheb muistisest mööda. Arheoloog
peab langetama otsuse, kas mõjutada arendajat valima muistist säästev projekt või teha valik muistise kaevamise kasuks,
mis tõotab anda huvitavat ja uut infot mineviku kohta ning
ühtlasi võimaldaks arheoloogile ka korraliku sissetuleku.
Mida peaks arheoloog tegema, millise valiku langetama?
Kuidas oleks õige käituda? Olukorras, kus seadus jätab liiga
avarad piirid ning me kahtleme, kas meie vaba valiku järgi
tehtud otsus on kooskõlas üldiselt heakskiidetuga, on väga
raske otsuseid langetada. Neil juhtumitel peaksid olema üksikindiviidile toeks ja valiku kergendajaks kogukonnas kokkulepitud ja ühiselt aktsepteeritud väärtushinnangud, moraaliprintsiibid õigest ja väärast käitumisest.

Eetika täidab tühemiku, mis jääb seadustega reguleeritud tegevussfääri ning inimese vaba valiku vahele.

Kui inimest mingis valdkonnas õige käitumisviisi valikul
abistavad moraalinormid on kirja pandud ja kujutavad endast teatud dokumenti, nimetatakse seda kokkuleppeliselt
eetikakoodeksiks. Eesti arheoloogide eetikakoodeks kannab
pealkirja „Arheoloogi eetilised põhimõtted” ja selle eesmärk
on tutvustada arheoloogidele kutse-eetikast tulenevaid
norme ja printsiipe ning määrata kindlaks arheoloogi kõlbelise käitumise alused.
Arheoloogid ei ole oma kutseala käitumisjuhiste koostamisel sugugi erandlikud. Tartu Ülikooli eetikakeskuselt 2007.
aastal välja antud „Eetikakoodeksite käsiraamatusse” on koondatud ligikaudu 90 Eesti organisatsiooni või kutseala eetikakoodeksit. Mitmed neist puudutavad, kas otseselt või kaudselt,
ka arheolooge, nagu näiteks avaliku teenistuse eetikakoodeks,
teadlaste eetikakoodeks, muuseumide eetikakoodeks, kui
nimetada mõningaid.
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Kutseala eetikakoodeksi loomiseks on põhimõtteliselt
kolm võimalust. Koodeksi võib täielikult ise välja mõelda ja
kokku kirjutada, võib aktsepteerida-kopeerida mõnda olemasolevat sama eriala koodeksit või töötada koodeks välja
oma probleemide alusel, kasutades võrdluseks teiste riikide
kogemusi ja eeskuju. Eesti arheoloogia eetikakoodeks koostati viimatimainitud variandi järgi.
Teiste riikide kogemused
Arheoloogiaalase käitumise reglementeerimise viisid on riigiti
erinevad. Koodeksi olemasolu sõltub suuresti arheoloogilise
kogukonna suurusest, kooslusest, ühisnormide loomise vajadusest, riiklikust kultuuripärandi kaitsepoliitikast, väljakujunenud traditsioonidest jms. Mõnes riigis on arheoloogiakogukond niivõrd monoliitne ja selge väärtussüsteemiga, et kirjaliku koodeksi järele pole vajadust. Koodeksit ei ole vaja ka neis
riikides, kus arheoloogi kutsealane töö on seadusandlusega
juba piisavalt reguleeritud. Lisaks on koodeksita veel kõik sellised maad, kus arheoloogid ei pööra eetilistele küsimustele
tähelepanu või arheoloogide väärtussüsteemid on üksteisest
niivõrd erinevad, et ei võimalda leida ühiseid moraalinorme.
Eetikakoodeks on kasutusel või loomisel riikides, kus seadusandlus ei ole piisav, et vastata kasvava kogukonna ootustele
töö reguleerimiseks. Selliste riikide arv, kus arheoloogide
kogukonnad peavad vajalikuks ühiste kutse-alaste väärtuste ja
käitumise standardite määratlemist, kasvab pidevalt. Värskete
koodeksiomanike hulka kuulub lisaks Eestile ka näiteks Leedu
arheoloogia.
Arheoloogilist tegevust reguleerivate juhiste koostamisel
on pikk ajalooline taust. Maailma üheks kõige esimeseks kaevamiste standardiseerimise püüdluseks peetakse Gotthilf
Treueri 1688. a avaldatud urnimatuste kaevamisjuhendit.
Esimene sellesarnane juhend Baltikumis oli Harald von
Brackeli koostatud Instruction für Aufgrabungen in den
Ostseeprovinzen, mis ilmus Riia Muinasuurimise Seltsi väljaandena 1840. aastal. Tänapäevases mõttes arheoloogia eetikakoodeksitest enne 20. sajandit siiski rääkida ei saa ning
nende loomise üheks tõukeajendiks sai tellimusarheoloogia
järjest suurenev osakaal sajandi teisel poolel. Teerajajaks sai
Ameerika Arheoloogia Ühingu 1976. aastal koostatud eetikakoodeks. Enamus eetikakoodekseid ongi seotud mõne organisatsiooniga ning vastu võetud selle liikmeskonna poolt.
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Selline olukord aitab määratleda need inimesed, kellele
koodeks kehtib ja tagab koodeksi parema rakendumise, kuna
kindlustab teatava kontrolli ja sanktsioneerimise võimaluse.
Maailma kõige tuntumad koodeksid arheoloogia vallast on
Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni, Välitööarheoloogide
Instituudi, Professionaalsete Arheoloogide Registri, Ameerika Arheoloogia Ühingu ja Maailma Arheoloogia Kongressi
eetikakoodeks. Need on olnud ka Eesti arheoloogia eetikakoodeksi koostamisel peamised eeskujud.
Kõigil arheoloogia eetikakoodeksitel on nii kogukonnasisesed kui ka avalikkusele suunatud ülesanded. Ühiskonnalt
on arheoloogidele antud privileeg kulutada ühiseid ressursse
kultuuripärandi hävitamiseks teaduse nimel. Koodeksite avalikkusele suunatud eesmärgiks on näidata, et arheoloogid
mõistavad oma tegevusega kaasnevat vastutust ja kohustusi ühiskonna ees. Seetõttu on kõigis arheoloogia eetikakoodeksites keskseks moraaliprintsiibiks hoolimine kultuuripärandist ning arheoloogide kohustused kultuuripärandi
kaitsmisel ja säilitamisel. Kogukonnasiseselt on koodeksid
eneseregulatsiooni vahendiks, kehtestades uurimisstandardid
ning vastutuse oma kolleegide suhtes. Jagatud ja ühiste väärtuse kaudu aitavad koodeksid aga tugevdada kutseala ühtsustunnet ning luua selle identiteeti, mis igas riigis võib muidugi
võtta eripäraseid varjundeid. Näiteks Ameerika Ühendriikide
koodeksite omapäraks on rõhuasetus põliselanikega suhete
ja põliselanike kultuuripärandiga tegelemisega seonduvatel
printsiipidel, samas kui Euroopas loodud eetikakoodeksid
pööravad rohkem tähelepanu sellele, kuidas arheoloogilist
materjali avalikustada ja arheoloogiat populariseerida.
Tee oma eetikakoodeksini
Esimeseks sammuks eetikakoodeksi suunas oli 2005. a
novembris arheoloogialistist alguse saanud arutelu probleemide kohta välitööde metoodikas, väljaõppe pädevuses ja
suhetes avalikkusega. Sellest ajendatuna pühendati samal
sügisel eetikateemale üks TÜ arheoloogia seminaridest, kus
jõuti arusaamani, et lihtsalt probleemide nentimisest on vaja
liikuda edasi hea tava ja selgete välitöö standardite määratlemiseni arheoloogias. Arheoloogia magistrantide seminaris
töötati läbi mõned olemasolevad teiste maade arheoloogiate koodeksid ja nendest lähtuvalt pandi kirja Eesti arheoloogia eetikakoodeksi esimene tööversioon. Koodeksi väljatöötamisel sai kõige olulisemaks sündmuseks 2007. aasta
aprillis toimunud kahepäevane arheoloogia kutse-eetika
seminar Aegviidus, kus oma seisukohad eetikaküsimustes ning
ettepanekud koodeksi täiendamiseks esitasid muinsuskaitse,
arheoloogiliste kogude, bioarheoloogia, ehitus- ja linnaarheoloogia ja tudengite töörühmad. Arutleti arheoloogias probleemsete valdkondade, ühisväärtuste ja eetiliste põhimõtete
üle. Tugevalt tõusetus esile keeruline olukord linnaarheoloo-

gias, millega seotud problemaatika ja eetika üle jätkas Erki
Russow arutelu Muinsuskaitse 2007 aastaraamatu veergudel, kus ilmus arheoloogia ja linnaplaneerimise Euroopa hea
tegutsemise koodeksi eestikeelne tõlge.
2008. a veebruaris toimus esimene arheoloogide teabepäev Muinsuskaitseametis, kus selgitati seadusest lähtuvaid
nõudeid arheoloogi tegevusele. Tegevusjuhiste koostamine
ning info otsene edastamine ilma vahendajaisikuteta on oluline ja vajalik muutus Muinsuskaitseameti ja arvukaks muutunud arheoloogide kogukonna vahelistes suhetes. Arheoloogilise tegevuse suurem standardiseerimine on eetikakoodeksi
loomisprotsessiga kaasnev loomulik nähtus.
2007.–2008. aasta jooksul töötati läbi Aegviidu seminari
materjalid, koguti võrdlevaid andmeid arheoloogia eetika olukorra kohta teistes riikides ning analüüsiti olulisemaid eetikakoodekseid maailmas. Nende materjalide alusel valmistati
ette eetikakoodeksi uus tööversioon, mille arutelu toimus
Muinsuskaitseameti teisel arheoloogide teabepäeval 2009.
a veebruaris. Eetikakoodeksisse tehti arvukaid redaktsioonilisi ja mõningaid sisulisi parandusi. Lisati juurde inimsäilmeid
puudutav printsiip ning määratleti arheoloogide tauniv suhtumine kultuuripärandi/väärtuste ebaseaduslikku vahendamisse
ja äritsemisse. Ühtlasi otsustati, et esialgu koodeksit ühe
kindla organisatsiooniga ei seota, vaid eetikakoodeksi teksti
panevad oma kodulehele Internetis üles Muinsuskaitseamet,
Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool ning soovi korral ka teised
arheoloogiaga seotud institutsioonid.
Eetikakoodeksi printsiipide tutvustus
Arheoloogia eetikakoodeks on liigendatud neljaks peatükiks
lähtuvalt arheoloogi suhtest ühiskonda, uurimustöösse, leidudesse ja kolleegidesse. Peamised väärtused, mida koodeks
rõhutab, on hoolimine kultuuripärandist, vastutus ühiskonna,
eriala ja kolleegide ees ning erialane pädevus. Koodeksi printsiibid on kirja pandud selgesõnaliselt positiivse alatooniga, et
arheoloogile võimalikult vähesel määral sundust rakendades
tema kohustused ja õigused selgeks teha.
Esimeses peatükis „Arheoloog ja ühiskond” on keskseks
printsiibiks arheoloogi suhe kultuuripärandisse: arheoloog
peab hoolima kultuuripärandist ja aitama kaasa selle säilimisele. Arheoloogil on vastutus ühiskonna ees ning ta mõjutab
oma tegevusega ühiskondlikku arvamust kultuuripärandisse.
Oluline on, et avalikkus mõistaks arheoloogia eesmärke,
meetodeid ja arheoloogi tööd. See tagab efektiivsema kultuuripärandi kaitsmise ja säilitamise. Samas tuleb arheoloogia
populariseerimisel silmas pidada, et avalikkuse teavitamine
ei seaks ohtu muistise säilimist. Koodeksis on lisaks teavitamise tähtsusele rõhutatud vastastikkust dialoogi ja öeldud,
et ka arheoloog peaks tundma huvi avaliku arvamuse vastu.
Üks tundlikke teemasid avalikkuse jaoks on matusepaikade
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lahti kaevamine ja inimsäilmete hoiustamine. Inimsäilmetega
tegeledes peaksid arheoloogid üles näitama mõistvat suhtumist, tähelepanu ja austust ning selgitama matusepaikade
uurimiseesmärke. See aitab vältida avalikkuse võimalikku
suhtumist arheoloogi kui hauarüüstajasse või pühaduse teotajasse.

Avalikkuse sündsustunnet riivanud vaatepilt 2008. a septembris mitu
päeva kraavipervel vedelenud inimluudest, mis hiljem osutusid pärinevaks Salme muinaslaevast. Foto: Arnold Unt.

Kuna päevakorrale on teravalt kerkinud metallidetektoristide tegevus ning illegaalne arheoloogiapärandiga äritsemine, on koodeksisse lisatud printsiip, mille järgi peab arheoloog hoiduma ebaseaduslikul teel saadud kultuuriväärtuste
vahendamisest ja kogumisest. Samuti ei tohiks muuseumid
soetada kultuuriväärtusi, mis on hangitud ebaseaduslikul teel.
Eetikakoodeksi üks ülesandeid on standardiseerida uurimistegevus ja tagada sel viisil efektiivsem kultuuripärandi
kaitse ja säilitamine ning teadusliku teadmise loomine. Teise
eetikakoodeksi osasse „Uurimustegevuse standardid” on
koondatud printsiibid, millest arheoloog oma uurimustegevuses lähtub. Näiteks peab arheoloog olema kursis oma
eriala meetodite ja metodoloogia arenguga. Ta ei kaeva ilma
vajaduseta, kasutab võimalusel mittelõhkuvaid meetodeid,
dokumenteerib süstemaatiliselt ja üldarusaadavalt.
Muuseumeid ja leide käsitlev peatükk sätestab, et arheoloog peab välitöid planeerides tagama piisavad ressursid ja
vahendid leiumaterjali konserveerimiseks ja hoiustamiseks.
Samuti peaks ta huvi tundma kaevamistel väljatulnud leidude
hilisema käekäigu vastu.
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Viimane peatükk „Arheoloog ja kollegiaalsed suhted”
koondab arheoloogide omavahelisi ametialaseid suhteid
reguleerivaid printsiipe, mis tekkisid eelkõige vajadusest
panna paika kaevamistulemuste ja laborianalüüside esmaavaldamisõigus ning aruandeks vormistamata arheoloogiliste kaevamiste dokumentatsiooni saatus.
Hinnates koodeksi olemust väärtuspõhine-normatiivne
skaalal, kaldub Eesti arheoloogia eetikakoodeks praktilise
suunitlusega koodeksite poole, kus arheoloogile on ette
antud kindlad käitumisjuhised ja reeglid. Kui väärtuspõhiste
koodeksite häda on üldsõnalisuses ja deklaratiivsuses, siis
normatiivsed koodeksid kipuvad olema hoopis liiga üksikasjalikud ja võivad jääda kergesti ajale jalgu. Kuna koodeksit
mõjutavad sotsiaalsed muutused ja eriala areng, tuleb valmis
olla pidevaks eetikakoodeksi arendamiseks ja muudatuste
sisseviimiseks vastavalt arheoloogia kogukonna vajadustele.
Kokkuvõte
Eesti arheoloogia eetikakoodeksi väljatöötamine alates probleemide sõnastamisest kuni kogukonna aktsepteeritud teksti valmimiseni kestis ligikaudu neli aastat. See aeg on olnud
arheoloogias eetilise kasvamise, probleemide selgemaks
mõtlemise, lahenduste otsimise, eetiliste põhimõtete ja väärtuste setitamise, koodeksi olemasolu mõttega harjumise ja
koodeksi hädavajalikkuse tunnetamise aeg. Eetikakoodeksi
olemasolu on kutseala küpsuse selge märk. Avalikkusele on
see sõnum arheoloogia usaldusväärsusest.
Koodeksi valmimine on siiski vaid üks etapp eetilise arheoloogia suunas. Selleks, et koodeksis sätestatud põhimõtted
toimiksid reaalsete juhiste ja abivahendina, on vaja koodeksit
toetada teiste nn eetikastruktuuride kaudu. Esmajoones
tähendab see eetikaalast teavitust ja koolitust, mis peab saama arheoloogide väljaõppe loomulikuks osaks. Järgmiseks
sammuks võiks olla sõltumatu eetikanõukogu loomine, kelle
poole saaks lahendust vajavate eetiliste probleemide ja dilemmadega pöörduda.
„Arheoloogi eetilised põhimõtted” kannab endas praeguste arheoloogide ühist soovi eetiliselt paremast tulevikust.
Lootust, et praegu eetiliseks ideaaliks jäävad põhimõtted on
homsete arheoloogide jaoks miinimumnormiks, millest oma
tegevuses juhinduda ning neist veelgi kõrgemaid ideaale
seada.
Artikli valmimist toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.
Kirjandus:
Arheoloogi eetilised põhimõtted: www.muinas.ee
Eetikakoodeksite käsiraamat. Tartu Ülikooli eetikakeskus. Tartu 2007.
Rushworth M. Kidder. How Good People Make Tough Choices:
Resolving the Dilemmas of Ethical Living. Simon & Schuster: New York
1996.
Erki Russow. Milleks meile linnaarheoloogia? – Muinsuskaitse aastaraamat 2007, 62-66.
Margit Sutrop, Kadri Simm (koost.). Eetika. Interdistsiplinaarsed
lähenemised. Tartu Ülikooli eetikakeskus. Tallinn 2006.
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ROOPLAAT VANADE HOONETE
TAASTAMISEL
Priit Juurmann

Pilliroogu on kasutatud ehituses juba sajandeid. Seda ennekõike katusematerjalina, aga mitte ainult. Hulgaliselt on andmeid, kus roogu on kasutatud soojustusmaterjalina ja krohvialuse matina nii talu- kui ka linnamajades. Näiteks PärnuJaagupi mõisas on krohvi alusmatina ajalooliselt kasutatud
hõredat roomatti või Tatari tänava eakates puitmajades on
osaliselt kasutatud paksemat rooplaati, rääkimata 20. sajandi
esimese poole ehituskultuurist ja hoonetest.
Enne Teist maailmasõda oli Eestis roo kasutamine ehituses soojustuse ja krohvialuse materjalina väga levinud. Tõsi
küll, siis kasutati rooplaadi puhul hoopiski terminit roliit.
Viimase kümnendi jooksul on roo kasutamine just viimati
mainitud eesmärkidel taas elujõuliseks muutunud ning jõudsasti arenenud. Vahemärkusena võib välja tuua, et seda ei saa
kahjuks öelda meie naabermaa Soome kohta, kus sõjakeeristes ja turbulentsel pealesõjajärgsel ajal on traditsioon ja järjepidevus kaduma läinud.
Antud artikli eesmärk on kõneleda rooplaadist muinsuskaitselises kontekstis. Seejuures peame silmas, kuidas ja millisel moel võiks olla võimalik kasutada rooplaati ja ka roomatti
restaureeritavatel objektidel.
Tuum
Lähtudes restaureerimise põhimõtetest võiks roogu kindlasti
kasutada juhul, kui algupäraselt on seda ehitise konstruktsioonis ühel või teisel moel kasutatud. Järgnevalt tahaks aga välja
tuua ja tõstatada mõningad teemad edasiseks mõtiskluseks,
põhjendamaks pilliroo kasutust mälestiste restaureerimisel ka
seal, kus seda algupärases konstruktsioonis ei ole olnud.
Paljudele muinsuskaitse all olevatele hoonetele püütakse leida või on juba leitud uus kasutus või kasutajad, samuti peab iga ehitis vastama tänapäevastele ehitusnõuetele,
tahame seda või mitte. Rääkigem siis kanalisatsioonist, küttest,
tuleohutusest, elektriseerimisest või akendest, selge on, et
tänapäevased reeglid ja ka kasutusharjumused seavad omad
nõudmised. Eestis ei ole veel hoone sisekliima ning ruumide
helikindlus rangelt reglementeeritud ja kontrollitav, ent see ei
tähenda, et me ei peaks nendele elementaarsetele, kuid olulistele aspektidele mõtlema. Loomulikult käib jutt ennekõike
suure kasutuskoormusega hoonetest. Majadest ja ruumidest,
milles inimene veedab ööpäevast valdava osa, olgu õppides,
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töötades, magades või muu elulise tegevusega seotuna. Nii
kodus, koolis, kontoris kui ka hotellis mängib olulist rolli seinte
helikindlus ja soojapidavus. Samuti ei maksa unustada ruumide sisekliimat, näiteks kiviseintest õhkavat külma ehk külmakiirgust, mis põhjustab inimese keha ebaühtlast jahtumist ning
võib tekitada tõsiseid terviseprobleeme.
Seega kujuneb väga oluliseks küsimuseks: kuidas muuta
ruumide sisekliima ja kasutamismugavus optimaalseimaks,
ilma et kasutataks imiteerivaid materjale ja materjale, mis ajapikku muutuksid või oleksid ehituse konstruktsioonile ja/või
inimesele kahjulikud.
Tehniline osa
Eespool tõstatatud probleemide kõrvaldamiseks sobib väga
hästi rooplaat, mis kaetakse krohviga. Pillirooplaat on soojust
ja heli isoleeriv jäik ehitusplaat, mida valmistatakse loomulikult
looduslikust pilliroost. Rookõrred pressitakse paralleelselt
kokku ja õmmeldakse tsinktraadiga tugevaks plaadiks. Pillirooplaat sobib kasutamiseks nii siseruumis (seinad ja laed) kui ka
maja välisseintel. Rooplaate võib paigaldada kerge vaevaga,
tööaega ning tööjõuressurssi kokku hoides nii puit- kui ka kiviseinale.Väga suurt tähtsust pole ka aluspinna tasasusel. Selleks
võib olla tahutud või tahumata palksein, roovitus, karkasssein või massiivne kivisein. Rooplaadiga saab vormindada ka
kumeramaid pindu, rikkumata plaadi väärtuslike omadusi.
Rooplaat on eriti sobilik alusmaterjal ruumi sisekliima mõistes
asendamatutele savi- ja lubikrohvile. Krohvikihiga katmine
tagab ka rooplaadi tulepüsivuse. Allpool on toodud ja lühidalt
ära seletatud mõned olulisemad punktid.
Soojusisolatsioon
Roog on oma olemuselt mitmekülgselt hea ehitusmaterjal,
mis mitmel põhjusel sobib väga hästi kasutamiseks ajaloolistes
hoonetes. Samuti on see äärmiselt keskkonnasõbralik ehitusmaterjal, mille primaarenergia (tootmiseks kulunud energia)
sisaldus on väga madal.
Primaarenergia sisalduse poolest 1 kuupmeetri materjali kohta on pilliroomatt keskkonna suhtes kõige sõbralikum
soojustusmaterjal (võrreldud on linavildi, tselluvilla, kivivilla ja
klaasvillaga). Keskkonnasäästlikust mõtteviisist lähtuvalt on
tegu küllalt olulise faktoriga.
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Materjali kapillaaraktiivsus ning selle
koosmõju lubi- või savikrohviga
Ehitise konstruktsiooni eluea ja tervise mõistes mängib olulist
rolli ka see, kui kapillaaraktiivsed on kasutatavad ehitusmaterjalid elik kas nad võimaldavad tekkida olukorral, kus niiskus
saaks kusagil kondenseeruda ja akumuleeruda ning seeläbi
tekitada kahjustusi konstruktsiooni elementidele. Selles kontekstis on rooplaadil hulk eeliseid teiste tööstuslikult valmistatud soojustusvillade ees. Pilliroog ei ima endasse vett ega
niiskust, seega saab pilliroogu kasutada puit- ja palkmajade
soojustamisel ilma aurutõkkekileta. Vaid tselluvill ja kanepivill
ning mõned teised looduslikud materjalid on samasuguste
omadustega.

Puitseina väljastpoolt vooderdamine rooplaadiga. Joonis: Leo Jürgenson.
Elamu soojapidavus, 1942.

Soojusisolatsioonist rääkides võib üldistavalt öeldes panna võrdusmärgi 5 cm paksuse rooplaadi ja mis tahes muu
soojustusvilla 5 cm paksuse kihi vahele, enamike mineraalsetest villadest valmistatud soojustusmaterjalide soojuserijuhtivus jääb 0,040 piirkonda rooplaadi soojuserijuhtivus on 0,056.
Erinevus on olemas, ent selle suurusjärk ei ole nii märkimisväärne. Rääkimata sellest, et see sunniks meid unustama kõiki
muid positiivseid ja äärmiselt olulisi roo omadusi.

Tulepüsivus ja ruumi sisekliima
Tulepüsivus ja selle vastavus normatiividele on Eesti kogemusele tuginedes saavutatav normeeritud krohvikihi paksusega. Et saavutada seintele ja lagedele EI-60 standardile vastavat
tulepüsivust, peab krohvikihi paksus olema vahelagede puhul
minimaalselt 25 mm, vaheseinte puhul minimaalselt 20 mm.
Tulepüsivuse normatiivi saavutamine on kooskõlas ka
ruumi sisekliima optimaalseimate lahendustega. Sisekliima
mõttes peaks krohvikihi paksus olema siiski minimaalselt 20
mm. Kivihoonete seinte puhul räägime ja juhime tähelepanu
sellele, et oluline on lõigata ära külmakiirgus, millest oli juttu
ka eespool. Selleks tuleb kiviseinale kinnitada rooplaat, mis
kaetakse krohvikihiga. Tänapäeval on ruumi sisekliima muutunud tähtsamaks kui eales varem, põhjuseks ennekõike inimese käitumismustrite ja -harjumuste muutumine viimastel
aastakümnetel. Nii lapsed kui ka täiskasvanud veedavad valdava osa elust siseruumides. See tähendab, et ehitusprotsessis
langetatavatel otsustel on hirmuäratavalt suur ja vääramatu
mõju paljude inimeste tervislikule seisundile.

Heliisolatsioon
Heliisoleerimise võime on rooplaadil eeskujulik ning väärib
igati esiletõstmist. Vägagi õigustatud on rooplaadi kasutamine
vanadel puidust vaheseintel – mis on mittekandvates konstruktsioonides tavapäraselt lihtsalt puitplankseinad – näiteks
Lenderi majades ja nn Tallinna majades.Tänapäevases mõistes
pole neil seintel kriitikat kannatavat heliisolatsiooni võimet.
Kuid me räägime siin väga olulisest tegurist, mis määrab
paljuski, kui privaatselt meil õnnestub end siseruumis tunda.
Seinad kas ühelt või koguni mõlemalt poolt rooplaadiga
vooderdades ning need krohvikihiga kattes on hüpe elukvaliteedis märgatav.
Rooplaati paigaldatakse naeltega, lüües naelapea ümber plaadi
kinnitustraadi. Foto: Säästva Renoveerimise Infokeskus.
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Loomulikult tunneb lugeja huvi ehitiste vastu, mis oleks
juba värskendatud kujul meie ees seismas, rikastades meie
linna- ja kultuuriruumi. Objekte, kus on kasutatud rooplaati
või õhemat roomatti, on palju. Siinkohal võib piirduda mõnede
väheste, kuid selgelt õnnestunud näidetega vanade hoonete
uuendamisel rooplaadi kasutamise kohta.Tallinnast sobib välja
tuua järgnevad majad: Süda 3a, Süda 5, Toomkuninga 20a,
Tare 7. Need hooned on kasutamismugavuse, tervislikkuse,
keskkonnasäästlikkuse, traditsiooniliste ehitusvõtete ja meie
arhitektuuripärandi austamise väärikad näited. Kokkuvõtvalt
lisan vaid, et kui tõesti soovitakse ehitisi uuendada eelpool
toodud eesmärke saavutades, tasub mõelda pillirooplaadi
kasutamisele.

Rooplaadiga saab vormindada ka kumeramaid pindu, nt peegelvõlve.
Foto: OÜ Roomaja

Ehitusisolatsioonmaterjalide primaarenergia sisaldused
Materjal

Primaarenergia sisaldus kcal/kg

Tselluvill (puistevill)

11 400

Linavilt
Mineraalne puistematerjal (Fibo kergkruus)
Lambavill

16 600

Kivivill

17 500
30 000
52 500

Klaasvill
Vahtpolüstüreenist
isolatsiooniplaadid
Polüuretaanist
isolatsiooniplaadid

131 200
306 200
2 537 200

Allikas:
Thomas Schmitz-Günther, 1999. Living Spaces. Sustainable Building and Design.

Eestis kasutatavate ehitusisolatsioonimaterjalide soojuserijuhtivused kergkonstruktsioonides

Pilliroomatt (50 mm)

Soojuserijuhtivus
W/mK (λ10)
0,056

Tselluvill Walsekto

0,041

Soojustus puistevillaga

Linavilt

0,038

OÜ Aspox

PAROC võrguga
tugevdatud kivivillmatid
(30-120 mm)

0,034 – 0,039

AS Paroc

Materjal
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Ülemine: Rooplaadi kinnitamine klambripüstoliga. Foto: OÜ Roomaja
Keskmine: Krohvimine. Foto: OÜ Roomaja
Alumine: Tallinnas asuva Tare 7 maja fassaadid uuendati roomati ja
traditsioonilise lubikrohviga. Foto: Säästvad Ehituslahendused OÜ

Allikas
Construction Resources

ISOVER kergisolatsioon
klaas-villmatt ja -plaat
0,034 - 0,04
(42-200 mm)

Saint-Gobain Isover
Eesti AS

ISOVER klaasvillast
puistematerjal

0,045

Saint-Gobain Isover
Eesti AS

ROCKWOOL
kivivillamatid
(50-150 mm)

0,034-0,039

Rockwool

0,037 – 0,045

Eesti Soojustuskeskus

0,043

Eesti Soojustuskeskus

0,024 - 0,027

Eesti Soojustuskeskus

THERMOLAN
mineraalvillad
(50-260 mm)
Estplast EPS-soojustusplaat EPS 50
MAKROFLEX polüuretaanist isolatsiooniplaadid (10-150 mm)

Allikas: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

MÕTTEID PROJEKTEERIMISEST
Jaan Jõgi

Projekt on paberil ﬁkseeritud, arhitektuurselt, funktsionaalselt
ja tehniliselt läbitöötatud visioon sellest, millisena soovitakse
objekti pärast restaureerimist näha. Mälestise puhul püütakse
säilitada ja eksponeerida algset väärtuslikku ehitussubstantsi
ning teha minimaalselt vajalikke täiendusi, et võtta hoone kasutusele algsel või mõnel muul eesmärgil. Projekt on professionaalide väljatöötatud kavatsus, restaureeritud ehitis aga tegelikkus.
Projekteerimine nõuab professionaalseid projekteerijaid,
kelleks saamise esimeseks eelduseks on haridus. Sellele järgneb iseseisvaks tööks vajalike kogemuste omandamine vanemate kolleegide kõrval. Küpsemine ja mälestistega seotud
tööga kohanemine kestab kindlasti kolm või enam aastat.Vaja
on ka sobivat kasvukeskkonda, mida aga tänapäeval pole. Kui
20. saj teisel poolel oli KRPI ja selle eelkäijad projekteerijatele
sobiv kasvulava, siis tänapäeva varakapitalistlik väikebüroode
süsteem ja eestlastele omane individualism teevad arendavate kontaktide leidmise raskeks.
Projekteerides on olulised kaks aspekti: projekti sisu (arhitektuurne ja funktsionaalne lahendus) ja tehnilise teostuse
kvaliteet.
Restaureerimisprojekti sisu
Restaureerimisprojekti sisu (arhitektuurne tase ja funktsionaalsus) lähtub mälestisest ja selle kasutamise otstarbest ning
sõltub püstitatud ülesandest ja projekteerija(te) andekusest,
haridusest, põhimõtetest, kogemustest, stiilitunnetusest, teostatud eeltööde mahust jne. Lahendused saab jagada tinglikult
kolmeks:
1. Mälestise täielik restaureerimine või konserveerimine. Muudatused on minimaalsed ja algne funktsioon säilib. Esiplaanil
on restaureerimise teostuslik pool. Esineb sagedamini kirikute
restaureerimisel.
2. Põhieesmärk on mälestise restaureerimine, kuid seda
mõjutab uue kasutusfunktsiooni rakendamine. Esineb näiteks
mõisakoolide projekteerimisel.
3. Põhieesmärgi moodustab (prevaleerib) uus funktsioon,
aga see rajatakse restaureeritavasse mälestisse või selle säilinud osasse. Valdavalt on need olemasolevatesse hoonetesse
rajatud kultuuriasutused, näiteks Tallinnas Ahtri tänaval olev
Arhitektuurimuuseum või Viljandi Pärimusmuusika Ait.
Vead
Tavalisemad vead on seotud eelkõige restaureeritavasse objekti suhtumisega ja sellega kaasnevate kutse-eetiliste probleemidega.

Restaureerimisprojekti üldine madal arhitektuurne tase
võrreldes mälestise algse tasemega on sageli esinev projekteerijapoolne puudus. Eriliselt annab see tunda ruumide ja
valgusavadega liigselt koormatud (varem kasutamata) pööningute ja katusekorruste lahendustes. Korrus ei pea olema
muude korrustega samalaadne, vaid samal tasemel.
Probleem, mis on omane eriti majutusasutustele, on
väikeste, uue funktsiooniga ruumide vägivaldne toppimine
ajaloolistele avarate ruumidega korrustele. Suurejoonelised
plaanikompositsioonid ei kannata seda enamasti välja. Probleemide allikaks on vale suhtumine või tellijapoolne surve.
Tellija parimad soovid ei pruugi arhitektuurses mõttes alati
teostatavad olla. Arhitekt peab jääma siiski arhitektiks, mitte
saama teenindustöötajaks.
Oluline on õigete materjalide valik: mälestiste puhul tuleks
eelistada traditsioonilisi materjale. Euroremont mälestistes
peaks olema lõppenud, kuid kahjuks ei ole seintel Gyproci,
katusel kivimustrilise proﬁilpleki, sillutises betoonkivide ja
muude remondimaterjalide kasutamine veel minevik. See ei
ole ehituslik probleem, vaid arhitekti valikute probleem. Arhitektuurimälestiste restaureerimine on liiga aeganõudev ja
kulukas protsess, mille juures odavate lahenduste kasutamine
võib osutuda hilisemate ümbertegemiste korral kokkuvõttes
kallimaks.
Hea lahenduse eeldusteks on niisiis ajaloolisega võrdväärne arhitektuurne tase, mõistev lähenemine ja ülemääraste
ruumide lisamisest loobumine, õige materjalide valik ning
mälestise hea tundmine. Lõpptulemus peab olema tervik.
Restaureerimisprojekti teostus
Projekti teostamine on ühest küljest puhtalt tehniline töö, kuid
teisalt eeldab ka empiirilisi teadmisi. Projekti ratsionaalset külge, koosseisu ja läbitöötatuse astet reguleerib Standard EVS
811:2006, mis on pigem mõeldud ja sobib hästi uute (eriti
suurte) hoonete projekteerimiseks. Muinsuskaitse nõudmiste
poolt täiendab seda (Muinsuskaitse seaduse §35 lg 2 ja 5 alusel) Kultuuriministri määrus nr 9, 30.06.2003, koos järgnevate
muudatustega. Projekteerimisel tuleb juhinduda mõlemast.
Kõigepealt määrab standard erinevad staadiumid ja
nende rakendamise eesmärgid:
-

-

eelprojekt, üldise ülevaate saamiseks hoonest,
põhiprojekt, ehituspakkumuse korraldamiseks (muinsuskaitse täiendav nõue on, et avatäited peavad olema tööjoonise staadiumis),
tööjoonis, töö teostamiseks.
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Kõige vastuolulisem ja probleemsem on põhiprojekt.
Kuna põhiprojekti koosseisu ei kuulu põhimõttelised sõlmelahendused, ei saa puudulike jooniste alusel teha adekvaatset
ehituspakkumist ning tegelikkus osutub alati põhiprojektis
näidatust keerukamaks. Samas tohib põhiprojekti alusel välja
anda ehitusluba. Põhiprojekt annab võimaluse pakkumise võitmiseks teadliku alapakkumise tegemiseks, et esitada hiljem
töö maksumuse suurendamiseks n-ö “põhjendatud pretensioonid” projektis olevate puuduste kohta.
Põhiprojekt soodustab projekteerijapoolse pealiskaudsuse
väljakujunemist. Oleks õige, et praktiliste restaureerimistööde
jaoks oleks arhitektuurne-ehituslik osa tehtud tööjoonistena
ning eriosad põhiprojektina. Kui tekib küsimus, mida projektis
käsitleda ja mida mitte, tuleb appi võtta empaatiavõime. Projekteerija peab ennast asetama ehitaja rolli ja kujutlema, mida
kõrvaltvaataja projekti uurides teada saab. Inimene, kes ei tea
midagi projekteeritud objektist, peab projekti uurides täpselt
aru saama, mida on mõeldud ja mida on vaja teha.
Põhimõttelised vead
- Projektis on liiga vähe lõikeid. Lõige on hoone ruumilisuse
mõistmisel sama oluline kui plaan. See mõjutab otseselt teiste
projektiosade tehnilist taset. Kui anda objekti kohta piisavalt
arusaadavaid ja iseloomulikke arhitektuurseid lõikeid, on võimalik ka eriosade projekteerijatelt nõuda kvaliteetset lähenemist oma erialase projekti koostamisel.
- Valesti valitud mõõtkavad. Liiga väikesed mõõtkavad ei anna
lahenduse mõtet edasi. Keerukamate sõlmede puhul peaks
olema mõõtkava 1:5. Trepi jooniste plaanid ja lõiked tuleksid
teha 1:20 või vajadusel isegi 1:10. Proﬁilid või neid sisaldavad
detailid tuleb kindlasti teha mõõtkavas 1:1. Avatäidete puhul
on loomulik, et vaated ja lõiked on mõõtkavas 1:10 ja detailid
1:1.
- Joonistel on liiga vähe märkusi. On asju, mis võivad jääda
märkamata, kui neile sõnaliselt tähelepanu ei juhita. Näiteks
tuleks kindlasti esile tuua projekteeritud objekti või detaili
eripära, potentsiaalse vea tekkimise võimalik koht või vältimatud tehnilised nõuded.
Sagedasemad eksimused
- Avatäited lahendatakse projektis liiga pealiskaudselt. Puudulike
jooniste järgi tehtav töö toob kaasa ettearvamatuid moonutusi. Kindlasti peab projektis olema läbiv, igat üksikut avatäidet
eksimatult identiﬁtseeriv tähistus. Restaureeritavate avatäidete
joonistel peab aru saama, mida konkreetselt tuleb nii puitosal
kui ka metallmanustel restaureerida või asendada. Detailide
täpsus ja manuste stiilitunnetus on tulemuse suhtes erakordselt
tähtsad. Vajalikud on selged ettekirjutused viimistluse kohta.
- Uute treppide lahendus pole ruumiliselt ja konstruktiivselt
ammendav. Trepp on väga oluline, skulptuurselt mõjuv element, mille projekteerimine eeldab täielikku ruumitunnetust
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ja konstruktsiooni valdamist. Ehituse ajal lahendust otsides on
vead kerged tulema.
- Kivi- ja plekk-katuste detailid ning sõlmed on läbi lahendamata. Arvatakse, et tegemist on ehitaja kutseoskustega, millesse
arhitekt või konstruktor ei peagi alati sekkuma. Osaliselt on
see õige, kuid paljud ehitajad ei valda kahjuks neid oskuseid.
- Välistreppide ja terrasside hüdroisolatsiooni lahendused on
puudulikud.
Eriosade projekteerimine
Eriosade projekteerimine on palju segadust ja konﬂikte põhjustav teema, eriti ventilatsiooni osas. Väga ebaselge on siin
uusehituste jaoks mõeldud erialaliste nõudmiste rakendamise
vajalikkus ja võimalikkus mälestistes. Loomulikult peab tulemust aktsepteerima ka tervisekaitse.
- Eriosade projekteerimisega peab tegelema sama põhjalikult
kui arhitektuurse projekteerimisega. Restaureeritav hoone
on tervik ja kõik selle osad mõjutavad lõpptulemust. Hea
eriosade projekti eelduseks on aga arhitekti koostatud head
alused. Vajalik on projekteerimisaegne tihe koostöö.
- Eriosade jooniste juures on soovitav kasutada kaht korrust
koos (tavaline plaan, millel ülemine või alumine korrus on
kujutatud punktiiris) kujutavaid plaane. See eeldab eelnevaid
korralikke mõõdistusi.
Projekteerimisprotsessi rikkumine
- Ebapiisavad või formaalsed eeltööd (mõõdistamine, krohvija värviuuringud, tehnilised uuringud jne), mida põhjendatakse
tavaliselt pealesurutud lühikese projekteerimisaja või liiga
väikese projekti maksumusega. Tõepäraste eeltööde puudumise tagajärg on projekti kindel läbikukkumine.
- Vähene kontakt objektiga. Objekti ei õpita arhitektuurses
ega ka tehnilises mõttes lõpuni tundma ja see mõjutab tugevalt nii projekti sisu kui ka teostust ja kõiki projekti osi. Sellest
tuleneb vähene arvestamine olemasoleva substantsiga, mis
võib põhjustada elementide, mida oleks võimalik restaureerida, tarbetu asendamise.
- Projekti eri osad pole omavahel kooskõlas. Osaliselt tuleneb
see eelpool mainitust, osaliselt aja- ja rahanappusest tingitud
survest. Selle sasipuntra harutamine langeb sel juhul järelevalvele.
Pärast projekteerimist
Restaureerimisel kanduvad kõik projekti omadused üle praktilisse töösse. Teostaja näeb ainult reaalset projekti ega tea
midagi selle autori kõrgetest mõtetest. Autorijärelevalve ajal
jätkub paljude üles kerkivate probleemidega tegelemine ning
halvemal juhul tuleb hakata lahendama probleeme, mille vastused peaksid projektis kirjas olema.
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JURIIDIKA
Muinsuskaitseameti endised ja praegused töötajad

MUINSUSKAITSE AJALOOLINE ARENG EESTIS
Ülo Puustak

Artikkel on kokkuvõte 17. oktoobril 2008. a toimunud konverentsil „15 aastat Muinsuskaitseametit taasiseseisvunud
Eestis” peetud kõnest.
Maarjamaal on pärandit väärtustatud ligi viis ja pool sajandit. Nii kehtisid meie aladele 1468. a paavst Paul II ja 1474. a
paavst Sixtus IV bullad sakraalehitistes asuvate kunstiväärtuste säilitamise nõudega – andmeid nende rakendumise kohta
meil võib ilmselt leida Vatikani arhiividest.
Teada on, et 1616. a ja 1627. a tegi hilisem Rootsi riigiarhivaar Martin Aschànaeus Tallinna ja Pärnu kirikutes hauaplaatide ja akende ülesmõõtmisi. Üks uusaja Euroopa edumeelsemaid muinsuskaitseseadusi – Rootsi kuninga Karl XI
28. novembril 1666. a allkirjastatud plakat-manifest – kehtis
ka Eesti- ja Liivimaa kohta. Seadus koos trükitud kirjaga kaitse

82

ulatusliku väljaarendamise kohta saadeti rakendamiseks riiginõunikele ja piiskoppidele.
Meenutame ka Samuel Waxelberghi mõõdistusi ja nende
alusel koostatud keskaegsete linnuste plaane-vaateid ja linnade täpseid kaarte 1680ndatest aastatest, ilma milleta me
teaks tänapäeval neist hoopis vähem, või Eric Dahlberghi,
Paul von Esseni tegevust meie materiaalse ajaloo talletamisel
või Tallinna kindlustuste maketi valmimist 1683. a.
18. sajandil alguse saanud keskajavaimustus (romantism)
Euroopas ei jätnud puudutamata ka Eesti-, Liivi- ja Lätimaad,
kus mitmed kirjanikud, näiteks Karl August Künter, Karl Graß,
August von Kotzebue väljendasid arvamust keskaja kunsti
kohta. Riia Keiserliku Lütseumi aserektori ja ülemõpetaja
Johann Christoph Brotze kümneköiteline Liivimaa (s.h Kuramaa ja Lõuna- ning Kesk-Eesti) linnade, asulate, muinaslinnuste, kirikute, mõisate, elumajade, sildade, elanike, riietuse, tööriistade, tarbeesemete, müntide, vappide jms kohta käiv rikkalik andmekogu on tänapäevani hindamatuks teabeallikaks.
Eduard Philipp Körberi, August Wilhelm Hupeli ja krahv
Ludwig August Mellini kirjutised olid tõukejõuks ka gootikavaimustuse tekkeks Eesti- ja Liivimaal. Vanimaks muuseumiks
Eestis võib ilmselt pidada Peeter I majamuuseumi Kadriorus,
mille kogusid täiendati alates 18. saj lõpust.
19. sajandi I poolel asutati mitmeid ajalooteaduslikke seltse või ühinguid: Kodumaa Ajaloo Eestimaa Ühing Tallinnas
1825. a, Õpetatud Eesti Selts Tartus 1838. a jm. Harrastus
muutus üha enam teadustööks.
Esimesteks Vene muinsuskaitseseadusteks olid 31. detsembri 1826. a ja 14. detsembri 1827. a keiserlikud ukaasid,
mis keelasid vanade ehitiste põhjendamatu lammutamise ja
ümberehitamise. Need seadused ei rakendunud piisavalt, sest
karistusmeetmed olid puudulikud: näiteks lammutati 1843. a
Tallinna linnamüüri Viru värav, 1849. a Karjavärav, 1868. a
Nunnavärav, 1875. a Harju värav jms.
Oleviste kiriku taastamist-restaureerimist pärast 16. juuni
1820. a pikselöögist tekkinud tulekahju peetakse Eestis süsteemse restaureerimistegevuse alguseks.Tööd kestsid 20 aastat ja pühakoda õnnistati taas sisse 16. juunil 1840. a. Euroopas
moodi läinud stiililine restaureerimine jõudis ka meile. Oleviste eeskujul alustati 1840–50ndatel suuremaid töid teisteski
ajaloolistes hoonetes: Tallinna Niguliste kirikus, toomkirikus,
Haapsalu linnusekirikus, Tallinna dominiiklaste kloostris ja
Narva Hermanni linnuses. 1876. a keelati Tallinna Tornide
väljaku hoonestamine ja A. von Hoveni juhendamisel alustati
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linnamüüri tornide restaureerimist. 20. sajandi alguses toimusid konserveerimis-restaureerimistööd Rakvere ja Narva linnustes, Maarja kabelis, Pirita kloostris ja Kuressaare linnuses.
1883. a asutati Eesti vanim arhiiv – Tallinna Linnaarhiiv.
Seni olid uurimise, restaureerimise ja mälestiste kaitse
organiseerimisega tegelenud baltisakslased, nagu Wilhelm
Neumann, Eugen von Nottbeck, Friedrich Amelung, Reinhold
Guleke jpt. Eestlastel võttis aega, kuni nad hakkasid omaks
pidama keskaegset ehituskunsti ja üldse võõraste loodut
omal maal. Arheoloogia osas oli olukord teisem. Abja eestlasest kooliõpetaja Jaan Jungi (1835–1900) algatatud Eesti
muististe registreerimine sai kampaania mõõtmed 1880ndatel aastatel. Mõttele aitas kaasa ka Jakob Hurda rahvaluule
kogumise kampaania. 1896. aastaks oli muististe kohta saadud
428 teadet. Ilmus kaks kogumikku „Muinasaja teadus eestlaste
maalt“, millest üks jäi käsikirja.
Segastel aegadel ilmus Eesti Töörahva Kommuuni Siseasjade Valitsuse 30. detsembri 1918. a määrus „Kultuuriajalooliste ja kunstiväärtuslike esemete säilitamise kohta“. Sellele
tuginedes määrati alates 1. jaanuarist 1919. a kultuuripärandi
kaitse ajutiseks vastutavaks korraldajaks Tartus ja lähiümbruses skulptor Jaan Koort, esimene eestlasest muinsuskaitse
juht! Toimkonda kuulusid veel kunstiajaloolased Friedrich
von Stryk, Julius Genss, kunstnikud Konrad Mägi, Rudolf Paris,
Eisenschmidt, Lipping jt. Toimkond töötas kaks nädalat.
1920ndatel aastatel toimusid tõsised vaidlused Tallinnas
pärandi nn eestistamise üle, näiteks Toompea ja linnamüüri
ümberkujundamiseks. 1924. a tegi Karl Burman projekti
Nevski katedraali asemele Iseseisvuse Panteoni rajamiseks
jms. Paljud mälestised olid halvas seisundis: Toompea loss ja
linnus ning Paks Margareeta olid põlenud, linnamüür mitmes
lõigus varisenud, Kadrioru loss rüüstatud. Tallinna volikogu
võttis vastu sundmääruse Tallinna arhitektuurse ilme rikkumise ärahoidmise kohta. Arhitekt Ernst Gustav Kühnert oli
märkimisväärselt sageli mälestistel eksperdiks või siis otseseks
kavandajaks (Oleviste Gildi hoone Pikk 24, Pikk 4–8, Pikk 10,
Viru 9, Lai 38 jt). See kõik oli renoveerimine, kuid sobis ansamblisse. Helmi Üprus iseloomustas E. G. Kühnerti töid kui
„teaduslikele uurimustele rajatud loomingulist lähenemist“.
19. juunil 1925. a võttis Riigikogu vastu 21 paragrahvist
koosneva „Muinasvarade kaitse seaduse“, kus sätestati
mõisted ‘omandikitsendused’, ‘leidasjad’, nende hävitamise ja
rikkumise keelud, järelevalve ja muinasvarade registreerimise
kord ja loodi Muinsusnõukogu (1. istung toimus 26.9.1925. a,
esimene ülesanne oli koostada muinasvarade register).
Restaureerimistööd mälestistel
1920–30ndatel aastatel:
Pirita kloostris (Sten Karlingi juhendamisel, Rootsi riigi
rahastamisel, algasid 1920ndatel ja kestsid 1930ndate lõpuni),

Pühavaimu kirikus (E. G. Kühnert, 1933),Tallinna dominiiklaste
kloostris (E. G. Kühnert, 1933), Haapsalu (Helge Kjellin), Põltsamaa (Ernst Ederberg), Viljandi, Kuressaare, Toolse ja Karksi
linnustes, Padise kloostrivaremetel, Saha kabelis, Tartu toomkiriku varemetel (E. G. Kühnert), Vigala, Harju-Risti, Ambla
(Ernst Ederberg), Kullamaa, Karja (Helge Kjellin), Türi (E. G.
Kühnert) ja Pöide (Helge Kjellin) kirikutes, Petseri kloostris,
Narva Jaanilinna linnuses (Helge Kjellin), Kärde rahumajas jm.
1931. a tegi Teedeministeerium ettepaneku karmistada
muinsuskaitseseadust. 12. augustil 1936. a kuulutas Konstantin
Päts kui peaminister riigivanema ülesannetes välja dekreedina
uue „Muinasvarade kaitse seaduse”. Selles oli juba 35 paragrahvi. Seadus nägi ette usaldusmeeste võrgu loomist, täpsustati kitsendusi jms. 1936. a oli Eestis muinsuskaitse alla
võetud 1327 esiajaloolist, 380 ajaloolist kinnismuistist ja 841
vallasmuistist. 1. maist 1936. a asus tööle Haridusministeeriumi teadus- ja kunstiosakonda muinasvarade inspektorina
magister Erik Laid (kuni 1940. a). 1936–1939 toimus usaldusmeeste võrgu loomine. 1939. a oli juba 362 usaldusmeest.
Periood pärast II maailmasõda:
Teises maailmasõjas purustati paljud mälestised (Põltsamaa
linnus, Tallinna vaekoda, Helme, Karuse kirikud, pea kõik
maakirikud said kannatada suuremal või vähemal määral),
Narva vanalinn sisuliselt hävitati, purustati Tartu, Rakvere,
Viljandi, Valga südalinnad, Tallinna vanalinnast hävis 7% jne.
1944. a loodi MN Arhitektuuri Valitsuse juurde muinsuskaitse
osakond (juhataja Ernst Ederberg), ülesandeks oli arhitektuurimälestiste kaitse. Siit kasvas lõpuks järjepidevuse alusel
mitmete muudatuste tulemusena välja ka Vabariiklik Linnaehitus- ja Arhitektuurimälestiste Kaitse Valitsus, mis oli ka üheks
Muinsuskaitseameti algrakukeseks.
ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Kultuurhariduslike Asutuste Komitee moodustati ENSV RKN 10.07.1945. a
määrusega nr 626. Selle juures tegutses 1945–1949 aastatel
muuseumide osakond, hiljem, 1949–1953 muuseumide ja
arheoloogiliste ning ajalooliste mälestusmärkide kaitse osakond, mille ülesandeks oli ka arheoloogiliste ja ajalooliste
mälestusmärkide kaitse, restaureerimise ja kasutamise korraldamise juhtimine. Alates 1953. aastast kuni 1988. a oli muuseumide riigipoolne juhtimine ja kolme mälestise liigi – ajaloo-, arheoloogia- ja kunstimälestiste – kaitse korraldamine
ENSV Kultuuriministeeriumi pädevuses, olles ministeeriumi
struktuuris erinevate asetustega: 1988. a oktoobrikuust kuni
1989. a detsembrikuuni ENSV Riiklikus Kultuurikomitees,
1989. a detsembrist kuni 1993. a jaanuarini algul ENSV Kultuuriministeeriumis ja hiljem EV Kultuuriministeeriumis, mis
1993. a jaanuaris reorganiseeriti Kultuuri- ja Haridusministeeriumiks. Lisaks inspektoritele ja spetsialistidele loodi ministeeriumi juurde 1.1.1976. a Muuseumide ja Kultuurimälestiste
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Teaduslik-Metoodiline Nõukogu (põhiülesandega koostada
kolme mälestiste liigi – ajaloo-, arheoloogia ja kunstimälestised – koondandmestik), mis oli samuti Muinsuskaitseameti
üheks algrakukeseks. 1947. a võeti vastu esimene sõjajärgne
ENSV MNi määrus ja nimekiri 256 arhitektuurimälestisega.
14. oktoobril 1948. a ilmus NSVLi MNi määrus, millega
kinnitati kultuurimälestiste kaitse põhimäärus, sama kehtis
Eestis 11. jaanuarist 1949. a.
15. juunil 1950. a loodi Teaduslik Restaureerimise
Töökoda (TRT), mis oli esimene spetsiaalne ettevõte
arhitektuurimälestiste uurimiseks, restaureerimisprojektide
koostamiseks ja restaureerimiseks. 1950ndatel loodi ka
Tallinna Arhitektuurimälestiste Majavalitsus, mis hiljem oli
meile tuttav kui Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse
Inspektsioon, mille algidee autor ja kauaaegne juhataja oli
Rasmus Kangropool. See inspektsioon on nüüdse Tallinna
Kultuuriväärtuste Ameti üks baasasutusi. 20. oktoobri 1956. a
ENSV MNi määrusega kinnitati uus kultuurimälestiste kaitse
põhimäärus. 1957. a asutati Eesti Riiklik Vabaõhumuuseum
(esimene omataoline NSVLis, v.a Riia samalaadne, mis loodi
1924. a). 8. juunil 1961. a võeti vastu ENSV seadus kultuurimälestiste kaitse kohta (üldse esimene selletaoline NSVLis.
Vrdl Leedus 1967. a, Usbekis 1968. a, Armeenias, Moldaavias ja Valgevenes 1969. a, Kasahstanis 1971. a). 31.12.1964. a
kinnitas ENSV MN esimese kompleksse kultuurimälestiste
nimekirja, kus oli kokku 3572 ajaloo-, arheoloogia-, kunsti- ja
arhitektuurimälestist, viimaseid 314. 2. augustil 1966. a (redigeeriti 16. novembril 1966. a) kehtestati Tallinna vanalinna
riiklik kaitsetsoon ja kinnitati selle põhimäärus (esimene selletaoline NSVLis! Arhitekt Rein Zobeli ja kunstiteadlase Helmi
Üpruse juhtimisel koostati Tallinna vanalinna regenereerimise
projekt, mille väärtuslikuma osana võib ka praegugi käsitada
hoonete inventeerimistulemusi).TRTsse oli tekkinud omaette
koolkond: teadlased Villem Raam ja Helmi Üprus, arhitektid
Albert Kukkur, Rein Zobel, Kalvi Aluve, Fredi Tomps, Teddy
Böckler, Henno Potti, insenerid Heino Uuetalu, Viljar Vaher,
Vello Buldas, hiljem teadlased Mai-Lea Lumiste, Jevgeni
Kaljundi, Marta Männisalu, Kaur Alttoa, Jaan Tamm, arhitektid
Aet Maasik, Udo Tiirmaa, Tiina Linna, Aarne Kann jpt. 1968. a
reorganiseeriti TRT Vabariiklikuks Restaureerimisvalitsuseks
(VRV).
1971. a asutati Lahemaa Rahvuspark (esimene NSVLis),
kus lisaks looduskaitsele ja ökoloogiale lähtuti ka muinsuskaitsest. 27. veebruaril 1973. a kinnitati ENSV MNi määrusega
Tartu, Pärnu, Paide, Viljandi, Rakvere, Võru, Kuressaare, Haapsalu ja Lihula ajalooliste keskuste kaitsetsoonid ja nende
põhimäärused ja 1. augustil 1973. a kinnitas ENSV MN ajaloo- ja kultuurimälestiste uued nimekirjad, milles oli kokku
5513 mälestist, sellest arhitektuurimälestisi 597. 29. oktoobril
1976. a jõudis Nõukogude impeerium oma esimese selle84

alase seaduseni ning kehtestati NSVLi ÜNi seadus „Ajaloo- ja
kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise kohta”. ENSV samalaadne seadus (peaaegu täpne koopia eelmärgitust) võeti
vastu 21. detsembril 1977. a (kõrvalepõige: seadus sätestas
ühe liigina ka dokumentmälestised). 1978. a oktoobris kahestub VRV, selle uurimis-projekteerimisjaoskonnast saab iseseisev Kultuurimälestiste RPI (KRPI), hilisem RUPI Eesti Ehitusmälestised, veelgi hilisem RAS Eesti Ehitusmälestised. VRV
jätkab restaureerimisettevõttena.
1978. a asusid Eestis tööle Poola restauraatorid. 6. oktoobril 1980. a anti Tallinnale üle Euroopa kuldmedal (EuropaGoldmedaille für Denkmalpﬂege) arhitektuuripärandi säilitamise eest (sellega kaasnes raha 25 000 DEMi; Euroopa kuldmedal on asutatud 1973. a ja seda annab välja Stiftung F.V.S.
zu Hamburg). Tallinn oli kaheksas Euroopa linn, mis sai selle
medali.
13. detsembril 1982. a võttis ENSV MN vastu (NSVLi
16.09.1982. a samalaadse alusel) „Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise põhimääruse”. ENSV MNi
29.12.1984. a määrusega nr 659 kehtestatakse muude asjade
hulgas iga-aastane muinsuskaitsekuu (18. aprill kuni 18. mai).
Selle ettepaneku autor oli Fredi Tomps. 1985. a 4. –7. juunini
toimus Eestis (Tallinnas ja Lahemaal) ICOMOSi kollokvium
teemal „Arhitektuurimälestiste kaitse ja kaasaegse kasutamise
probleemid”, osalejaid oli 15 välisriigist, 11 liiduvabariigist ja
Eestist. 24. septembril 1987. a kehtestas ENSV MN Rebala
ajaloolis-kultuurilise kaitseala. 12. detsembril 1987. a moodustati altpoolt tuleval initsiatiivil Eesti Muinsuskaitse Selts.
1. aprillil 1988. a luuakse VRV, KRPI ja Valitsuse Inrestauraator (tellijaülesanded Poola restauraatoritelt) baasil Vabariiklik Koondis Eesti Restauraator. 4. oktoobril 1988. a täiendati
arhitektuurimälestiste vabariiklikku nimekirja nelja mälestise
(Tallinna sadama vesilennukite angaarid, Kasari jõe sild,
Kadrioru staadioni tribüün ja Tallinna laululava) võrra. Alates
1989. a veebruarist võetakse tööle esimesed maakondlikud
arhitektuurimälestiste inspektorid (teiste liikide jaoks olid inspektorid või nõunikud juba varem maakonnamuuseumide
või rajoonide täitevkomiteede, hiljem maavalitsuste koosseisus). Samal aastal asutati hulgaliselt restaureerimisﬁrmasid
väikeettevõtetena, kes hiljem muutusid osaühinguteks-aktsiaseltsideks.
1. jaanuaril 1990. a (tegelikult juba 1986. a detsembris
vabariikliku restaureerimiskeskusena) asutati Kunstimuuseumi ja Vabaõhumuuseumi restaureerimisosakondade baasil
Ennistuskoda Kanut – kultuuriväärtuste konserveerimise,
restaureerimise ja teadusliku uurimise keskus. Kanut on tegev
eelkõige – kuid mitte ainult – muuseumides asuvate väärtuste
säilitamisega. Vallasmälestiste ja kultuuriväärtuste konserveerimisega tegelevad veel Tartu Ülikool, Eesti Rahva Muuseum,
Eesti Riigiarhiivi restaureerimisosakond, Eesti Rahvusraamatu-
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kogu säilitus- ja ennistusosakond ja Tallinna Ülikooli Ajaloo
Instituudi arheoloogia osakond ning mitmed vajaliku tegevusloaga ettevõtjad.
Konserveerijate-restauraatorite ettevalmistust saab Tartu
Kõrgemast Kunstikoolist mööbli, naha, maali ja maalingute
restaureerimise erialadel, Tallinna Ehituskool õpetab mööbli
ning puit- ja kiviehitiste restauraatoreid, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool puit- ja
kiviehitiste restauraatoreid ning Valgamaa Kutseõppekeskus
koolitab palkmaja ehitajaid. Tänulikud peame olema Eesti
Kunstiakadeemiale, kus alates 1995. a korraldatakse restaureerimise täiendõpet kõrgharidusega arhitektuuri- ja ehitusspetsialistidele. Bakalaureuse- ja magistriõppe võimalused
avanesid seal alates 2001. a muinsuskaitse ja restaureerimise
alal kolmes põhisuunas: arhitektuurne konserveerimine, esemeline konserveerimine ning muinsuskaitse ja antikvarism.
1993. a 1. oktoobrist ühendati eri ametkondade (ajaloo-,
arheoloogia- ja kunstimälestised Kultuuri- ja Haridusministeeriumist, arhitektuurimälestised Keskkonnaministeeriumist)
muinsuskaitsetöötajad ühtseks Muinsuskaitseametiks. Seda
oli kavatsetud moodustada juba varem, kuid eriarvamused,
kas moodustada inspektsioon või amet venitas loomise aega
paar aastat, varem loodeti valmis saada ka muinsuskaitseseadus. Alluvusegi küsimus oli lahtine: kas Kultuuri- ja Haridusministeeriumi või Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.
Koosseisu taotleti 60 teenistujat, kellest kümme olnuks nn
ekspeditsiooniks (arheoloogiline kiirreageerimisüksus, eritingimuste koostajad, uurijad) – seda aga ei võimaldatud.
Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1993. a määruse nr 226 alusel
andis keskkonnaminister Andres Tarand, kes oli samaaegselt
ka kultuuri- ja haridusministri ülesannetes, välja 19. augustil
1993. a käskkirja nr 22/183, millega konkretiseeriti ülesanded ja moodustati asutuste reorganiseerimise ning Muinsuskaitseameti asutamise korraldamise keskkomisjon, keda juhtis
esimehena Kultuuri- ja Haridusministeeriumi kantsler Veiko
Jürisson. Seoses ameti moodustamisega otsustas Vabariigi
Valitsus 7. septembril 1993. a anda Kultuuri- ja Haridusministeeriumi bilanssi hooned Lai 29 ja Uus 18. Esimesest
kohast ametiruume tegelikult ei saadud ning hiljem see hoone
müüdi, asemele saadi hoone aadressil Pikk 2. Peadirektoriks
määrati arheoloog Jaan Tamm. Ameti põhimääruse kinnitas
kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo 7. oktoobril
1993. a. 11. oktoobril 1993. a registreeris Tallinna Linnavalitsus
Muinsuskaitseameti numbri all 01259220, arveldusarve avati
Tallinna Pangas 12. oktoobril 1993. a, samal päeval kell 14.28
andis kunstnik Priit Herodes Jaan Tammele üle ümmarguse
pitsati ameti oma nime ja riigivapi kujutisega. 17. novembri
1993. a seisuga oli ameti struktuur olemas, kuid koosseis ei
olnud veel komplekteeritud. Nagu võis loomismääruse kolmandast punktist teada saada, pandi maakondades ja vabariik-

likes linnades ülesanded sealasuvatele järelevalvetöötajatele,
see tegelikult enam ei toiminud, kuna ka need struktuurid
olid muutusealtid ning esmajoones püüti muinsuskaitse arvel
tekitada muude valdkondade ametnikke. Seega tekkis vajadus
võtta struktuuri ka maakonnainspektorid. Arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut koos abilistega oli valmis
saanud muinsuskaitseseaduse eelnõu, mis kiideti Vabariigi
Valitsuses heaks 21. detsembril 1993. a ja edastati Riigikogule, kus seadus võeti vastu 9. märtsil 1994. a ning jõustus
16. aprillil 1994. a. 22. aprillil 1994. a tegi peadirektor Jaan
Tamm kirjaliku ettepaneku Tallinna Linnavolikogu esimehele
Tiit Vähile sõlmida koostööleping muinsuskaitseliste ülesannete jaotumiseks Tallinnas. Peab märkima, et selle ettepaneku
realiseerimine võttis aega viis aastat ning haldusleping sõlmiti
alles 13. aprillil 1999. a (Jaan Tamm ja volikogu esimees Edgar
Savisaar). Vabariigi Valitsuse 14.10.1994. a määrusega nr 375
asutati kultuurimälestiste riiklik register.
Vahepeal moodustati Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri
1994. a määrusega nr 110 Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse Inspektsiooni ja Tallinna Kultuurimälestiste Inspektsiooni ühendamise teel Tallinna Muinsuskaitseamet (praegu Tallinna Kultuuriväärtuste Amet). Eesti Vabariik ühines mitmete rahvusvaheliste muinsuskaitseliste konventsioonidega.
Lisaks põhitegevusele – riiklik järelevalve – toimus mitme
aasta vältel mälestiste nimekirjade ülevaatamine, seadusest
lähtuvate alamastme õigusaktide koostamine ja kehtestamiseks esitamine.
Riigi kokkuhoiupoliitikast lähtudes korraldati alates 1.
detsembrist 1997. a Muinsuskaitseamet ümber Muinsuskaitseinspektsiooniks. See oli suurelt jaolt populistlik lähenemine,
sest mingit sisulist muudatust ju ei toimunud, samasugused
ülesanded tuli nüüd aga täita kümne töötaja võrra vaesemalt.
Muinsuskaitseseaduses sätestatud ülesannete hulgast võeti
ära fraas „muinsuskaitsetöö korraldamine“. Tegelikkuses jätkus ju ka korraldamine edasi.
Esimene haldusleping muinsuskaitseliste riiklike kohustuste täitmise kohta sõlmiti Haapsalu linnaga 1998. aastal.
5. märtsil 1998. a saatis Eesti Arhitektide Liit avaliku kirja
kultuuriminister Jaak Allikule, kus esitati kaheksast punktist
koosnev ettepanek muinsuskaitse paremaks muutmiseks
(muuta seadust, detailplaneeringute osatähtsuse tõstmine
mälestiste kaitsevööndites, ajaloomälestiste–hoonete kaitsekriteeriumid, mälestisteks tunnistamise protseduuri demokraatlikumaks muutmine, eritingimused ainult mälestiste kohta (mitte näiteks muinsuskaitsealade hoonetele), litsentseerida ka muinsuskaitseinspektoreid, tegevuslitsentsid ära jätta
– mälestistega tegelemiseks piisab arhitekti diplomist, mälestiste gradatsioon). See oli tõukeks järgnevatel aastatel toimuvale. Alustati muinsuskaitseseaduse muutmist (komisjoni esimees Trivimi Velliste), mille eelnõu esitati Riigikogule 2001. a.
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Seaduseelnõu kultuurikomisjonis arutamise käigus esitas ühe
võimuloleva erakonna fraktsioon ettepaneku Muinsuskaitseinspektsiooni likvideerimiseks – alternatiivina pakuti kolme
muinsuskaitseametniku koha moodustamist Kultuuriministeeriumis ja maakonnainspektorite jaotamist maavalitsuste vahel (toiming, mis ebaõnnestus ju 1993. aastal). Seejuures oli
seadusemuudatusi ettevalmistav komisjon teinud ettepaneku
muuta inspektsioon taas ametiks. Asjade sobivamas suunas
liikumiseks esitati Riigikogule riigi kohustuste loetelu, lähtudes õigusaktidest, s.h rahvusvahelistest konventsioonidest.
Esitati ka arvamus, millised riigijuhtimisasutused neid kohustusi peaksid täitma ning meeldetuletus, et Eesti Vabariik on
ratiﬁtseerinud mitmeid konventsioone, seejuures Pariisi 1972.
a konventsiooni, mille 5. artikli punkt b märgib: „asutada, kui
neid veel ei ole, oma territooriumil üks või mitu kultuuri- ja
looduspärandi kaitse, säilitamise ja populariseerimise talitust,
kellel on nendele pandud ülesannete täitmiseks vajaminev
personal ja vahendid“. Vahepeal lootusetuna tundunud metamorfoos leidis lahenduse 20. detsembril 2001. a kell 10.19.
27. veebruaril 2002. a võttis Riigikogu vastu uue, praegu kehtiva „Muinsuskaitseseaduse“, mis on tegelikult, nagu
korduvalt märkis Riigikogu kõnetoolis ka eelnõud esitanud
kultuuriminister Signe Kivi, sisuliselt 1994. a seadus mõningate
muudatustega.
Eesti Vabariik on ühinenud mitmete muinsuskaitsega
tegelevate rahvusvaheliste, valitsusvaheliste ja valitsusväliste
organisatsioonidega: UNESCO, ICOMOS, ICOM, ICCROM,
DOCOMOMO, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon
(projektid), EAC (arheoloogia), EAA (arheoloogid), ASCE
(kalmistud). Sügiseti korraldatakse, nagu enamikes Euroopa
riikides, Euroopa muinsuskaitse päevasid. 1997. a lülitati Tallinna
vanalinn UNESCO maailmapärandi nimekirja, 2005. a Struve
geodeetiline meridiaan kolme punktiga Eestis (Friedrich
Georg Wilhelm Struve); vaimse kultuuripärandi nimekirja on
Eestist lülitatud Kihnu kultuuriruum ja Baltimaade laulu- ja
tantsupidude traditsioon 7.11.2003. a.
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Lisaks Eesti Muinsuskaitse Seltsi jätkuvale tööle on asutatud mitmeid seltse-ühendusi mälestiste kaitseks ja kasutamiseks: Eesti Mõisakoolide Ühendus (algataja Piret Rammo),
Eesti Mõisate Ühendus (algataja Jaan Kriisa, 12 asutajaliiget,
13. mai 2003), MTÜ Eesti Veskivaramu (Mae Juske), loodud
on Eesti muinsuskaitse ümarlaud (2008). Rootslaste ehitushoolduskeskusi eeskujuks võttes ja Rootsi Kuningriigi vahetul
kaasabil on Eestisse arendatud ka samalaadne infokeskuste
võrk.
Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud mõned riiklikud programmid eri liiki mälestiste säilitamiseks. On kinnitatud Muinsuskaitseameti arengukava aastateks 2008–2011, kus lähtutakse arusaamast, et kultuuripärandi vaimne ja aineline osa
on tervik ning üksikmälestise kaitselt tuleb kiiremini liikuda
keskkonna-alasele kaitsele. Paraku teame varasemast, et
juba 1966. a mindi üksikmälestise kaitsmiselt üle kompleksi
kaitsmisele, kuhu kuulub ka looduslik keskkond. Ei ole midagi
uut siin taeva all.
Mälestiste hulk 9.9.2008. a seisuga oli 26 028 (ajaloomälestisi 1267, arheoloogiamälestisi 6618, arhitektuurimälestisi 5277, kunstimälestisi 12 966, tehnikamälestisi 44),
12 muinsuskaitseala. Probleemiks on ja jääb ilmselt ka lähiajaks ressursside, s.h ametikohtade puudus. Lisaks Haapsalule
ja Tallinnale on sõlmitud halduslepingud Tartu ja Pärnu linnaga
ning mitmed koostöölepingud (kõrgkoolide, EMSi, Piirivalveametiga jt). On asutud uuesti revideerima-täiendama Muinsuskaitseseadust.
Kasutatud allikad:
Hallas, K. 1997. Arhitektuurimälestiste kaitse ajaloost: 1920.-1930.
aastad. Aastaraamat Vana Tallinn VII (XI). Tallinn, 95-121.
Hein, A. 1985. Poolteist sajandit arhitektuurimälestiste restaureerimise
algusest Eestis. Ehitus ja Arhitektuur ½-1985. Tallinn, 96-101.
Kirme, K. 1989. Jaan Koorti päevaraamat. Tallinn, 122-126.

LÜBECKI LINNAÕIGUSEST
BALTI ERASEADUSE JÕUSTUMISENI
Sigrid Keskküla

Tallinnas hakkas kehtima 1248. aastal Lübecki õigus ja kehtis
sisuliselt 19. sajandi lõpuni kuni Balti eraseaduse vastuvõtmiseni. Lübecki linnaõiguse 1257. aasta koodeksis oli 99 artiklit,
1282. aasta Tallinna koodeksis on 168 artiklit, mis reguleerisid kodanike suhteid isekeskis ja linnaga.1 Hiljem kehtestati
Lübecki linnaõigus Narvas ja Rakveres. Mõned Lõuna- ja
Kesk-Eesti linnad (Tar tu, Pärnu, Haapsalu, Paide, Viljandi)
ühinesid Riia kaudu nendeni jõudnud Hamburgi linnaõigusega. Õiguse arengu vaatlemisel tervikuna tuleb Eesti
aladel eristada Tallinna linnaõigust, Riia linnaõigust ja Eestimaa ning Liivimaa õigust, nn rüütliõigust ehk maaõigust.
Täpselt ei ole teada, millised õigusnormid olid Tallinnas
kasutusel linna kujunemise esimestel aastakümnetel.Tallinn oli
alates 13. sajandist integreeritud Kesk-, Ida- ja Põhja-Euroopa
linnu hõlmavasse õigus-, kultuuri- ja majandusruumi. Lübecki
raad oli Tallinnale kuni 1584. aastani apellatsiooniinstantsiks,
kuhu võis edasi kaevata Tallinnas langetatud kohtuotsuste
peale. Lübecki õigus sisaldab raadi ja raehärrasid puudutavaid
sätteid, tsiviil- ja kriminaalõiguslikke norme, ehitus- ja heakorraeeskirju.
Lübecki õigusega linna tähtsaim seadusandlik, täidesaatev
ja kohtuorgan oli magistraat ehk raad. Raad registreeris
kinnisvaratehinguid, suhtles maahärradega, esindas linna
rahvusvahelisel tasandil ning jälgis linna heakorda. Tema pädevuses oli linnakodanike vastuvõtmine ja kodanikeraamatusse
sissekandmine.2 Lübecki õiguse linnades oli foogt advocatus
maahärra esindaja, kelle kompetentsi kuulusid muuhulgas ka
kohtuasjade lahendamine. Tallinnas tekkis linnafoogti institutsioon advocatus civitati, mis oli kohtuvõimu kandjaks nii tsiviilkui ka kriminaalasjades. Keskaegses kohtumõistmises etendasid olulist osa õigustleidjad ja eestkõnelejad3, nimetame
neid oraatoriteks. Enamasti oli nende retoorika väga hea ja
sõnaosavus oli see, mis tollel ajal pani õiguse maksma. Liivi- ja
Eestimaal kehtinud Saksa seadused, Liivi maaõigus, Lübecki
või Magdeburgi linnaõigus avaldasid olulist mõju eestlastele
ja arenevale seadusandlusele kuni tänapäevani välja.
1280. aastal sai Tallinn Euroopa võimsamate kaubanduslinnade ühenduse – Hansa Liidu – liikmeks, millega hiljem
ühinesid veel Tartu, Pärnu ja Viljandi. 1346. aastal andis Hansa
Liit Tallinnale kaupade ladustamise õiguse transiitkaubanduseks Novgorodi ja ülejäänud Venemaaga. Seega kõik kaubad
nii läänest Venemaale kui ka Venemaalt läände pidid läbima Tallinna.4 Linna õitseaeg langes 15.–16. sajandisse, mil

transiitkaubandus Novgorodi ja Moskva vahel tänu Lübecki,
Bremeni, Amsterdami, Genﬁ, Brugge, Bergeni, Londoni ja
Stockholmi tollivabale turule ning ühtlustatud väärtusega
rahasüsteemile.
Hansa Liitu kuulusid 14. sajandil juba 80 suurt ja väiksemat
kogukonda.Tallinnale ja Tartule oli kuulumine Hansa Liitu poliitilise ja majandusliku tähtsusega, kindlustades nende jõukuse
ja kasvu. Niisuguste oluliste suhete areng tekitas vajaduse
õiguse ja selle arengu järele. Õigusjumalanna Justitia bareljeef
Tallinna Raekoja seinal 1629. aastast: „Õigus jääb ega lase end
alla suruda.Tema ees peavad taanduma kõik kurjad teod”5 on
kindel märk juba väljakujunenud hoiakust õiguse vajalikkusest
ja selle tähendusest ning eksisteerimisest.
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Tallinna kui transiitkaubanduse keskuse arengu ja kasvuga
tekkis nõudmine järjest uute õigusnormide järele. 14. sajandil sisaldas koodeks juba 372 artiklit. Viimane on selge märk,
et õigusloome arenes koos vajadusega kaitsta omandit. Üha
rohkem reguleeriti ostu-müügi, kaubanduse, ehitamise, abielu
ja pärandiküsimusi ning võlasuhteid jne.
Lübecki õiguse Tallinna koodeksi 1282. a 66. artikkel
sätestas: „Ehitistest. Kui mõnel meie kodanikul on müür ja
tema vihmaveerenn jääb sellest väljapoole, tahab tema naaber
ehitada ja temalt pool müüri kätte võita ja ta ei saa seda, sest
teine ei taha seda lubada, peavad raehärrad selle korraldama
nende mõlema vahel, nii et see oleks võimalik. See aga, kes
saab müüri, see peab ehitama viiluga maja, üleni kivist, ülalt,
eest ja tagant ühe aasta jooksul kahekümne marga hõbeda
suuruse trahvi ähvardusel.”6
Rae poolt välja antud määrused ja korraldused täiendasid Lübecki õigust. Osa üldkäibivaid õigusnorme ja -tavasid
ei olnud aga üldse kirjalikult ﬁkseeritud. Vene linnaseaduse
kehtestamisega Balti provintsides 1877. aastal jäid Tallinna raele vaid kohtu funktsioonid. Lübecki õiguse ajastu sümboolseks
lõpp-punktiks Tallinnas võib lugeda rae täielikku likvideerimist
1889. aastal. Balti eraseaduse kaudu püsis Lübecki õiguse
mõju Eestis 1940. aastani.7 Seega jäid paljud Lübecki õiguse
sätted Eestis püsima kuni Nõukogude okupatsiooni alguseni.
Taasiseseisvunud Eesti võttis uuesti kasutusele Wabariigiaegsed eelnõud ja tol ajal kehtinud seadused, ning hakkas
neid vastavalt vajadusele ümber töötama.
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Jüri Kuuskemaa „Kui raeuudised kõlasid fanfaarihelide saatel”,
Ajaleht Pealinn, 10.03.2008,
2
„Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282” lk 8 jj
3
„Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282” lk 9 jj
4
Leo Laur, Eesti Juristide liit, Hansalinn Tallinn – Mereseadused Lübecki
linnaõiguse koodeksis Tallinnas 1257-1282-1586
5
Leo, Laur, Eesti Juristide Liit „Hansalinn Tallinn – Mereseadused
Lübecki linnaõiguse koodeksis Tallinnas 1257-1282-1586”, lk 8 jj
6
„Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282” artkkel 66, tõlge Tiina Kala
7
Ajaleht Pealinn, 09.05.2003, kokkuvõtlikult
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PAIDE VANALINNA
LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS
Eva Laarmann

Sellise pealkirjaga töö tellis allakirjutanult Paide Linnavalitsus
2008. aasta suvel. Uuringu eesmärgiks oli koguda ja analüüsida
muinsuskaitse seisukohast huvipakkuvat materjali Paide Linnavalitsuses koostatava teemaplaneeringu „Paide miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutustingimuste seadmine” tarbeks. Väliuuringud ja andmete kogumine algasid 2008. aasta septembris, töö valmis aasta lõpuks.
Kuigi töös on keskendutud põhiliselt vanalinna muinsuskaitsealale, on põgusamalt vaadeldud ka mõningaid miljööväärtusega piirkondi, mis jäävad teemaplaneeringus käsitletavasse
alasse. Nende hulgas on suurim Pärnu mnt äärne piirkond,
mis hakkas jõudsamalt arenema 20. sajandi algul seoses Paide
raudtee avamisega ja mille väärtuslikumaks osaks on küllaltki
hästi algse välisilme säilitanud kahekorruselised kompaktsed
historitsismi ja juugendstiili sugemetega mansardkorrusega
elamud. Kõige uuem töös käsitletud miljööala jääb Rahu,
Looduse, Eha ja Nooruse tänavate piirkonda, kus on tegemist ühtlase ja rahuliku hoonestusega – tüüpilised viilkatusega
silikaattellistest eramud – mis on säilinud algsel kujul ilma
suuremate muudatusteta ning on Nõukogude Eesti ühepereelamute iseloomulikud näited.
Töös on muinsuskaitseala vaadeldud väiksemate piirkondade kaupa, kusjuures on püütud välja tuua iga piirkonna
(tänava) omapära, kujunemislugu, muinsuskaitselist probleemistikku ja võimalusi ajaloolise miljöö säilitamiseks. Piirkonna iga kinnistu kohta koostati ankeet, kuhu on koondatud
andmed hoonete ehitusaja, stiili, kasutusotstarbe, põhiliste
ehitusmaterjalide ja tehnilise seisundi kohta, samuti hoone
arhitektuurne kirjeldus, säilinud arhitektuursete originaaldetai-
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lide loetelu, kinnistu lühikirjeldus ja kujunemislugu, lisaks ka
andmeid objekti kultuuriloolise tausta kohta. Ankeetandmete
põhjal on antud üksikobjektide muinsuskaitseline väärtushinnang skaalal: arhitektuuri- või ajaloomälestis, enamväärtuslik, väärtuslik, vähemväärtuslik, uusehitis, kusjuures silmas
on peetud hinnatava hoone tähendust Paide vanalinna kui
arhitektuuriajaloolise väärtusega tervikule.
Korduvad probleemid
Vanalinna miljööd kujundav Paidele iseloomulik puitmaja (linnakodaniku elamu) vajab suuremat tähelepanu. 18. sajandi
lõpul – 19. sajandi algul väljakujunenud hoonetüüp on ühekorruseline piklik kõrge poolkelp- või kelpkatusega ja mahuka
pööninguga ehitis. Hoone keskel asus mantelkorstenköök,
tihtilugu paiknes elamus ka väike pood või töökoda. Suhteliselt
tagasihoidlikule arhitektuurile vaatamata oli klassitsismist ja
hilisklassitsismist mõjutatud välisviimistlusele pööratud küllaltki suurt tähelepanu. Sageli ilmestas hoone esikülge sammasportikusega lahtine rõdu, mille puidust sambad, kapiteelid
jm detailid olid tähelepanuväärsel tisleritöö tasemel, leidus
ka kolmnurkfrontooni motiivi hoone keskteljel. Märkimist
väärivad stiilsed tahveldatud, harilikult kahetiivalised valgmiku
ja rombimotiividega välisuksed, sepiskonsoolidele toetuvad
varikatused, avade nurgakvaadritega piirdelauad, proﬁleeritud karniisid, veelauad jne. Paraku lõhuti nõukogude-aegse
kapitaalremontide buumi käigus mantelkorstenköögid välja,
avasid suurendati, algsed uksed-aknad asendati, kivikatused
vahetati eterniidi vastu, varikatused ja paljud teised originaaldetailid kaotati. Kuigi Paide vanalinnas leidub stiilselt restau-

Tallinna tn 31. 19. sajandi hilisklassitsistlik kodanikumaja.
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Pikk tn 35. Paidele tüüpiline rombimotiiviga kahetiivaline tahveluks.
Sokkel on tänavapinda uppunud ja niiskus pääseb seinte alumistesse
palgikordadesse ja põrandakonstruktsiooni.

reeritud ehitisi (nt raekoda), on viimasel kümnendil toimunud
hoonete nn korrastamine mõjunud peaaegu samamoodi kui
omaaegsed kapitaalremondid: jälle on hävinud algsed fassaadidetailid ja muutunud majade välisilme. Kadunud ja asendatud
on algupärased tahveluksed, varikatused, aknad, Paide vanalinnale tüüpilised avade nurgakvaadritega piirdelauad, laiad
proﬁleeritud voodrilauad, räästa tuulekastid jne. Asendatud
detailid on tihtilugu robustse teostusega, Paide vanalinnale
ebatüüpilise proﬁiliga ning pole arvestatud ajaloolistele hoonetele omaste traditsiooniliste materjalide ja töövõtetega.
Lähiaastate trendiks on olnud pakettaknad ja fassaadide soojustamine, mille tagajärjel jäävad avatäited sügavale seina sisse,
kaovad piirlauad ja karniisid, samuti on kadumas originaalsed
räästa tuulekastid. Samas peab märkima, et remonditud hoonete maht on üldjuhul jäänud muutmata, häirivaid juurde- ja
pealeehitisi eriti ei kohta. Ajaloolistes hoonetes tuleks restaureerida ja säilitada kõik veel allesolevad originaaldetailid.
Puuduvad, asendatud või amortiseerunud detailid saab taastada olemasolevate originaalide ja analoogide eeskujul. Tuleks
kaaluda ka hävinud fassaadielementide (frontoonid, tuulekojad) taastamist analoogide ja arhiivimaterjalide põhjal.
Paidele iseloomuliku puithoonestuse tehniline seisund ei
ole kuigi hea, tihtilugu on konstruktsioonide kahjustusi tekitanud niiskus ja sadeveed. Tänavapinna pideva tõstmise tõttu
on hoonete sokkel pinnasesse uppunud, vundamendid vajunud, seinte alumised palgikorrad pehastunud, niiskuskahjustused on haaranud ka põrandakonstruktsioone. Mõnes hoones on esimese korruse põrand jäänud tänavapinnast koguni
madalamale. Probleemi pole lahendanud ka vundamendile
vöö ümbervalamine. Vajalik oleks teha vertikaalplaneerimine
sadevete eemalejuhtimiseks hoonetest, et peatada edasine
konstruktsioonide kahjustumine ning tänavate edaspidisel

Rüütli ja Vee tänava nurgamaja oli vahepeal kasutuses lasteaiana.

Endine tütarlaste gümnaasium Posti tn 12 esindab Paide
historitsistlikku tellisarhitektuuri.

Tallinna tn 32. Vanalinna kruntidele iseloomulik hoonestusega suletud õueruum.
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remontimisel tuleks eemaldada aja jooksul pidevalt lisandunud kattekihid.
Raskeks küsimuseks on kujunenud ajaloolistele ehitistele
sobiva, hoone arhitektuuri säästva funktsiooni ja õige peremehe leidmine. Probleemid said alguse juba Nõukogude ajal,
kui muudeti vanalinna hoonete algset kasutusviisi ja rikuti
selles osas järjepidevust. Sobivaks näiteks on Rüütli (vahepeal
Järvekülgi-nimeline) tänav, kus suur osa stiilsetest elamutest
ehitati ümber lastepäevakoduks. Lähtudes tolleaegsetest normidest tuli muuta plaanilahendust, mistõttu hävisid nii mantelkorstnad kui ka ruumide algne paiknemine. Hiljem kolis lasteaed välja ja endised elamud tagastati, kuid siiani pole nendes
taastunud varasem elu: maju on lastud laguneda (Rüütli tn 8),
neid on tagasihoidlikult püütud kasutada ärihoone või elamuna, mõni seisab tühjalt. Sama piirkonna üks imposantsemaid
ehitisi, Paide tellisarhitektuuri esindav endine tütarlaste gümnaasiumi hoone Posti tn 12 seisab samuti tühjalt ja laguneb.
Probleem, mis lähitulevikus ilmselt veelgi teravneb, on ajalooliste hoonete asukate ja omanike majanduslikud raskused,
mis pidurdavad taastamis-restaureerimistöid ning võivad
takistuseks saada ka hädavajaliku hooldusremondi tegemisel.
Analüüsi koostamisel tuli ette objekte, mis kippusid unarusse
jääma seetõttu, et tagastatud vara omanik ilmselt ei teadvustanud endale ajaloolise hoone väärtust ja tähendust linnaruumis. Samas on ehitisi, kus ollakse küll huvitatud majade
remontimisest, kuid pole raha ja seetõttu on tekkimas ka
minnalaskmismeeleolud.
Linnaehituslikud valupunktid
Paide vanalinnas tuleb ajaloolisele kinnistustruktuurile rohkem tähelepanu pöörata. Tüüpiline elamukrunt on piklik,
selle kitsamal küljel paikneb tänava ääres elamu, millele hoovi
pool liitusid tiibehitised ja kõrvalhooned: õuemajad, tallid,
tõllakuurid, laudad, aidad, keldrid ja saunad. Rikkama kaupmehe või linnakodaniku majapidamine nõudis teinekord isegi
väiksemaid hoovipealseid üürimaju. Nii moodustus kas täielikult või osaliselt hoonestusega suletud õueruum. Suurem osa
krundist oli aed, mis ulatus kas teise tänavani või omaaegse
linnapiirini. Näiteks oli Rüütli tänav ühepoolse hoonestusega,
kuni Nõukogude ajal hoonestati ka teine tänavakülg, sealhulgas rajati mõõdutundetult suur apteekide keskladu, millele
tänapäeval püütakse leida uut kasutusotstarvet. Käesoleval
ajal hakkab silma, et võrreldes tänavaäärsete elamutega pööratakse kõrvalhoonetele ja hooviansamblile vähem tähelepanu, tihtilugu on need lihtsalt lammutatud. Üksikobjektidena
pole abihooned eriti suure väärtusega, olles sageli ka väga
halvas seisukorras, kuid vanalinna miljöö ja ajaloolise krundiplaneeringu säilitamise huvides tuleks neid hoida ja lagunemise korral asendada, ennistades algsed mahud ja proportsioonid. Miljööväärtusele annaks juurde ka kruntide kunagiste
kõrgete puitpiirete ja väravate taastamine.
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Vanalinnas mõjuvad häirivalt tühikud või uuemad asendused tänavafrondis. Näiteks Keskväljaku ja Pärnu tn nurgale
1960. aastail rajatud kaubanduskeskus on rikkunud nii väljakut kui ka Pärnu tänavat, mida laiendati sel määral, et tänav
kaotas oma vanalinliku mastaabi. Kui nõukogudeaegsete kivist
külalistega tuleb vähemalt praegu leppida, siis tühikute täitmine ja endise tänavafrondi taastamine algse mahu ja proportsioonidega hoonestusega peaks olema jõukohane. Eriti
puudulik on Keskväljaku läänekülg ja Tallinna tänava algus, kus
asus üks vanimaid ja terviklikumalt säilinud hooviansamblid
Tallinna tn 4, mis pärast 1990. aasta põlengut lammutati.
„Auklik“ tänavafront ei lase mõjule pääseda väljaku proportsioonidel ja hajutab vaatesuuna Tallinna tänavale.
Paide vanalinnas väärivad märkimist ja ka markeerimist
omaaegne ringvall, mille täpsem asukoht ja tekke- ning hävimislugu vajab suuremaid uurimistöid. Teada on, et Paide
vanimad, juba keskajast pärinevad tänavad (Pikk, Kitsas, Vee,
Rüütli, Vainu, Posti, Pärnu, Lai, Väike-Aia ja Suur-Aia) on moodustanud ringmüüri sisse jäänud algse Paide tänavavõrgustiku.
Väike-Aia ja Kitsa tänava ristmiku juures asunud ringmüüri
loodebastion oli alles veel möödunud sajandil.
Küllaltki unarusse on jäänud Vallimäe kirdeosa ümbritsev
Veski-Parkali tänava piirkond. Peale seda kui Nõukogude ajal
muudeti jõesängi, jäi Paide vanalinn oma veepiirist ilma ja
kadus vanalinna ühe osa peamine võlu. Jõesängi taastamine
linna idaserval aitaks ennistada piirkonna ajaloolist miljööd ja
maastikulisi väärtusi. Eriti oluline oleks see Simsoni vesiveski
ja endise õllepruulikoja kompleksile. Tänu jõele tekkis juba
keskajal ordulinnuse külje alla veski, mis töötas seal sajandeid ja mida võiks tinglikult ka üheks linnuse osaks lugeda.
Hiljem asutati lähikonda värvimis- ja parkalitöökojad, õlle- ja
limonaaditööstus, välja kujunes omaaegne tööstuspiirkond.
Praegu on endised tootmishooned kas lammutatud, väga
halvas tehnilises seisundis või hävimisohus. Veel kümmekond
aastat tagasi olnuks võimalik Simsoni vesiveskit taastada, ka
omaaegne sisseseade oli veel säilinud, kuid praegu on ehitis
suuremalt jaolt varemeis ning pigem ollakse huvitatud lammutamisest kui ennistamisest. Praegustes majandustingimustes
võiks lahenduseks olla veski müüritiste konserveerimine ja
säilitamine samadel põhimõtetel linnusevaremetega.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et lisaks miljööväärtuslike alade
piiride määramisele ning kaitse- ja kasutustingimuste seadmisele oleks vajalik pidev muinsuskaitsealane selgitustöö ajalooliste hoonete valdajate seas. Väliuuringute koostamise ajal
toimunud vestlused vanalinna inimestega näitasid, et paljudel
puhkudel annab nii mõndagi ära teha ka asjatundliku nõuandmisega, mistõttu on kohapeal eriti teretulnud ühenduse
Weissenstein tegevus. Ka analüüsi koostamisel andis asjatundlikku abi ja infot ühenduse Weissenstein eestvõtja
Rainer Eidemiller, tellija poolelt töötas aktiivselt kaasa Karen
Klandorf.

NÕMME MAJADE INVENTUUR
Riin Alatalu

Veidrikust paruni Nikolai von Glehni legendaarsest otsusest
„Seie saagu lenn!“ 1872. a kasvama läinud Nõmme on täna
üks Tallinna ihaldatumaid elukeskkondi. Nõmmel on 45 arhitektuurimälestist ja alates 2001. aastast on Nõmme peaaegu
servast servani Tallinna üldplaneeringu alusel määratletud
miljööväärtusliku hoonestusalana.
Nõmme miljööala oli Eestis esimene, mis sai ehitustegevust reguleeriva ehitusmääruse. Rõõm 2004. a kehtestatud
hea dokumendi üle oli kahjuks üürike. Juba esimeste kohtulahingute järel omandiõiguses üksnes müügihinda nägevate
kinnistuomanikega tuli leppida, et piiranguid väärtusliku elukeskkonna kaitseks saab kehtestada vaid avalikult läbi arutatud planeeringuga.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu koostamisega alustati
juba 2003. aastal, paraku on see töö veerenud üle kivide ja
kändude. Vahepeal kerkis Nõmme kohale üks murepilv teise
järel. Nii on kergekäeliselt lammutatud ajaloolisi hooneid,
taasiseseisvumisjärgsed maitse-eelistused on Nõmmele külvanud ameerikalikke bungalosid koos männimetsa all absurdselt mõjuvate pügatud muruväljakutega. Ehitusmäärusega
sätestati kruntide minimaalseks suuruseks 1200 m², et hoida
Nõmme eripära – suuri kõrghaljastatud krunte. Seni on
selle piirnumbri vähendamise ettepanekud suudetud õnneks
tagasi lükata. Kruntide tükeldamine tähendab linnaosa struktuuri muutmist ja pea alati linnaosale iseloomuliku kõrghaljastuse loovutamist uusehitistele ja parkimiskohtadele. Iga vaba
ruutmeetri täisehitamise soovi taga ei seisa ainult arendajad
– Nõmme, aga ka Pirita ja Merivälja kruntide tükeldamine
on nii mõnegi linnaametniku meelest abivahend meelitamaks
põldudele küprokmajadesse kolinud maksumaksjad tagasi
linnaeelarve rüppe.
Võrreldes Tallinna teiste linnaosadega on Nõmmel olnud
üsna püsiv elanikkond, omandireformi järgne kolimislaine jõudis siia palju hiljem ja on seotud pigem elanikkonna vananemise kui majade tagastamisega õigusjärgsetele omanikele.
Põlisnõmmekate väljakolimist hakkab ilmselt mõjutama ka
üüratult kerkinud maamaks.
Nõmme arengut analüüsides ei ole puhas poiss ka Tallinna miljööalasid kontrolliv Kultuuriväärtuste Amet: ehitusmääruse koostamise ajal loobuti vastutusest Nõmme kui
terviku eest, sest kesklinna ja Põhja-Tallinna veelgi hapramas
seisus puitlinnaosades oli toona vajadus väheste ametnike
igapäevase tähelepanu järele palju karjuvam. Ehitusmääruse
lisana vormistati loetelu u 200 arhitektuuriväärtusliku hoone-

ga, mille käekäiku tuli jälgida täie karmusega. Esialgne nimekiri
sai mõneti juhuslik, sest ehitusmääruses nähti ette selle pidev
täiendamine. Läks aga nii, nagu alati ja nimekirja ülevaatus sai
teoks alles 2008. a suvel.
Eesti suurim majade inventuur
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Linnaplaneerimise Ameti
tellimusel viidi ühe suvega läbi Eesti ilmselt kõige suurem
hoonete inventuur: oma ankeedi said kõik Nõmme enam kui
5000 maja. Siinkirjutaja koostas saadud informatsiooni alusel
põhjaliku andmebaasi, mis oma ulatusega võimaldab teha
üldistusi Eesti eramu- ja väikekortermajade ehituse kohta viimasel sajandil. Inventeerimise viisid läbi osaühingud Eensalu
ja Pihel, Restklubi ja Ilus Ella oma meeskondadega. Kultuuriväärtuste Amet aitas omalt poolt teavitustööga ajalehtedes ja
teabepäevadel. Kuuldud muljete põhjal võib väita, et nõmmekad on oma koduümbruses toimuva suhtes märksa tähelepanelikumad kui mujal linnaosades, inventeerijate tegevuse
vastu tunti pidevalt huvi. Ja loomulikult erutas inventuur kõiki
Nõmme koeri.
Lisaks välitöödele lapati läbi kõik Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivi Nõmme kaustad, arhiivi töötajate rõõmuks
leiti üles ka mitmed valedesse säilikutesse eksinud materjalid.
Lauskontrolli tulemusena selgus paraku, et Nõmmel on arvukalt maju, mille kohta arhiivis projekti ei ole, samuti neid, mis
on tõenäoliselt üldse ilma lubade ja kooskõlastusteta püsti
pandud või ümber ehitatud.

Raudtee 17.
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Lõuna 37, Aleksander Jomm, 1937.

Kastani 9, Edgar Velbri, 1938.

Hiiu-Suurtüki 21, Erwin Kreutzberg, 1938.
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Sarnaselt Tallinna kesklinna miljööalade teemaplaneeringuga jagati ka Nõmme majad kategooriatesse: väga väärtuslik
ehk riikliku mälestise mõõtu, väärtuslik ehk iseseisva arhitektuurse väärtusega ehitis, miljööväärtuslik ehk miljööd kujundav
ja toetav ehitis, vähemväärtuslik ehk enamasti ümberehituse
käigus rikutud ilme ja proportsioonidega maja ning uusehitis.
Nõmme eripärast lähtuvalt loeti uusehitisteks pärast 1991.
a ehitatud hooned (harilikult pärast 1940). Miljööväärtusliku
hoone kategooria sai Nõmmel venivam kui mujal, siia mahtusid ka mitmed arhitektuurselt nõrgemad, ent keskkonda
sulanduvad hooned. Nende asendamise võimalikkus sõltub
nende tehnilisest seisukorrast, kavandatava uusehitise detailplaneeringust ja arhitektuursest väärtusest.
Kokku hinnati väga väärtuslikuks u 100, väärtuslikuks u
680 ja miljööväärtuslikuks u 2200 maja. Arhitektuurituse,
sobimatute ümberehituste, aga ka lootusetu tehnilise seisukorra alusel hinnati vähemväärtuslikuks kahetsusväärselt
palju, ligi 1500 hoonet.Viimase 18 aasta jooksul on Nõmmele
püstitatud ligi 500 uushoonet, millest 30 hinnati arhitektuurselt väga väärtuslikuks.
Nõmme ehituslugu
Ehitusbuum Nõmmel algas 1890. aastatel. Teada on, et sajandivahetuseks oli püsti juba 300 maja. Esimese maailmasõja
eel valmis veel 150 maja. Vaid kuus toonast ehitist olid kivist,
ülejäänud olid puithooned. Ometi on arhiiviandmete põhjal
vanimate Nõmme ehitiste dateerimine üsna keeruline,
sest väljaspool linnu ja alevikke projektide kooskõlastamist
ei nõutud. Nõmmel hakati projekte nõudma 1917. aastast
aleviõiguste saamise järel, toona mõõdeti massiliselt üles ka
varasemaid hooneid. Varast, tsaariaegse Nõmme arhitektuuri
esindavad ennekõike lihtsad väikesuvilad, villalikud romantilis-historitsistlikud puitsuvilad, raudtee ja Peeter Suure merekindlusega seotud ehitised ning suuremad üürimajad.
Ajastule iseloomulikult oli projekteerijate hulgas ka arvukalt insenere. 1920. aastate kõige viljakamad projekteerijad
olid insenerid Arnold Grünberg ja Toomas Gutmann. Ajavahemikus 1924–30 vormistasid nad mõlemad enam kui 300
mõõdistus- ja ehitus või ümberehitusprojekti, kusjuures see
statistika kajastab vaid säilinud hooneid. Linnaõiguste saamise
ajal 1925 oli Nõmmel arvatavalt juba u 1300 maja, neist ligi
700 on täna algupärasel või ümberehitatud kujul alles. 1920.
aastate teisest poolest on alles enam kui 500 ja 1930. aastatest üle 1200 maja.
1920.–1930. aastatel Nõmmel projekteerinud arhitekte
ja insenere võib loetlema jäädagi: Herbert Johanson, Leon
Johanson, Robert Natus, Friedrich Wendach, Eugen Bernard,
Eugen Habermann, Ernst Jacoby, Roman Koolmar, Edgar
Johan Kuusik, Konstantin Meyer, Nikolai Thamm jun, Richard
Falkenberg, Karl Tarvas, Edgar Velbri, August Volberg, Erika

NÕMME MAJADE INVENTUUR

Nõva, Eugen Sacharias, Alfred Kehva, Georg Hellat, Jaagup
Linnakivi, Jaan Tartland, Aleksander Jomm, Herman Reier,
Kurt Sosaar, Hans Kõll, Jaan Aarmann jpt.
Eesti Vabariigi aastatest ilmestavad Nõmmet erinevatest
moes olnud stiilidest, nagu heimat, juugend, art deco ja historitsism mõjutatud eramud ja kortermajad. 1930. aastatel tegi
Nõmmel võidukäiku funktsionalism. Väikeste kortermajade
seas tasub lisaks enam kui 80 nn Tallinna majale tõsta esile
nn Nõmme maja: 1934. a Edgar Velbri projekteeritud Mängu
18 funktsionalistlik korterelamu lahendus leidis nii palju kordamist, et seda võib pidada lausa uueks hoonetüübiks. Inventeerimise jätkuna Nõmme funktsionalismi uurinud Monika
Eensalu loendas kokku enam kui 60 nn Nõmme maja, hoonetüübi mugandusi on veel rohkemgi. Erilised on ka funktsionalismi selge ja sileda krohvikaanoniga teatavas vastuolus
olevad ligi poolsada laudvoodriga funktsionalistlikku elamut.
Edgar Velbri on Nõmmele pärandanud ka teise hoonetüübi, nn Velbri maja: taluarhitektuuri ainetel arhitekti enda
koduks projekteeritud kõrge püramiidkatusega maja on leidnud kordamist nii Velbri enda kui ka teiste arhitektide poolt
enam kui 30 korral.
Peale II maailmasõda jätkus Nõmmel massiline elamuehitus. Aastatel 1945–1962 ehitati ligi 1500 eramut, enamus
neist 1930. aastate vaimus tüüpprojektide alusel traditsionalistlikud viilkatusega ja ühe- või kahekorruselised funktsionalismimaigulised hooned.
Nõmme eramuehitust piirasid nõukogudeaegsed elamispinnanormid ja nii kerkis siingi väikeste elutubade, suurte
esikute ja perspektiivis eluruumiks ümberehitatavate katusealustega maju.1950. aastate alguses pikiti Nõmmele kümnete
kaupa ka nn Soome barakke. Nõukogude süsteemi järgi
allkirjastasid projekte omanikud, seetõttu napib arhitektide
kohta andmeid, kuid projektiarhiivis korduvad nimed Peeter
Tarvas, Alar Kotli, Nikolai Kusmin, Endel Laasi, Ilmar Laasi ja
Grigori Jomm.
1950. aastatel jagus veel tühje kinnistuid, aga hoogsalt
tükeldati ka olemasolevaid suuri. 1960.–1970. aastatel Nõmmel ehitustegevus sisuliselt soikus: aastas valmis vaid mõni uus
maja, kuigi palju ehitati ümber vanu. Uute majade ehitus, sh
paraku ka kooskõlastamata lammutamine, hoogustus mõnevõrra alates 1980. aastate lõpust.
Nõmme on arenenud peamiselt elamualana. Selgeid
ainult üht ehitusperioodi esindavate piirkondadena võib esile
tõsta 1930. aastatel välja ehitatud Vabaduse puiesteed ning
sõjajärgsed kvartalid Pääsküla raba ääres. Planeeringuliselt on
huvitavamad piirkonnad enne Esimest maailmasõda moodsa
uue põlvkonna asumina planeeritud Peetri aedlinn ning 1930.
a Robert Natuse, Ernst Kühnerti ja Karl Puhveli üldplaneeringu alusel välja ehitatud Hiiu radiaalne tänavavõrk, kuhu toona
kavandati uut Nõmme keskust. Iseloomuliku planeeringuga

Kagu 4a, nn Soome barakk, 1950. aastad.

Raja 1, Margus Pilter, 2006.

torkab silma ka Pärnu maantee, kus ajaloolise transiittänava
äärde rajatud elamud paigutati krundi sügavusse, tänava
ääres on aga säilinud meeleolukad kaupluse- ja teenindushooned nagu tänaseks funktsiooni vahetanud ajaloolised
kingsepatöökojad ja leivapoed. Meeleolukad on ka Nõmme
jaama vastu jäävad miniatuursed ärid.
Täna on Nõmme Tallinna kõige suurem ja eriilmelisem
miljööala. Metsa- ja aedlinn oma tsaariaja, Eesti Vabariigi,
Nõukogude perioodi ja taasiseseisvunud riigi arhitektuuri ja
elulaadiga moodustab unikaalse koosluse. Nõmmel on ajaloolist arhitektuuri, mida hoida ja ainulaadset keskkonda, kuhu
sobib püstitada vaid väärt uut arhitektuuri.
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Välitööd Viljandi- ja Pärnumaal
Epp Lankots

2007. aastal Muinsuskaitseameti algatatud ning ekspertiderühma (koosseisus Lilian Hansar, Leele Välja, Mart Kalm, Triin
Ojari, Laila Põdra, Anneli Randla, Epp Lankots) sõnastatud
Eesti 20. sajandi arhitektuuri programm (periood 1870–
1991) jõudis möödunud aastal maakondlike välitöödeni.
Pean seda programmi kõige huvitavamaks etapiks, mis peaks
andma ettekujutuse Eesti eri paigus säilinud möödunud sajandi ehituspärandist ja selle seisust. Isegi kui kultuurimälestiste
nimekirja lülitatakse lõpptulemusena maakondlikest valikutest
vaid üksikud näited, oleme kaardistanud 20. sajandi hoonete
andmebaasi, millest võivad tahtmise korral kasu lõigata nii
omavalitsused kui ka turismiarendajad.
20. sajandi arhitektuuri kaitsetus on olnud ilmne probleem Eesti taasiseseisvumisest saadik, väljendudes küll
peamiselt hoolimatute ümberehituste ja akendevahetustena. Selleks aga, et jõuda riikliku alusuuringu tellimiseni ja
hilispärandi väärtusküsimuse laiema teadvustamiseni, ei olnud
vaja rohkem ega vähem kui lammutada kõigest paarikümne
aasta vanune omaaegne „sümbolehitis” Sakala keskus (endine
Poliitharidusmaja). Mõistetavalt on sellel hoolimatusel oma
tagamaad. 20. sajandi, eriti sajandi teise poole arhitektuur on
noor pärand: tavainimene tajub seda kui igapäevast, mitte kui
„ajaloolist” ruumi. Teise maailmasõja järgse ehk nõukogude-

aegse arhitektuuri hindamisel lisanduvad veel ideoloogilised
ning isiklikud põhjused.
Programmi koostajate jaoks oli oluline lähtekoht mõistmine, et Eesti 20. sajandi ehituspärand on terve sajandi lõikes
väga mitmepalgeline ning seda on vaja kaitsta ja dokumenteerida selle tüpoloogilises mitmekesisuses: linnaplaneerimisest ja kujundatud maastikest suvilate ja mikroarhitektuurini.
Ilmselt on selle töö kõige olulisem ja rõhutamist vajav
aspekt metodoloogiline nihe kaitstavate hoonete ja alade
valikul, mis eristab „aegunud” pärandikäsitlust ning tänapäevast
lähenemist. Nii nagu üldises ajalookirjutuses, sh kunsti- ja arhitektuuriajaloos on tähelepanu pöördunud olulistelt sündmustelt, isikutelt ja hoonetelt lihtsale inimesele ja argikeskkonnale,
ei saa ka kultuuripärandi nimistu rajaneda üksnes „monumendikultusel”. See tähendab, et valiku tegemist maakondlikes
välitöödes ei suunanud üksnes hoone stiilipuhtus, unikaalsus
või arhitekti nimi, vaid sama oluliseks peeti vernakulaar- ja inseneriarhitektuuri, tüüpehitisi ja -keskkondi. Kultuurimälestiste
nimistusse tulevikus tehtavad valikud peaks kajastama erinevaid (koha)identiteete, s.t väärtused ei ole absoluutsed, vaid
on sõltuvad paigast, piirkonnast ja muudest teguritest.
Teise aspektina arvestati elujõulisuse printsiipi. See
tähendab, et uusi objekte tasub võtta kaitse alla kohtades, kus

Kolhoosiklubi Maima külas Pärnumaal, arhitekt Nikolai Kusmin, tüüpprojekt
nr 65. 1960. aastatel väiksemates maa-asulates rakendatud tüüpprojekt
on mõjutatud Põhjamaade modernismist. Hoone on säilinud kõikides detailides, mahus ja planeeringus. Interjööri võluvaim detail on kohmakalt voltuv
„aaltolik” puitlagi. Maja seisab tühjana. Klubihoone väärib küll kaitse alla
võtmist, ent praegu on olulisem selle kiire dokumenteerimine.
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hoonel on tulevikku, seda vajatakse ja kaitse lihtsalt aitab võimalikes tulevastes ümberehitistes hoone iseloomulikku karakterit säilitada. Kolmandaks jälgiti loomulikult ehitise autentsust
kui omaette väärtust. Seda ka juhtudel, kui tegemist ei ole
oma ajal parima arhitektuuriga, kuid hoone on näiteks detailideni säilinud.
Iga valitud hoone kohta tehti vastavalt ülalmainitud kriteeriumidele ettepanekud võtta riikliku kaitse alla või moodustada miljööväärtuslik ala, eriti ohustatuna näivad või selgelt
elujõuetud hooned aga dokumenteerida. Üks enam kasutatud valikuid oli hoone arvele võtmine väärtusliku ehitisena
(s.t mitte mälestisena). Selletaoline „sekundaarne” väärtuslike
ehitiste nimekiri võiks olla omavalitsuste teadlikkuse tõstmiseks
ning kasutatav kas või turismiradade ja sihtkohtade planeerimiseks. Tänapäeval Eesti valdades ringi sõites ning teeäärseid
viitasid lugedes jääb mulje, et meie pärand koosneb kirikutest,
mõisatest ja rändrahnudest. Mõne väiksema valla koduleheküljel pole isegi viidet vaatamisväärsustele, kuivõrd vallas pole
ühtegi olulisemat mõisa või kirikut. Ometi võib neis leiduda
mõni hästi säilinud 20. sajandi alguse külakeskus, koolimaja või
kolhoosikeskus, milleni tuleb (sise)turistid lihtsalt juhatada.
Pärnumaa ja Viljandimaa
Allakirjutanu töö kahe maakonnaga – Viljandi- ja Pärnumaa
– tõi hästi välja, kuivõrd eri maakondades saab rääkida pärandi omanäolisusest ning igas maakonnas pole tingimata vaja
püüda saavutada läbilõiget terve 20. sajandi ehitise- või asulatüpoloogiast. Kehtiv kultuurimälestiste nimekiri on ühtviisi üheülbane ja puudulik mõlema maakonna osas: peamiselt moodustavad 20. sajandi mälestiste osa 19.–20. sajandi vahetuse
õigeusukirikud, mõned hilised mõisahooned ja väga üksikud
vabariigiaegsed elamud ja avalikud hooned. Nõukogudeaegne
arhitektuur on täiesti käsitlemata.
Viljandimaa külades ning alevitest 20. sajandi arengutele
iseloomulikku arhitektuuri otsides jäi silmapaistvasse ülekaalu tsaariajal ning sõdadevahelise Eesti Vabariigi ajal ehitatud
hooned ning asulad (nt Mustla, Abja-Paluoja kesktänavad).

Suvituskooperatiiv Lemmes Pärnumaal, 1970. aastad. Vabalt männimetsas paiknev modernistliku arhitektuurikeelega suvilarajoon rajati
Viljandi „bossidele” ning on hea näide nõukogudeaegsest linnainimese
suvituskultuurist ja moodsa keskkonna loomisest puhtasse männimetsa.
Suvilad on väga hästi säilinud, kohati ka interjööridetailid ja mööbel.

Raudteekasarmud Mõisakülas, 1899. 1897. aastal avatud
Mõisaküla-Viljandi raudteeliinist (Mulgi raudtee) sai alguse Mõisaküla
linna areng. Paar aastat hiljem alustas Mõisakülas tööd raudteetehas
ning töölistele ehitati raudtee äärde kasarmud. Raudteega rööbiti
asetatud pikad kasarmuhooned on ühekorruselised, hiljem välja
ehitatud katusekorteritega. Majad moodustavad tiheda struktuuriga
tänava, mida täiendavad teisel pool „tänavat” paiknevad kuurid,
välikäimlad ning mätaskeldrid. Interjööris on säilinud algsed
uksed jne. Kasarmutänava agulimiljöö on hämmastavalt ehe:
lisaks tööliselamutele on suurepäraselt säilinud kõrvalhooned.
Kasarmutekompleks vääriks riiklikku kaitset, ent hoonete tulevik on
pigem tume, seetõttu tuleks kogu asum kiiresti dokumenteerida.
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Laatre koolimaja Viljandimaal, arhitekt Rudolf Siimann, 1936-1939.
Silmapaistev näide 1930. aastate moodsast maakoolimajast.
Askeetliku, ent stiilse fassaadikujundusega funktsionalistlik koolimaja
on väga halvas seisus: Laatre kool suleti 1973, aknad-uksed on katki,
interjöör rüüstatud ja hävinud. Kooli ümbrus on võsastunud, kunagine
kuusehekk kõrgeks kasvanud ja maja asukoht jääb möödasõitjale
märkamatuks. Kuigi külaselts peab hoonet piirkonna üheks olulisemaks sümboliks ning kenamaks ehitiseks, on see tõenäoliselt väga
nõrga elujõulisusega hoone.

Suislepa rahvamaja Viljandimaal, Viljandi maavalitsuse insener
Paul Lõhmus, 1937. Hoone on säilitanud algse ilme nii eksterjööris
(v.a eterniidist katusekate) kui interjööris: saali iseloomulik laekuju,
lavadetailid, aknad, uksed, garderoobi ning vestibüüli kujundus on
kõik alles (meeste tualetis on alles ka algne renn). Hoone on
endiselt rahvamajana kasutuses, suurim oht majale oleks valedest
põhimõtetest lähtuv remont. Hoone vääriks riikliku kaitse alla võtmist.
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Viljandimaa tsaariaegse pärandi eristuvaim hoonetüüp on
mitmed hästi säilinud ühekorruselised viilkatusega historitsistlikud tellishooned 19. sajandi lõpust (nt Suislepa kihelkonnakool,Vana-Kariste vallamaja).Vabariigiaegne ehitatud keskkond
on nii Pärnu- kui ka Viljandimaal säilinud võrdlemisi hästi kogu
oma mitmekesisuses: elamud, koolimajad (meeldejäävamad
Laatre Mulgimaal, Saulepi, Massiaru, Jõõpre, Võiduküla kool
Pärnumaal), meiereid (funktsionalistlik Koonga Pärnumaal,
Tääksi, Oiu ja Võhma Viljandi maakonnas), seltsimajad (Suislepa Viljandimaal, Jaagupi Pärnumaal), kohalike inseneride
kavandatud alevite äri- ja kauplusehooned (nt Karksi-Nuia,
Mustla keskplatsil) ning planeeritud asulatest Tootsi turbatööstuse asula (D. Tõnisberg, 1938) ning Võiduküla uudisasundus
Pärnumaal (E. Nõva, 1930. aastad).
Viljandi maakonda ehitati Nõukogude ajal märgatavalt
vähem unikaalobjekte, seetõttu leidub spetsiiﬁlisi hoonetüüpe – näiteks asutuste ja nomenklatuuri puhkekodud
– mereäärses Pärnu maakonnas: Polümeeri puhkebaas Paatsalus (T. Rein, 1976–1979), Ministrite Nõukogu puhkekompleks Valgerannas (M. Truu, R. Karp, 1970.–1980. aastad), EKE
Projekti töötajate laste pioneerilaager Pärlseljal (E. Väärtnõu,
1967–1976), üllatusleiuna puutumatult säilinud männimetsaalune Viljandi „bosside” modernistlik suvitusrajoon Lemmerannas. Samuti leidus enam terviklikke ning tänaseni heakorrastatud kolhoosiasulaid vaid Pärnumaal (Edasi kolhoosiasula
Libatses, Audru karusloomakasvatuse asula). Vähemtuntud,
ent tõeliste kolhoosiaja avastamata pärlitena võib nimetada
pisidetailini säilinud Sürgavere kolhoosikeskust (korduvkasutusprojekt 1961) ja Pärnumaal Maima külas mahajäetuna
seisev Nikolai Kusmini tüüpprojekti nr 65 järgi valminud klubihoone, nõukogudeaja lõpust aga Surju postmodernistlikku
kauplusehoonet (T. Kaljundi, 1983–1986).
2009. aasta jooksul peaks saama kõikide Eesti maakondade 20. sajandi arhitektuur kaardistatud ning järgnevatel aastatel tehakse välitöö materjalide põhjal raske valik, mida neist
kultuurimälestiste nimekirja lülitada.

EESTI KIRIKUTEKSTIILIPÄRANDIST
KOLME ESEME NÄITEL
Marju Raabe

Kirikutekstiilidele kui kultuuriväärtusele hakati Eestis tõsisemalt tähelepanu pöörama eelmise sajandi lõpukümnendil.
Kirikutekstiile võeti kaitse alla ka varem, kuid seda tehti juhuslikult, kirikute tekstiilikogumeid süstemaatiliselt läbi töötamata.
Kunstimälestiseks on tänase päeva seisuga tunnistatud 99
Eesti luterliku kiriku kirikutekstiili või tekstiilikomplekti, neist
53 on kaitse alla võetud 21. sajandi hakul.

2008. a jätkus riikliku programmi „Pühakodade säilitamine
ja areng” raames kirikutekstiilide inventeerimine. Allakirjutanu
töötas läbi 22 luterliku kiriku tekstiilikogumid Harju, Lääne ja
Järva maakonnas.
On kirikuid, kus ei ole säilinud ühtki tähelepanuväärset
tekstiileset. Seda enam teevad rõõmu kunsti- ja ajalooväärtusega kirikutekstiilide leiud. Andmaks aimu, milliseid kirikutekstiile Eesti kirikutes leidub, olgu alljärgnevalt tutvustatud
kolme eset, mis pärinevad 2008. aastal inventeeritud kirikutest.
Ambla Maarja kiriku antependium e altarikate (19. saj/
20. saj algus) on kaunistatud kuldtikandis ristiga. Risti keskosas
on Kristuse monogramm, millest kahel pool on tähed Α ja
Ω. Risti harude sees on taimornament – viinapuuväädid. Rist
on kahe kontsentrilise ringjoone taustal ning harude vahel
on kujutatud viljapäid. Tikkimiseks on kasutatud erinevat liiki
metallniite, -naaste ja litreid.
Tikandi muster pärineb arvatavasti mõnest omaaegsest
mustriraamatust.Võimalik, et samalaadseid kuldtikandiga altarikatteid on olnud ka teistes Eesti kirikutes. Seda lubab oletada
asjaolu, et samas stiilis ristiga antependiumeid leidub näiteks
Muhu, Harju-Jaani ja Järva-Madise kirikus. Need on tikitud
puuvillasest või siidlõngast ning enamasti on tikandid oluliselt

Ülal:
Ambla Maarja kiriku altarikate.
Fotod: Ennistuskoda Kanut
All:
Kuusalu Laurentsiuse
kiriku altarikate.
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lihtsama ülesehitusega ja detailivaesemad. Erandi moodustab
Kuusalu kiriku 1950. aastal valmistatud roheline altarikate.
Võimalik, et nii Ambla kui ka Kuusalu katte mustrid pärinevad ühest allikast. Kuusalu altarikate võib olla kiriku mõne
vanema, tänaseks hävinud (kuldtikandiga?) katte koopia.
Leesi Katariina kiriku tukukott aastast 1755 on valmistatud nahast ning sellel on pikk puidust vars. Metallist varreotsiku alumisel osal on väike aas kellukese jaoks, kelluke ise
on aga kaduma läinud.
Nahast kott on värvitud punaseks ja sellele on maalitud
kollase ja pruuni värviga taimornament, tekst Meekia Hans
ning aastaarv 1755. 134 aastat hiljem on tukukotile peale
õmmeldud tumesinisest sametist kate. Samet on kaunistatud
puuvillasest niidist ja klaashelmestest ristpiste- ja helmestikandiga – katte keskel on tekst Jumal õnnistago sinu sisse tulemist,
Ja wälja minemist. 1889. Tekstist vasakul pool on karika-motiiv
ja paremal risti-, südame- ja ankru-motiivid.
Leesi kirik ehitati aastatel 1865–1867 Juminda kabeli
järglasena. Juminda kabelist on Leesi kirikusse toodud altarimaal, rahapakk, laualühtrid ja teisi esemeid. Arvatavasti
pärineb ka tukukott Juminda kabelist. Tukukoti välimuse
uuendamise aeg langeb 1880. aastatesse, mil Leesi kirik sai
uue altari, altaripildi ning kellad.
Tukukott on konserveeritud Eesti Vabaõhumuuseumis
1998. a.

Ülal: Kuusalu Laurentsiuse kiriku armulauariistade kate.
Paremal ülal: Leesi Katariina kiriku tukukott.
Paremal all: Tukukotile peale õmmeldud sinisest sametist kate.
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Kuusalu Laurentsiuse kiriku armulauariistade kate (18.
saj) on õmmeldud siidist ja kaunistatud värvilise siidtikandi,
kuldsete litrite ja metallniidist narmastega. Katte keskele on
tikitud lamav tall võidulipuga, kelle rinnast voolab veri tema
ees olevasse karikasse. Katte nurkades on kujutatud lillekimbud, mida ühendavad piki servi kulgevad väädid erinevatest
lilledest. Kattel on kujutatud roosid, tulbid, nartsissid, nelgid,
meelespead.
Armulauariistade kate oli väga halvas seisukorras ning
konserveeriti Ennistuskojas Kanut 2004. aastal. Samal aastal
tunnistati kate kunstimälestiseks.
Kõik kolm kirikutekstiili on Eesti luterliku kiriku tekstiilide
seas ainulaadsed. Neist kolmest on kaitse all vaid üks, ehkki
kõik kolm on tähelepanuväärsed kunstiesemed.
Eesti kirikutekstiilivaramu on rikkam, kui üldiselt arvatakse.
Lisaks artikli alguses nimetatud 99 mälestiseks tunnistatud
tekstiilile ja tekstiilikomplektile on 2008. aastal inventeeritud
kirikutekstiilide hulgas 76 sellist, mis väärivad tähelepanu ning
säilitamist tulevastele põlvedele. Tänaseks päevaks on inventeerimise käigus läbi töötatud alla viiendiku Eesti luterlike
kirikute tekstiilikogumitest. Senitehtud töö põhjal on alust
arvata, et inventeerimata kirikutes on kirikutekstiilide vallas nii
mõndagi kunstiliselt ja ajalooliselt väärtuslikku, mis seni uurijate tähelepanu alla pole sattunud.

JURIIDIKA
MAAILMAST

TÜKIKE WEIMARI VABARIIGI UNISTUST:
Berliini modernsed asumid
Mait Väljas

Kust tean ma, seltsimees
Et äsjaehitatud maja
Kasu toob ja kasutamist leiab?
Ja miks näivad mulle nii endastmõistetavad
Tänavapildis esilekerkivad
Ennenägematud konstruktsioonid
Mille otstarvet ma ei tunne?
Sest ma tean:
Kõik uus
On parem kui kõik vana.
Bertolt Brecht „Kõik uus on parem kui kõik vana“,
1929, August Sanga tõlge

1920ndate Berliin oli sulatusahi, kui mitte lausa põrgukatel.
Lärmakas, pulbitsev, kaootiline, palavikuline – omadused, mis
on intensiivsed, tekitavad põnevust, samas tähistavad teatud
ebakindlust homse päeva suhtes.Weimari vabariigi ajal (1919–
1933) polnud ääretult kirev mitte ainult Saksamaa poliitiline ja
ühiskondlik elu, ulatudes vasakradikaalsusest paremäärmuseni,
vaid ka kultuurielu, mis pärast sõjakaotusega kaasnenud varjusurma pälvis 1920ndate keskel üleeuroopalist tähelepanu
modernismi majaka Bauhausi ja selle hoonetega Dessaus1 või
suurima ﬁlmitööstusega väljaspool Hollywoodi, kui nimetada
ainult kaks märksõna. Pariis oli sõdadevahelisel perioodil küll
jätkuvalt Euroopa kultuurimeka number üks, kuid Berliinis
omandasid kunsti vormiuuendused tihtipeale ka sotsiaalse lisamõõtme, mis pidi kinnitama vastloodud demokraatliku riigikorralduse ja sellega kaasneva uue kultuuri sidusust.2 Kohe
pärast keisririigile lõpu teinud Novembrirevolutsiooni 1918.
aastal loodi kunstnike-arhitektide-kunstikriitikute ühendused
nagu Novembergruppe ja Arbeitsrat für Kunst, mille eesmärk
oli tuua kunst muuseumiseinte vahelt välja igapäevaellu. Uuest
Saksa riigist endast pidi saama totaalne kunstiteos, mille kõik
inimloodud objektid annavad tunnistust uutest moraalsetest
ja esteetilistest väärtustest, kusjuures arhitektuuril on teiste
kunstiliikide ühendamisel keskne roll (sama liini jätkab Arbeitsrati asutajaliige Walter Gropius hiljem Bauhausis).3 Poliitilisel
skaalal on säärase seisukoha alustala kas tasakaalukam või radikaalsem vasakpoolne maailmavaade.4
Kui Berliin ühines 1920. aastal ümbritsevate linnade ja
piirkondadega Suur-Berliiniks, siis oli ta pindalalt – 876 km2
– üks maailma suurimaid linnu, ning elanike arvult New
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Yorgi ja Londoni järel kolmas. Linna elanikkonna metsik kasv,
umbes 419 000 inimeselt 1849. aastal 4,24 miljonini 1933.
aastal, tekitas situatsiooni, kus linnas oli pärast I maailmasõda
puudu sadu tuhandeid kortereid. 1919. aasta augustis vastu
võetud Weimari vabariigi põhiseaduse §155 sätestas, et igale
sakslasele peab olema tagatud tervislik elukoht („jedem
Deutschen eine gesunde Wohnung”), tõstes esile just lasterikkaid peresid. Seega muutus eluasemeküsimus osaks riiklikust poliitikast, mille elluviimist pidi kergendama range
kontroll kinnisvaraspekulantide üle. Reaalseid samme aga oli
võimalik astuda alles 1924. aastast alates, mil teostati rahareform, majandus elavnes ja enne sõda püstitatud ehitistele
rakendati erilist kinnisvaramaksu (Hauszinssteuer) – see läks
ümberjagamisele laenudena eraisikutele ja mittetulunduslikele
ehitusühingutele, et katta umbes 50% ehituskuludest madala
intressi ja soodsate tagasimakse tingimustega.
Aastatel 1924–1931 ehitati Berliinis üle 140 000 eluaseme, millest enamiku püstitasid suuremad või väiksemad
elamuühistud eelmainitud maksu või kohaliku omavalitsuse
toel. Arhitektuurselt kõige silmapaistvamad tollest perioodist
on sotsiaalelamute asumid (siedlungen), millest kuus kanti
2008. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse. Siinkohal
tuleb mainida kahte nime: arhitekt Bruno Taut (1880–1938)
ja arhitekt-linnaplaneerija Martin Wagner (1885–1957). Taut
on Gropiuse ja Mies van der Rohe kõrval Saksa arhitektuuris
mõnevõrra kahvatum kuju, kuid kümnekonna aasta jooksul
Berliini projekteeritud 10 000 kvaliteetset eluaset on kahtlemata ületamatu saavutus.5 Kuuest nimistusse kantud elurajoonist oli ta otseselt seotud neljaga. Hoolimata sellest, et Tauti
korterid olid mugavad ja hügieenilised (kõigis korterites oli
vannituba) ning majade puhul oli oluline nii planeering kui
haljastus, peeti tema tööd Saksa asjatundjate hulgas „kodukootuks“ ja Berliini ajakirjandus narris teda kui „väikeste inimeste õnne“ arhitekti. Võib-olla oli küsimus Tauti vormikõne
mõningases konservatiivsuses (viilkatused, väikesed aknad),
sest väheses funktsionaalsuses või ehituse ökonoomsuses, mis
on samuti kaks moodsa arhitektuuri hinnatud aspekti, teda
küll süüdistada ei saa. Martin Wagner, kes nagu Tautki oli pärit
Saksa idealismi kantsist Königsbergist, teenis pühendunud sotsiaaldemokraadina liikumist, mis oli paljudel juhtudel niivõrd
laiaulatusliku munitsipaalehituse peamine eeldus. Teisalt oli
ta reformimeelse professionaalina ja Berliini ehitusdirekto-
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rina suuteline otseselt sekkuma elukeskkonna parendamisse.
Wagner töötas välja funktsionaalsel eraldatusel põhineva linnaplaneerimismudeli, mis pidi lõhkuma maa ja linna vahelise
vastanduse, mis Berliini suure pindala puhul teravalt välja tuli.
Loomulikult on Berliini tollasel sotsiaalehitusel sugulasi ka
mujal Lääne-Euroopas (nt Hollandis) ja Saksamaal, tuntum on
arhitekt Ernst May tegevus Maini-äärses Frankfurdis. Berliini
asumid paistavad teiste kaasaegsete hulgast silma suurema
rohelusega, sest projekteerimisse olid sageli kaasatud maastikuarhitektid, nagu Leberecht Migge, Ludwig Lesser, Walter
Rossow ja Ottokar Wagler.
Käesoleva artikli pealkirjas on teadlikult kasutatud sõna
„modernne“, mitte „modernistlik“, sest püstitatud majad on
stiililt väga erinevad, mille arhitektid on jaganud pigem ühiseid
ideoloogilisi aluseid kui esteetilisi vaateid. Saksa arhitektuuriajaloo historiograaﬁas on koondmõiste Neues Bauen, mis
pole stiilimõiste, vaid tähistab eelkõige sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkidega liikumist, mis on tihedalt seotud vasakpoolse vabariikliku valitsusega. Neues Bauen sai õitseda ainult
seal, kus kohalik omavalitsus seda soosis. Mäletatavasti pidi
Bauhaus konservatiivsest Weimarist kolima Dessausse just
konﬂiktide tõttu kohalike võimude ja avaliku arvamusega.
Järgnevalt lühidalt kuuest maailmapärandi nimistusse lülitatud
asumist.6
Falkenbergi aedlinn, 1913–1916. Arhitektid Bruno Taut

(ka planeeringu autor), Heinrich Tessenow. Falkenberg, mis
de facto on küll teistest siedlung´itest varasem, kannab mitmeid tunnuseid, mis ilmnevad ka 1920ndate asumitel: elamuühistu ehitatud, majade ja korteriplaanide tüpiseerimine
ökonoomsuse saavutamiseks, maastikuarhitekti kaasamine
elukeskkonna sidumiseks loodusega. Osaluse tõttu kooperatiivis polnud elanik mitte ainult üüriline, vaid ka kaasomanik,
mis (väike)kodanluse emantsipatsiooni seisukohalt oli hoopis
midagi muud kui elada kesklinna suure kvartali üürikorteris.
Traditsioonilises Inglise aedlinlikus stiilis ehitatud asumi tähelepanuväärseim tunnus on erksad värvid, mistõttu hakati seda
rahvasuus kutsuma Tuschkastensiedlung’iks. Värv kui elementaarne tajukogemus ja selle mõju inimpsüühikale oli Tauti arvates oluline komponent elurõõmsa keskkonna kujundamisel.
Plaanitud 1500 eluasemest jõuti sõja tõttu valmis ehitada
ainult 129, enamus ühe-kahekorruselised ridaelamud ja
kahekorruselised kortermajad. Muljetavaldav on Akazienhof,
ridamajade grupi vahele jääv siseõu, kuhu maastikuarhitekt
Ludwig Lesser paigutas kaks rida robiiniaid, luues nii kogukonna tunnet tekitava keskväljaku. Saksa kontekstis võib tõmmata
paralleele Falkenbergi ja Dresdeni lähedal asuva Hellerau aedlinnaga, mille ehitamist alustati enne I maailmasõda ja arendati
edasi sõdadevahelisel perioodil.7 Aastatel 1992–2002 taastati
pärast detailseid uuringuid Falkenbergi algne olukord ja värvikirevus.

Falkenbergi aedlinn. Foto: Landesdenkmalamt Berlin, Wolfgang Bittner

103

MAAILMAST

Schillerparki asum. Foto: Mait Väljas

Schillerparki asum, 1924–1930. Arhitektid Bruno Taut
(ka planeering), Max Taut, Hans Hoffmann. Schillerpark oli
esimene Berliini asum, mis võttis arvesse rangeid ehitusnõudeid, mida tuli täita, et saada kinnisvaramaksust laekuvat laenuraha: igal korteril vannituba ja rõdu, kaks korterit korruse
peale tagamaks optimaalset ventilatsiooni, köögid võimalikult
väikesed, et neid ei kasutataks magamis- või elutubadena. Inspiratsiooni Schillerparki tellistest majade projekteerimisel sai
Taut Hollandist, täpsemalt Amsterdami koolkonnalt ja J. J. P.
Oudilt. Erinevate ehitusetappide puhul, mis hõlmab ka II maailmasõja järgseid (re)konstruktsioone, on ühendavaks jooneks
kolmekorruselised risttahukalised mahud ja fassaadi punane
tellis, mida kõige varasemate majade puhul ilmestavad laiad
valgeks krohvitud triibud. Schillerparkis on selgelt näha Tauti
kontseptsioon „välistest eluruumidest” (Aussenwohnräume):
majad on asetatud tänavaga paralleelselt nii, et keskele tekib
haljastuse, pinkide ja laste mänguväljakutega ühiskasutatav ala;
kuna kvartal on nurkadest avatud, suhtleb see ümbruskonnaga. Viibimine värskes õhus oli ka tervislik, sest tuberkuloos
oli 1920ndate Berliinis jätkuvalt tõsine probleem.
Britzi elamurajoon (Hobuseraua asum), 1925–1930.Arhitektid Bruno Taut, Martin Wagner (mõlemalt ka planeering).
Britz oli esimene moodne üle 1000 elupaigaga elamurajoon
Berliinis, maailmapärandisse lisatud asumitest on ta ühtlasi
suurim: 1963 eluaset umbes 3100 elanikuga. Britz oli ühtlasi
esimene GEHAGi püstitatud rajoonidest (mittetulunduslik
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elamuehituse aktsiaselts, millest kujunes Berliini suurim uusasumite ehitaja). GEHAGil oli oma arhitektuuribüroo, mille
peaarhitektiks oli Taut, ja sellega oli tihedalt seotud ka Martin Wagner, enne kui temast 1926. aastal sai Berliini linnaplaneerimisameti juhataja. Britzi planeeringus on paigutatud
kolmekorruselised väljavenitatud korterelamud piki puiesteesid, samal ajal kui kvartali sisse jäävaid väiksemaid tänavaid
ääristavad kahekorruselised ridaelamud majataguste aiakruntidega. Majadele annab iseloomu erksate värvide – sinine,
kollane, punane – kasutamine nagu Falkenbergiski.Tänavapildi
varieeruvust tekitab majade esine haljastus ja majaplokkide
eenduv-taanduv asetus tänavajoonel. Uuenduslikke ehitusmaterjale või moodsaid konstruktsioonitehnikaid Britzis ei
kasutatud, selle asemel oli eesmärk saavutada ökonoomsus
traditsiooniliste ehitusvõtete süsteemse korraldusega, kasutades standardkomponente ja tüpiseeritud korruseplaane.
Asumi sümbol on hobuserauakujuline 25 ühesugusest majast
koosnev korterelamu. 350 m pikkune majakaar avaneb itta,
kust lai trepp laskub tiigiga pargialale, kus algselt ääristasid
maja sisekülge elanike väikesed aialapid. Korterite sissepääsud
asuvad tänava pool ja siseõue avanevad rõdud loovad puhvertsooni privaatsete siseruumide ja aktiivse kasutusega välisruumi vahel. Hobuseraua elamust läänes asub teine asumile tunnuslik paik Hüsung – väike rombikujuline väljak, mida
piiravad ridamajad, mis vastukaaluks kõrvalasuvale suurele
kortermajale toob sisse aedlinna motiivi ja sarnaneb seetõttu
Falkenbergi Akazienhof ’iga.
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Hobuseraua asum. Foto Berlin Partner GmbH/FTB-Werbefotograﬁe
Hobuseraua elamu 2,5-toalise korteri plaan. Arhitekt Bruno Taut

Kolm ülejäänud asumit on omavahel sarnased seetõttu,
et tegemist on selgelt (suur)linlike struktuuridega, kus pikad
kolme- kuni viiekorruselised kortermajad vahelduvad laiade
haljastatud õuealadega, mis peaksid osaliselt kompenseerima
korterite väiksust (80–90% korteritest olid 2,5-toalised ja
väiksemad). Need on Wohnstadt Carl Legien (1928–1930;
arhitektid Bruno Taut – ka planeering, Franz Hillinger), „Valge
linn“ (1929–1931; arhitektid Otto Rudolf Salvisberg – ka planeering, Bruno Ahrends, Wilhelm Büning) ja Siemensstadt
(1929–1931, 1933/34; arhitektid Hans Scharoun – ka planeering, Otto Bartning, Fred Forbat, Walter Gropius, Hugo
Häring, Paul R. Henning). Viimast on kutsutud ka Ringsiedlungiks, sest projekteerimisel osalenud kuulusid arhitektide
ühendusse Der Ring. Senisest suurema asustustiheduse tingis
tekkiv majanduslangus, mis päädis 1930. aastal elamuühistute
subsideerimise lõpetamisega. „Valge linn“ ja Siemensstadt
ehitati osaliselt juba ka Berliini linna rahade eest. Stiililiselt
väljendavad asumite majad kas rangemat (Gropius) või orgaanilisemat (Häring) funktsionalismi esteetikat. Värvikasutus
on reserveeritud, fassaadid on valged, helebeežid või -kollased, erksamate värvidega on rõhutatud detaile (aknaraamid,
välisuksed, vihmaveetorud). Ainult Wohnstadt Carl Legien on
Tautile omane värvibakhanaal, kus siseõue poolsetel fassaadidel on kasutatud bordoopunast, helesinist ja tumerohelist.
Oluline oli infrastruktuuri objektide lisandumine, nagu poed,

pesumajad, katlamajad, lasteaiad, mis pidid asumitest looma
võimalikult iseseisvad üksused.
Võiks küsida, miks maailmapärandi nimistusse lisamiseks
esitati just need kuus asumit kümnete teiste hulgast, mis
1920ndatel Berliinis ehitati. Nagu kirjutatakse UNESCOle
esitatud dokumendis: „Paljud neist on säilinud, enamus neist
on atraktiivsed ja kõik nad on erinevad.“ Valikul lähtuti neljast
punktist:
arhitektuurse kujunduse ja linnastruktuuri eriline tähtsus
kunstilisest vaatenurgast:
algkehandi hea seisukord,
arendajate sotsiaalpoliitiline motivatsioon,
rahvusvaheline teadlikkus ja tunnustus.
Mis puutub asumite restaureerimisse, siis kõige täielikumalt on taastatud Falkenbergi aedlinn, teistes jätkuvad
1980.–1990. aastatel alustatud ennistamisprotsessid. Kaasaeg105
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Wohnstadt Carl Legien. Foto: Landesdenkmalamt Berlin, Wolfgang Bittner

set pieteeditundelist restaureerimisﬁlosooﬁat ja teaduslikku
lähenemist sääraste objektide puhul esindab Saksa arhitekt
Winfried Brenne, kelle kontosse kuulub paljude modernismi
kangelaste majade restaureerimine (Gropius, Mies van der
Rohe, Hannes Meyer, Taut jt): „Minu kogemus arhitektina,
mis viimastel aastatel on hõlmanud endas ka modernistlike hoonete ennistamist, on näidanud, et sääraste hoonete
kahjustuste iseloom tuleneb rohkem teostatud ja puudulikest
parandustöödest kui [algses ehituskehandis – M.V.] kasutatud
materjalidest või ehitusmeetoditest endist.“8 Berliini modernsed asumid on oluline peatükk 20. sajandi arhitektuuriajaloost,
mis tänaseks on saanud ka vastava kõrge tunnustuse. Laiemas kontekstis tähistavad need arhitektide võimet ja oskust
panustada sotsiaalsesse ja kultuurilisse reformi, mille ellu
rakendumise eeldus on ühiskonnas valitsev solidaarsus.

Vt ka: Maris Suits. Noppeid moodsa arhitektuuri restaureerimisest Euroopas:
Bauhaus. – Muinsuskaitse aastaraamat 2007. Toim Kais Matteus.
Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2008, lk 114-115.
2
Rikkalikult illustreeritud ülevaadet Berliini 1920ndate kultuurist vt
Rainer Metzger. Berlin: Die 20er Jahre. Kunst und Kultur 1918–1933.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006.
3
Arbeitsrati teoreetilistest seisukohtadest ilmus ülevaade Friedebert Tuglase
toimetatud ajakirjas „Ilo”: Üks ankeet. – Ilo, nr 7, 1920. Tartu: Odamees,
lk 51–54.
4
Klassikaline uurimus arhitektuuri ja poliitika suhetest sõdadevahelisel Saksamaal: Barbara Miller Lane. Architecture and Politics in Germany 1918–1945.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
5
Winfried Brenne. Bruno Taut: Meister des farbigen Bauens in Berlin.
Berlin: Braun, 2008.
6
Täpsemalt vt Jörg Haspel, Annemarie Jaeggi (Eds.). Housing Estates in the
Berlin Modern Style. München: Deutscher Kunstverlag, 2007. UNESCOle
esitatud dokumendid vt http://whc.unesco.org/en/list/1239/documents/
Asumite rohealade kohta vt Peter Schmidt-Seifert. Siedlungsgärten der
Zwischenkriegsmoderne in Berlin. – Welterbestätten des 20. Jahrhunderts
– Deﬁzite und Risiken aus europäischer Sicht. Jörg Haspel, Michael Petzet,
Christiane Schmückle-Mollard (Hrsg.). Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2008,
lk 173–178.
7
Claudia Beger. Gartenstadt Hellerau: Architekturführer. München: Deutsche
Verlags-Anstalt, 2008.
8
Winfried Brenne. Practical Experience with the Buildings of the Avant-garde
in Berlin and East Germany. – The Soviet Heritage and European Modernism:
Heritage at Risk Special 2006. Ed. by Jörg Haspel, Michael Petzet,
Anke Zalivako, John Ziesemer. Berlin: Hendrik Bäßler Verlag, lk 146.
1

„Valge linn”. Foto: Landesdenkmalamt Berlin, Wolfgang Bittner

Siemensstadt. Foto: Landesdenkmalamt Berlin, Wolfgang Bittner
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Muinsuskaitseamet koostas teadusuuringute ja trükiste programmi, mille Muinsuskaitse Nõukogu 2004. a heaks kiitis ja
2005. a trükiste osas ka täpsustas. Järgnev 2007. a uuringute ja
trükiste ülevaade on 2004. –2006. a programmi täitmise jätk
(vt MKA 2004, lk 78, MKA 2005, lk 72, MKA 2006, lk 66).
I Rakendusuuringud
2007. aasta oli Muinsuskaitseameti ajaloos pretsedenditu,
sest esimest korda oli ameti rakendusuuringute eelarve 0
krooni. Seetõttu ei tellitud aasta jooksul ühtegi uuringut. Siiski
ei läinud aasta tühja, sest koostöös Kultuuriministeeriumiga
alustati suurt 20. sajandi arhitektuuripärandi projekti. Töö
metoodika koostamisse olid kaasatud ka DOCOMOMO,
Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut ning muinsuskaitse ja restaureerimise osakond. Projekti eesmärk on saada
ülevaade aastail 1870–1991 ehitatud ja tänaseni säilinud
arhitektuurist üle Eesti ning anda sellele muinsuskaitselisi
väärtushinnanguid. Töö lõpptulemuseks on süstemaatiliselt
koostatud ettepanekud 20. sajandi pärandi kaitseks riiklikul ja
omavalitsuse tasandil.
Pühakodade riikliku programmi raames jätkati mitme
varem alustatud uuringuga: kirikuhoonete ja nende sisustuse
(EKA ja TLÜ magistrandid), kirikuaedade (Andres Aua) ja
õigeusu kirikutekstiilide (Mari-Liis Paaver) inventeerimise ning
orelite passistamisega (Toomas Mäeväli).
Säilitusalased uuringud jätkusid pühakodade programmi
raames. Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustuste ja
sooldumise uuringu (TTÜ ja EKA) lõplikke tulemusi on oodata
2008. aastal. Lubimördi tehniliste näitajate hindamist viis läbi
Andrus Uuetalu. Ka selle töö järeldusi tuleb veel oodata.

Muinsuskaitseameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja
Eesti Kunstiakadeemia koostöös koostati kolmas muinsuskaitse aastaraamat, mille ilmumine jäi aga 2008. aasta algusesse. Jätkati arheoloogiliste välitööde seeriat, millest ilmus
2006. a töid kajastav köide.
Metoodiliste materjalide hulgas väärib esiletõstmist
viimistluskihtide uuringute teostamise ja aruande koostamise
juhend, mille väljaandmist ajendas Õisu mõisas 2007. a suvel
läbi viidud praktiline õppus.
Muinsuskaitseameti hooldusjuhendite seerias valmisid viis
uut voldikut. Kui varasemad olid pühendatud hoonete eri osadele, siis nüüd on ette võetud restaureerimismaterjalid. Nii
on üks voldik pühendatud linaõlivärvile, kolm liimvärvidele
ning üks lubjale.
Pühakodade programmi trükised
Pühakodade riikliku programmi raames jõudis samuti lõpule
üks pikaajaline projekt: 2004. aastal alustatud „Eesti kirikute“
sarja teine raamat, Egle Tamme ja Tiina-Mall Kreemi „Tallinna
Kaarli kirik“. Algust tehti ka sarja kolmanda köitega Tartu Jaani
kirikust, mille põhiautor on Kaur Alttoa.
Alustati uut sarja „Eesti kirikute sisustus“, mille esimese
raamatu käsikiri Eesti ja Läti keskaegsetest altaririistadest
valmis 2007. aastal ning mis jõudis kaante vahele 2008. aastal.
Iseäranis positiivse vastukaja osaliseks sai aasta lõpus
ilmunud „Kirikute hooldusraamat“. See kaua planeeritud
trükis on mõeldud praktiliseks abiks kogudusetöö tegijatele
kirikute igapäevasel hooldamisel, kuid on huvi pakkunud ka
projekteerijatele ja restauraatoritele. Kavas on raamatu venekeelne variant.

II Trükised
Trükiste väljaandmisel jätkati endisel suunal vastavalt Muinsuskaitse Nõukogu 2005. a vastuvõetud täiendavale otsusele
Muinsuskaitseameti trükiste kohta. Ameti trükiste programmis
sisalduvad nii teaduslikud monograaﬁad, ülevaated, praktilised
restaureerimisõpikud kui ka mõnelehelised hooldusjuhendid.
Ameti trükised
2007. aastal jõudis esimese verstapostini koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2001. aastal alustatud entsüklopeediline
sari „Eesti pargid“, millest ilmus esimene köide. See hõlmab
Tallinna ja Põhja-Eesti parke. Raamatu autoreid Silja Konsat, Urve Sinijärve, Olev Abnerit, Kersti Lootust ja Ants
Heina tunnustas Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital
aastapreemiaga. Sarja teine köide, mis sisaldab ülejäänud Eesti
parke, on koostamisel ja ilmub eeldatavasti 2008. aasta lõpus.
Sellele suurteosele sekundeeris „Eesti parkide almanahh 1“,
mis on parkide-teemaliseks täienduseks muinsuskaitse aastaraamatule. Seegi valmis koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

JURIIDIKA
HARIDUS

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
MUINSUSKAITSE JA RESTAUREERIMISE OSAKONNAS
Krista Laido

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna X kevadkonverents „Asulad ja väikelinnad” toimus 30. ja 31. mail
Otepääl. Ettekanded keskendusid Eesti väikelinnade ja asulate ajaloole, tänapäevale ja tulevikuväljavaadetele läbi linnaehitusliku kujunemise ning kohaliku arhitektuuripärandi väärtustamise ja kaitse. Konverentsi esimese päeva õhtupoolikul toimus traditsiooniline ringsõit, mille raames külastati
Hellenurme vesiveskit, mõisa ja mõisakalmistut, Puka asulat,
Sangaste kirikut, Ilmjärve õigeusukirikut ja Otepää kirikut.
Ringsõidu lõpetas piknik Otepää linnamäel. Konverentsi teisel
päeval pidasid ettekandeid EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna magistrandid ja doktorandid. Konverentsi
lõpetas Rukkikrahvi ball Sangaste lossis.

2008. aastal kaitstud tööd
3-aastase bakalaureuseõppe lõpetajad ja
lõputöö teemad
Kadi Karine „Eisma ja Andi külade arhitektuuripärandi
analüüs. Kaitse- ja kasutusettepanekud”, juhendaja dotsent
Leele Välja
Erkki Liivak „Peeter Suure Merekindluse peapositsiooni
rannakaitsepatarei number 4 restaureerimise kontseptsioon”,
juhendaja professor Lilian Hansar
Mari Luukas „Kaagjärve alamõisa vabrikuhoonete restaureerimiskontseptsioon”, juhendaja dotsent Leele Välja
Sirli Naska „Tapa linnaehituslik analüüs ja ettepanekud
miljööaladeks”, juhendaja professor Lilian Hansar
Mari Nõmmemaa „Tartu Ülikooli endise kirikuhoone
fassaadide restaureerimine ja kasutuskontseptsioon”, juhendaja dotsent Leele Välja
Jan Persidsky „Ülevaade muinsuskaitse- ja restaureerimisalasest tegevusest Eestis aastatel 1975−1985 Tallinna linna
näitel”, juhendaja dotsent Leele Välja
Mae Putk „Nõva kiriku restaureerimiskontseptsioon”,
juhendaja professor Lilian Hansar
Maarja Sarv „Tallinna 1930. aastate korterelamute ümberehituste problemaatika”, juhendaja dotsent Leele Välja
Astra Sauga „Võhma linnaehituslik analüüs ja ettepanekud miljööaladeks”, juhendaja professor Lilian Hansar
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Kerli Simagina „Estonia ja Rävala puiestee vahelise ala
linnaehituslik analüüs”, juhendaja professor Lilian Hansar
Martin Süld „Poska 35 hoonestuse restaureerimiskontseptsioon”, juhendaja dotsent Leele Välja
Sofja Kapitan „Maali „Peeter I portree” restaureerimine
ja konserveerimine”, juhendaja magister Hilkka Hiiop
Benita Martsoo „Aaderdamine − kaks lähenemist, konserveerida või restaureerida”, juhendaja magister Mati Raal
Kairi Priimets „Tallinna Teletorni kohviku interjöör aastatel 1980 – tänapäev”, juhendaja magister Mati Raal
Riin Rohtla „Gloobuste ajaloost ja esimestest eestikeelsetest gloobustest. Koolipoisi gloobuse (1913?) restaureerimine”, juhendaja Vilja Sillamaa
Marilin Siimer „Eesti Kunstimuuseumis säilitatava kahe
raami konserveerimine maaliraami näituseks”, juhendaja magister Isabel Aaso-Zahradnikova
Holger Loodus „Maalitehnika mõju teose säilimisele
Adamson-Ericu maali „Lilled” konserveerimise näitel”, juhendajad magister Hilkka Hiiop ja magister Maris Klaas
Kerstin Sillaots „Andrus Johani maal „Naine kassiga”:
uuringud ja konserveerimine-restaureerimine”, juhendaja
magister Maris Klaas
Triin Talk „Arhitektuurimaketid. Ajalugu, tüpoloogia ja
restaureerimine”, juhendaja magister Mati Raal

TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL

2-aastase magistriõppe lõpetajad ja lõputöö
teemad
Aive Rumm „Eesti vara-uusaegsete müntide konserveerimine. Metoodika ja probleemid”, juhendajad loodusteaduste
doktor Mart Viljus ja magister Mauri Kiudsoo, retsensent
ﬁlosooﬁadoktor Andres Tvauri
Aive Rummi magistritöö pälvis 2008. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonna ja kultuuri valdkonna
magistriõppe üliõpilastööde astmes kolmanda preemia.
Merilis Sähka „Fotokogu säilitamine muuseumis”, juhendaja ﬁlosooﬁadoktor Kurmo Konsa, retsensent Ivi Tomingas
Kati Männik „Gentriﬁkatsiooniprotsess. Tartu Supilinna
näitel, aastatel 2003–2007”, juhendaja ﬁlosooﬁadoktor Jussi S.
Jauhiainen, retsensent magister Kalle Komissarov
Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituskursuse lõpetajad ja
lõputöö teemad
Sander Aas „Virtsu endise raudteehoone ajalugu, tehnilise
seisukorra hinnang ja muinsuskaitse eritingimused”
Sirje Agan „Purustatud müüt ehk ühe vana maja uuring.
Metsa 57, Nõmme”
Eda Ellerhein „Miljööväärtuslikul alal asuva ajaloolise
hoone restaureerimisprojekti eritingimused. Puiestee 51,
Tartu linn”
Liina Hansen „Ühe Pärnu miljööväärtusliku linnapiirkonna
analüüs, väärtuste määratlemine ja üldised kaitsetingimused.
Riia mnt−A.H.Tammsaare pst−Aisa tn−Aia tn−Vanapargi tn
vaheline ala”
Andres Jahimees „Hoone Vabriku tn 4 Tartus”
Lea Jakobson „Muinsuskaitse eritingimused Alatskivi
vallamaja (endine valitsejamaja) fassaadide restaureerimise
projekti koostamiseks”
Joe Joosep „Õuehoone Vene tn 6 Tallinnas”
Ahti Jõgisalu „Elamu Promenaadi 18 Haapsalus”
Hannes Kase „Tööstushoone renoveerimine.Vana-Lõuna
tn 39,Tallinn”
Jaanus Koval „Hoone Jaama tn 10 Tartus”
Tiina Krauvärk „Anija mõisa teenijatemaja. Muinsuskaitse
eritingimused remondiks”
Jaan Kruusel „Lohu mõisa peahoone algse funktsiooni
taastamine. Lohu mõis, Lohu küla, Kohila vald, Raplamaa”
Tõnis Kurrik „ASi Restor büroohoone tehnilisest seisukorrast ja pööningu väljaehitamise võimalikkusest”
Jüri Kuusmann „Arbavere mõis, ajalugu ja tulevik”
Mati Küün „Purdi mõisakompleks”
Sirje Laansoo „Jalutuskäik läbi Ohtu mõisa aja loo”
Mihkel Lember „Hoone Jaama tn 27 Tartus”
Marek Linnas „Puls-i residents Pühavaimu 17 Pärnus”
Liivar Luiv „Härjapea talu elamu. Võide küla, Mäetaguse
vald, Ida-Virumaa”

Kristjan Luts „Viimsi mõis läbi sajandite”
Urmas Lööper „Esna vallamaja Kareda vallas Järvamaal”
Ivari Maar „Tuuleveskid Eestis Vaimõisa tuuleveski näitel”
Andrus Mark „Rotermanni vabriku proovijahuveski
rekonstrueerimine. Roseni tn 8, Tallinn”
Kais Matteus „Ekspertiis hoone vastavusest kultuurimälestise tunnustele. Hooldekodu tee 11, Tallinn”
Jaan Miljan „Hoone Tähe tn 7 Tartus”
Liis Märtson „Villa Lorenzon”
Valdo Neerut „Ülevaade Tartu linna sajandivanuse puitmaja hetkeseisust. Vanemuise 51Tartus”
Peeter Nork „Eritingimused hoone Orase tn 9 Tallinnas
restaureerimiseks”
Oliver Orro „Vanimad puitelamute tüübid Tallinnas. Ajalooline ülevaade ja iseloomulike detailide ning tarindite ja
tüüpiliste kahjustuste lühiiseloomustus”
Vello Pallav „Tartu vanalinna nõrkadest alustest põhjustatud ehitiste rikked”
Christa Pihelpuu „Eramu Haapsalus Rüütli 8”
Tiiu Pirbe „Seli mõisakompleksi valitsejamaja seisundi analüüs”
Kalev Pärn „Poka vesiveski Kõlleste vallas Põlvamaal”
Margit Pärtel „Jõelähtme postijaama ait, sepikoda ja kelder.
Restaureerimiskontseptsioon hoonete kasutuselevõtmiseks
vallavalitsuse ruumidena ja muinsuskaitse eritingimused”
Erja-Liina Raidmaa „Tööstuse tn 9 kinnistu ajalooline
ülevaade ja hoovihoone tehnilise seisukorra hinnang ning
nõuanded hoone korrastamiseks”
Kristjan Raidma „Pärnu mnt 46/Tõnismäe 12 kinnistu
ajalooline ülevaade ja hoonete tehnilise seisukorra kirjeldus
ning renoveerimistööde kokkuvõte”
Sille Raidvere „Torma mõisa tõllakuuri uurimistöö”
Ants Riim „Orissaare kultuurimaja”
Kaire Rjadnev-Meristo „Annenhof suvemõis. Kose tee
66, Tallinn”
Tõnis Taavet „Hinnang Mäetaguse mõisa aida tehnilisele
seisukorrale ja ettepanekud hoone restaureerimiseks”
Virve Õunapuu „Sutlema mõisaansambel – tuhmunud pärl”

Museoloogia täiendkoolituskursuse „Muuseum.
Arengud kaasaegses museoloogias” lõpetajad
Maie Aav
Esta Mets
Riina Annus
Madli Mihkelson
Erika Jaanhold
Reelika Niit
Kätlin Janson
Anne Nurgamaa
Anu Karjatse
Malle Paimets
Merje Kikas
Teele Saar
Allan Kima
Aune Suve
Ilmi Kotkas
Velve Tuuling
Mai Kukk
Valev Väljaots
Ene Kuljus
Kaie Zimmer
Liisi Lauer
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EHITISTE RESTAUREERIMISE ERIALA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TARTU KOLLEDŽIS
Aime Ruus, Mart Meriste
Kuidas sattus Tehnikaülikool Tartusse?
Kui Tallinna Tehnikaülikooli vanus ulatub juba väärika 90
aastani, siis Tartu Kolledž on selles peres alles maimukese
staatuses. 2005. aastal loodi Tartusse Tehnikaülikooli alluvuses olev Säästva Tehnoloogia Instituut. Samal aastal võeti
vastu ka esimesed üliõpilased. Õpetatavateks erialadeks olid
esialgu vaid tööstusökoloogia ja maastikuarhitektuur. Lisaks
bakalaureuseõppele avati kohe ka magistriõpe. 2006. aastast
alustati vastuvõttu tööstus- ja tsiviilehituse inseneriõppesse.
Ehitiste restaureerimise eriala on Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse õppekava 4. spetsialiseerumine.
2007. aastal koliti rendipindadelt kokku ühte kampusesse
Puiestee tänaval, lisaks asupaigale muutus ka asutuse nimi:
nüüd ja ilmselt ka edaspidi võime ennast nimetada Tallinna
Tehnikaülikooli Tartu Kolledžiks.
Kolledž, mille eesotsas on alates selle asutamisest professor Lambit Nei, koosneb neljast õppetoolist:
• keskkonnakaitse õppetool, mille juhataja on professor
Mari Ivask
• maastikuarhitektuuri õppetool, mida juhib lektor
Nele Nutt
• säästva tehnoloogia õppetooli eesotsas on dotsent
Jüri Resev
• üldainete eest vastutab üldainete õppetool, mida juhib
Jaak Sikk.
2007. aastal lisandus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnaga bakalaureuse- ja magistriõppele ka doktoriõpe. 2008. aastal moodustati säästva tehnoloogia õppetooli
baasil tehnikaosakond.
Kolledž teeb koostööd paljude teiste õppeasutustega:
näiteks Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool,Tartu Kõrgem
Kunstikool, Kivilinna, Hugo Treffneri ja Karlova gümnaasium.
Mida kujutab endast ehitiste restaureerimise
eriala?
Tegemist on viieaastase inseneriõppekavaga, mille edukalt
läbinu saab Tallinna Tehnikaülikooli tehnikateaduste magistrikraadi. Õpetatakse nii matemaatikat, füüsikat, keemiat
kui ka vaid tehnikateadustele omaseid tehnilist mehaanikat,
ehituskonstruktsioonide projekteerimist jms. Tegemist on
tüüpilise akadeemilise ehitusinseneri õppekavaga. Lõputöö
maht on 20 ainepunkti (30EAP), see võib olla nii uurimuslik
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töö kui ka ehitus/restaureerimisprojekt. Eriala lõpetanu oskab
koostada erialaseid projekte ning neid realiseerida, tunneb
hästi ehitusturgu ja selle arengusuundi, ehitusmaterjale ja
-tehnoloogiaid, on kursis ehitusstandardite ja seadusandlusega.
Magistrikraadiga noor insener võib jätkata enesetäiendamist
doktoriõppes.
Ehitiste restaureerimise eriala ühendab tugeva ehitusinsenerihariduse nn pehmemate valdkondadega. Eriala lõpetanu
tunneb lisaks ehitusvaldkonnale hästi ka kultuuri- ja kunstiajalugu, arhitektuuri, muinsuskaitset, linnaehitust, selle ajalugu ja
planeerimist. Mõned näited õppeainetest: konserveerimiskeemia, konserveerimisbioloogia, restaureerimise ettevalmistustööd, hoonete tehnilise seisundi hindamine, ehitiste restaureerimine jms. Lisaks tavapärastele ehitusinseneriõppega kaasaskäivatele käelistele harjutustele, nagu kujutav geomeetria ja
ehitusgraaﬁka, õpivad meie üliõpilased ka joonistamist, mis
võimaldab arendada ehitusmälestiste taastamisel vajalikku
tavapärasest loovamat lähenemist. Õpetatakse välja ehitusinseneri, kellel on kunstierialade inimestega lihtne ühist keelt
leida.
Akadeemilisele õppele kohaselt ei anna ehitiste restaureerimise eriala lõpetanule tegelikku ehitusoskust, seda
omandavad tudengid iseseisvalt tööpraktikatel ettevõtetes.
Erasmuse programmi abil on võimalik üliõpilastel õppida ja
praktiseerida ka väljaspool Eestit.
Millal ehitiste restaureerijad tööle hakkavad?
Kahjuks peab tulevasi tööandjaid ja muid selle eriala spetsialistidest huvitatuid kannatlikkusele manitsema. Kuna esimesed
üliõpilased võeti vastu alles 2006. aastal, on tublimad neist
jõudnud alles kolmandale kursusele. Esimesi magistrikraadiga
ehitiste restaureerijaid on oodata niisiis alles aastal 2011.
Praegu õpib kolmel kursusel kokku viiskümmend tudengit.

Foto: Ants Soon
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OMANDIÕIGUSE MÕJUST
MUINSUSKAITSELE
Sigrid Keskküla

Sajandite vältel on Eestimaal olnud omandiga seotud küsimused väga tähtsal kohal. Võimuvahetused on kaasa toonud
maasuhete ümberkorraldused. Eestit kui Läänemere võtmeriiki on ihaldanud paljud riigid – Eestimaa asend geograaﬁliselt
ei ole osutunud just soodsaks platvormiks iseseisvusele. Ajaloolised traagilised sündmused on paratamatult aluseks tänasele Eesti Vabariigile, selle õigusloomele ja kultuuripärandile.
Omand kui selline oli olemas juba ürgkogukondliku korra ajal. Omandi ja maaga seotud probleemid on olnud läbi
ajaloo vihkamise, vaenu, võimu, veritasu ja sõdade tekkimise
põhjuseks. Järelikult on omand väga olulise tähtsusega instituut, mille olulisust ei tohi alahinnata, kuid mida peab hindama
vastavalt selle väärtusele. Üheks väga oluliseks hindamiskriteeriumiks on olnud maaga seotud omandiküsimused: mida
suurem ja väärtuslikum maa, seda hinnatum see on. Väärtushinnangud on aga ajas muutuvad.
Ühiskonna jagunemisel klassideks ja riigi tekkimisega
tekkis omandiõigus. Omandiõiguse juured ulatuvad Rooma
õigusesse. Omandiõigus on õigus asjale, mille omanikul on
õigus seda kasutada, käsutada ja vallata. Oluline on sealjuures,
et omanik peab saama talle kuuluvaid õigusi ka kaitsta. Samas
kehtestati omandile juba vanas Roomas teatud piirangud,
seega ei olnud asja vaba kasutamine, käsutamine ja valdamine
täielik.

Grafﬁtitega rikutud hoone Tallinna muinsuskaitsealal.
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Omandit kitsendavad seadused
Seadusi, mis piiravad omandiõiguse vaba teostamist, on kehtivas seadusandluses mitmeid. See on ühiskonnaelu korraldamisel paratamatu ja paljudel juhtudel ka põhjendatud.1 Niisugusteks seadusteks on ehitusseadus, planeerimisseadus,
muinsuskaitseseadus ja mitmed teised õigusaktid.
Omandi õiguslik määratlus on reguleeritud õigusaktidega.
Põhiliselt on asjade õigused reguleeritud asjaõigusseadusega.
Kui asjadel on kultuuriväärtus ja nad on tunnistatud mälestiseks, on nende õiguslik regulatsioon sätestatud lisaks muinsuskaitseseaduses. Kultuuriväärtusega vallas- ja kinnismälestised
on õiguskindluse mõttes eraldi reguleeritud üsna rangete
normidega, et tagada nende võimalik kaitse. Täiendavalt
kaitseb muinsuskaitseseadus kultuuriväärtusega leidu, mille
omanikuks on riik.
Muinsuskaitse õigusest
Kahjuks on jäänud tahaplaanile muinsuskaitseõiguse, muinsuskaitsealase õigusmõistete tekkimine ja selle uurimine, ebaselge on mõistete määratlus.Täpselt ei ole teada, kuidas eestlased on traditsiooniliselt õigusmõisteid kasutanud. Ristirüütlid tõid kaasa oma õiguse, mis oli seisuslik õigus ega laienenud
maarahvale. Külas valitsenud tavaõigusesse vallutajad üldiselt
ei sekkunud ning see kehtis ilmselt veel kuni Rootsi ajani. XVII
sajandil ja edasi, kuni Balti eraseaduse kehtestamiseni olid
seadused mõjustatud paikkondlikust tavaõigusest.2 Selliselt
on seadused mõjutanud rahva õigustavasid suhteliselt vähe ja
lühikest aega. Muinsuskaitseõiguse ajalugu on kindlasti üks osa
õiguse muistsetest käsitustest. Muistse õiguse uurimine on
väga keeruline ülesanne, sest tegemist on tavaõigusega, mis
varieerus paikkonniti ja arenes ajas. Oluliselt lihtsam on uue
seaduse kokkupanek, kasutades teiste riikide analoogiat, ent
kui rääkida kultuuri järjepidevusest, oma maa traditsioonide
säilitamisest ühinevas Euroopas, ei tohiks ka muinsuskaitseõiguse ajaloost mööda vaadata. Sama olulisel kohal kui on
omand õigusteaduses, on seda ka omandi kitsendused.
Omandireformi mõju muinsuskaitsele
Muinsuskaitseseaduse olulisus kultuuripärandi kaitsel on suurenenud. Kui analüüsida sügavamalt omandi seost asjaõiguse
ja muinsuskaitsega, on üha selgem, et määratlused õigusmaastikul on jäänud liiga kitsaks ja on ilmne vajadus põhjalikuma
õigusliku analüüsi ja uurimise järele. Erinevate õigusharude
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vaheliste seoste otsimine on õigusteoreetiline probleem,
mille lahendamine ei ole kerge. Kuidas omandireformid
on muinsuskaitse objekte mõjutanud, saame aimu eelkõige
vaadates kriitiliselt mälestiste üldseisukorda. Kuid oluline on
ka hinnata omandireformide sisu. Kindlasti ei piisa sellest, kui
pildistame hävinud mälestisi ja püüame meeleheitlikult otsida
süüdlasi.
Omandireformi aluseks on eraomandi tekkimine, mis
on mõjutanud muinsuskaitse all olevate objektide õiguslikku
staatust. Maareform aga ei saa olla lõpmatu, vaid on sisuliselt
ühiskonnas omandisuhete tekkimiseks läbiviidav muudatus.
Lõppeva maareformi käigus on toimunud palju muudatusi
omandireforme reguleerivates õigusaktides. Endiselt on kõikidele muinsuskaitseobjektidele seatud riiklik kaitse ja kehtestatud omaniku kohustused nende suhtes. Muinsuskaitse all
olevad objektid, mälestised, on praegu suures osa eraomandis, riigi- või munitsipaalomandis, kuid ikka veel on mälestisi,
mis asuvad reformimata riigimaal. Reformimata riigimaal asuvate mälestiste omandiküsimuste staatus on praktiliselt reguleerimata.
Eesti riik on veel noor ja arenev nii õigusruumis kui ka
ühiskonnas tervikuna ja see on põhjus, miks ei ole kindlalt väljakujunenud õiguslikult kindlustatud muinsuskaitset.
Muinsuskaitse-alane seadusandlus peegeldub paljuski läbi
rahvusvaheliste konventsioonide ja hartade. Õiguskindlus
jääb toppama reguleerimata probleemide taha, mis tulenevad
maa- ja omandireformi läbiviimise keerukusest.
Muinsuskaitse all olevate objektidega seoses on oluline
rääkida ka vastutuse määrast. On olemas kaks määratlust:
riiklik vastutus ja omaniku vastutus. Riiklik sund peaks tagama
mälestise säilimise. Omanik ja riik abistava struktuurina võivad
olla mälestise säilimise tagamise eest võrdselt vastutavad. Kes
vastutab mälestise säilimise eest, kui seda ei tee omanik? Kes
vastutab mälestise säilimise eest, kui riigil pole ressursse? Need
on väga olulised küsimused, millele vastamine võib küll lihtne
olla, kuid tegelikkus on hoopis midagi muud. Proportsioonid
peavad paigas olema, aga kas need praegu on ikka paigas?
Positiivse noodina võib nentida, et muinsuskaitse seadusandluse reformimine on jõudmas staadiumini, milles on juba
arvestatud rahvusvaheliste konventsioonide ja hartadega.
Jääb vaid loota, et muinsuskaitse õiguskindluse areng kulgeb
soodsalt ja aitab kaasa kultuuripärandi kaitsmisele ja säilimisele veelgi enam.
Kas omanikule antud võimalus osaleda mälestise säilitamisel on koormis või privileeg?
Omanike seisukohalt vaadatuna on palju probleeme tekitanud muinsuskaitse järelevalveametnike sekkumine nende eraomandi küsimustesse. Tegelikult on muinsuskaitseametnikud
oma nõu ja abiga suutnud koostöös omanikega aidata kaasa

Omanik ei ole täitnud elementaarset hoolduskohustust.

suurel hulgal kultuuriväärtuste säilimisele. Millised on põhilised
probleemid muinsuskaitsjate ja omanike vahel? Sageli ei mõista omanik objekti väärtust, mille valdaja ta on, ja on juhtunud, et olulist kultuuripärandit on rikutud ümberehitamisega,
lammutamisega või muul viisil. Sageli on omandit kasutades
mälestist oluliselt rikutud või see hävitatud. Ettekirjutus on
sunnivahend, mille eesmärk ei ole omanikku karistada, vaid
kasutada riiklikku sundi kultuuripärandi kaitsmise ja säilimise
huvides. Karistusseadustik näeb ette kultuurimälestise, museaali või muuseumikogu rikkumise või hävitamise eest, kui
sellega on tekitatud olulist kahju, karistuseks ühe- kuni viieaastase vangistuse või rahatrahvi. Praktikas on ette tulnud, et
mälestise rikkujateks on aktiivsed grafﬁtikunsti harrastajad või
vandaalid, kes teadmatusest ja igavusest lõhuvad ja rikuvad
muinsuskaitse all olevat objekti. Niisugused näited on tunnistuseks, et teavitustöö ja muinsuskaitse õiguskindluse tõhustamine on aktuaalsed teemad.
Muinsuskaitseobjekti omaniku staatus on eriline, kuna
vajalikud teadmised oma mälestise säilitamise ja ressursi
kokkuhoiu kohta on küllaltki laialdased. Eeskujulikud omanikud mõistavad ja hindavad kultuuriväärtusega omandit väga
kõrgelt, andes endale aru, et nende võimuses on aidata kaasa
tükikese Eestimaa ajaloo ja kultuuripärandi säilimisele. Omand,
mille väärtus kannab ajas ja ruumis muinsuskaitselist sõnumit,
on märk millestki, mille vastu tunneb huvi üldsus. Riiklik kaitse
on komplimendiks omandiväärtusele. Põhjuseta ei ole ühtegi
objekti riikliku kaitse alla võetud ega mälestiseks tunnistatud.
Muinsuskaitse väärtustab ajalugu, arheoloogiat, arhitektuuri,
kunsti, teadust. Nende väärtuste kaitsmiseks ja hoidmiseks on
muinsuskaitseline omandiõiguse kitsendamine vajalik.
1
2

Lähemalt: Eesti Vabariigi põhiseadus kommenteeritud väljaanne, lk 276
Kasutatud kokkuvõtlikult www.just.ee allikaid
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TALLINNA KESKLINNA
MILJÖÖALADE TEEMAPLANEERING
Olari Kärmas

Tallinna Linnaplaneerimise Ametis sai pärast kolmeaastast
tööd valmis ja jõudis Tallinna Linnavolikogus kehtestamisele
teemaplaneering „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine “.
Tallinna miljööväärtuslikud alad on valdavalt puithoonestusega piirkonnad linnakeskuse läheduses ja sellest tingitud
arendustegevuse surve on seadnud ohtu autentse keskkonna
säilimise. Tallinna puithoonestus moodustab olulise kihistuse
linna ajaloos nii arhitektuuriajalooliselt kui ka sotsiaalmajanduslikult, sest tegemist oli eestlaste jaoks esimeste sellises
mastaabis eluasemepiirkondadega. Piirangute seadmine on
seega vajalik kultuuriväärtusliku pärandi säilitamiseks ja arenguvõimaluste määramiseks ning alade kõrgekvaliteedilise
elukeskkonna tagamiseks, seejuures mitte takistades arengut
ja ehitustegevust, vaid mitmekesist ja paljutähenduslikku
linnaruumi säilitades.
Selle töö alguseks võib pidada ehitusmääruste koostamist miljööväärtuslike piirkondade jaoks: Kalamaja, Veerenni,
Pelgulinn, Nõmme, Kadriorg jne. Kehtestamisele jõudsid neist
vaid Nõmme ja Pelgulinna ehitusmäärus. Kassisaba, UueMaailma, Veerenni ja Kadrioru piirkondades ehitusmääruste
koostamise käigus tehtud töö ei läinud siiski raisku, vaid kasutati teemaplaneeringu alusmaterjalina.
Ehitusmääruste koostamine katkes juriidilistel põhjustel,
kuna 2003. aastal jõustunud planeerimisseaduses ei ole kirjeldatud ehitusmääruse mõistet. Seega ei olnud miljööväärtuslikele aladele võimalik seada ka juriidiliselt vettpidavaid
kitsendusi. Planeerimisseadus võimaldab kehtiva Tallinna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks koostada teemaplaneeringuid. Ühe eesmärgina on planeerimisseaduses
märgitud miljööväärtuslike hoonestusalade ning nende alade
kaitse- ja kasutamistingimuste määramine.
Tallinna üldplaneeringus (kehtestatud 11. jaanuar 2001)
määratletakse ja käsitletakse miljööväärtuslike piirkondadena
alasid, kus on ajalooliselt välja kujunenud ühtne, kindlatele
kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavatevõrk ja haljastus,
mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist. Kahjuks polnud üldplaneeringus täpseid tingimusi, mille alusel miljööd kaitsta.
Teemaplaneering on koostatud kesklinna territooriumi järgmiste asumite kohta: Kadriorg, Torupilli, Raua, Tatari,
Kassisaba, Uus-Maailm, Veerenni ja Kitseküla (Tallinn-Väike).
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Olemasolevate ja uute alade hoonestuse kvaliteedi hindamise
eeltööna telliti arhitektuuriajaloolised inventeerimised. Samuti korrigeeriti teemaplaneeringus üldplaneeringu järgsete
miljööväärtuslike alade piire. Piiride täpsustamine toetus inventeerimistel saadud täiendavatele andmetele hoonete või
alade väärtuslikkuse kohta. Ei olnud põhjust kaitsta alasid, kus
vahepealsed arengud on miljööväärtust oluliselt kahjustanud,
samas lisati juurde alasid, mis seda väärisid, näiteks Luise tänav
Kassisabas või Magasini ja Herne tänavad Veerennis.
Lisaks olemasolevatele miljööväärtuslikele piirkondadele
kaaluti kesklinna linnaosas uute täiendavate miljööväärtuslike
hoonestusaladena Kitseküla, Raua ja Torupilli asumeid. Inventeerimised näitasidki, et alad on piisavalt väärtuslikud, et ka
neile kaitset rakendada.
Kitseküla on 20. sajandi alguses Tallinn-Väikse raudteejaama juurde kujunema hakanud elamuala, kus on terviklike
kvartalitena esindatud nii sajandialguse puithoonestus kui ka
hilisemad, 1920–1930ndate aastate kivitrepikojaga nn Tallinna
majad. Lisaks on seal arhitektuuriajalooliselt väga erandlik,
1950ndatel aastatel planeeritud Asula tänava terviklik stalinistlikus stiilis elamuansambel koos sinna juurde kuuluvate
lasteaedadega.
Raua ala väärib tähelepanu mitmekesise ja väärtusliku
arhitektuuriga keskkonnana, kus on esinduslik läbilõige Eesti
arhitektuuriajaloost, seal on märkimisväärne hulk Eesti tipparhitektide maju: Eugen Habermann, Eugen Sacharias, Edgar
Johan Kuusik, Herbert Johanson, Artur Perna, Karl Burman jt.
Ka Torupilli asumist leiame rikkaliku valiku eri ajastute
arhitektuuripärandit. Esinduslikud juugendstiilis puidust üürimajad pärinevad valdavalt aastatest 1910–1915. Laulupeo
tänava hooned on enamikus arhitektuurimälestistena kaitse
all. Sõjaeelse Eesti vabariigi päevilt pärineb J. Kunderi tänava
terviklik esindustraditsionalismi vaimus hoonestatud tänavafront Politseiaia vastas.
Arhitektuuriajaloolise inventeerimise alusel klassiﬁtseeriti
hooned järgmiselt: väga väärtuslik, väärtuslik, miljööväärtuslik
ning vähemväärtuslik hoone. Eraldi kategooria moodustavad
mälestised. Hoonetele seatud kaitsetingimused lähtuvad neile
antud väärtushinnangutest.
Teemaplaneering määrab hoonete ja hoonegruppide
väärtuslikkuse järgi erineva kaitseastmega alad. Võtmestruktuurid ja piiranguvööndid on alad, kus ehitamise ja planeeri-
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mise tingimused on rangemad, arengualadel on vabama tegutsemise võimalus. Võtmestruktuur on eriti väärtuslik hoonete
kooslus, mille iseloomulikud linnaehituslikud tunnused peavad
täielikult säilima. Sellistel aladel ei ole lubatud olemasoleva
struktuuri muutmine ja eesmärk on säilitada kõik linnastruktuurile omane ja väärtuslik pisima detailini välja (nagu looduskaitseala kõige rangemini kaitstud piirkonnas).
Piiranguvöönd on ala, kus arendustegevusele seatud piirangute eesmärk on säilitada olemasolevale keskkonnale iseloomulikke tunnuseid. See tähendab, et piirkonna olemus on
lahti kirjutatud ja võimalik uus kihistus peab sellesse konteksti
sulanduma. Kui võtmestruktuur eeldab selgelt konservatiivset
lähenemist, siis piiranguvööndis on tegevus vabam ja kvaliteetne linnakoe uuenemine teretulnud.
Arenguala on ala, mis jääb miljööväärtusliku hoonestusala
piiridesse, kuid sealsele ehitustegevusele ei seata nii rangeid
tingimusi kui võtmestruktuuris või piiranguvööndis. Selgemalt
on lubatud uue struktuuri tekkimine, mis toituks ajaloolisest,
luues samas täiesti uusi väärtusi. Oluline on, et toimuvad
arengud ei mõjutaks negatiivselt kõrvalasuvaid väärtuslikke
alasid. Arengualad on üleminekuks miljööalade ja nendega
piirnevate alade vahel.
Lisaks jaotati miljööalad ehituspiirkondadeks, kus olemasolevast struktuurist lähtudes seati võimaliku uushoonestuse
kõrguse ja tiheduse piirangud. Ehituspiirkonnad lähtusid olemasolevatest ühtselt väljakujunenud struktuuriga piirkondadest.

Üldjuhul kuuluvad miljööväärtusliku hoonestusala majad
restaureerimisele või remontimisele, seatud kaitsetingimused
määravad, mida võib väärtusliku hoonega ette võtta ja mida
mitte. Püüe on säilitada maksimaalselt hoonete algset arhitektuuri. Keelatud on sobimatud juurde- ja pealeehitised ning
algsele arhitektuurile võõrad kaasaegsed materjalid: plekist ja
plastikust välisvooder, plastikaknad, metalluksed jne. Samuti
pole lubatud hoone räästa kõrguse muutmist, küll aga on
lubatud katusekorruse väljaehitamiseks katuseharja piiratult
tõsta.
Ehitustegevust piiravad hoonestustingimused määrati
vastavalt väljakujunenud ajaloolisele struktuurile, eesmärgiks
mitte lubada ajaloolisse keskkonda mastaabilt suuremat hoonestust. Lisaks on oluline väärtusliku haljastuse ja selle liigilise
koosseisu säilitamine. Üldiselt on asumitele iseloomulik haljastuse koondumine kruntide tagaosasse, nii moodustuvad kvartalite rohelised südamikud. Väärtusliku haljastusena märgitud
aladele ei tohi rajada uushoonestust. See tingimus on väga
oluline, kuid kahjuks on seda reeglit palju rikutud, tagajärjeks
olemasolevas keskkonnas võõralt mõjuvad hooned. Lisaks
mõjub Tallinnas kahetsusväärselt kõrgeks paisutatud parkimisnormatiiv, mille tagajärjel kaob rohelus, asendudes suurte
kvartalisiseste parkimisaladega. Tegelikult ei ole miljööaladel
praegune parkimisnorm õigustatud. Asuvad ju need piirkonnad kesklinna vahetus läheduses, kus auto omamine ei ole
hädavajalik. Selleks sai ka teemaplaneeringusse sisse kirjutatud
normist väiksema parkimisnormi taotlemise õigus.

TEEMAPLANEERING „TALLINNA KESKLINNA
MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE PIIRIDE
NING KAITSE JA KASUTAMISTINGIMUSTE SEADMINE “

KADRIORG
RAUA

KASSISABA

TORUPILLI
TATARI

UUS-MAAILM
VEERENNI

KITSEKÜLA
miljööväärtuslikud hoonestuspiirkonnad Tallinna üldplaneeringu järgi
teemaplaneeringuga täpsustatud miljööväärtuslikud hoonestusalad Kesklinna linnaosas
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Miljööväärtuslikud alad ei koosne ainult majadest, oluline
on alles hoida kõik sellistele asumitele iseloomulikud väärtused, elulaad, mida kannavad kohalikud inimesed. Kohalik võim
võib ju keelata ja käskida, kuid inimeste tahe oma elukeskkonda kaitsta ja arendada on palju olulisem. Teemaplaneeringu koostamise käigus avaldasid arvamust ja aitasid tööd
paremaks muuta mitmed kohalikud aktivistid. Arusaadavalt
on peamiseks põhjuseks mure seniste arengute pärast ja
lootus sellele, et teemaplaneering välistaks tulevikus miljööd
kahjustavad tegevused. Kuigi kinnisvaraarendajate jutt rajatava
kinnisvara miljööväärtuslikkusest võib olla ilus, on kohalike
vastuseis nende kodupaika risustava müügiartikli vastu just
see, mis tegelikkusest räägib. Kahjuks ei kõla kõigi osaliste
hääled otsustamisprotsessis sama valjult. Piirkonna elanikele
on jäetud arvamuse avaldamiseks võimalus alles detailplaneeringu menetluse lõppstaadiumis, kui kõik on juba tegelikult otsustatud.
Kahjuks valmis teemaplaneering ajaks, kui kinnisvarabuum
oli just lõppenud. Ehkki sisulises mõttes juba olemasoleva
teemaplaneeringu tingimused olid menetletavatele detailplaneeringutele aluseks kohe, ei olnud alati võimalik jõuda
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miljööalade jaoks sobivaimate lahendusteni. Esiteks ei laienenud teemaplaneeringu tingimused detailplaneeringutele,
mida oli juba jõutud vastu võtta või kehtestada. Nii kerkis
ja kerkib kardetavasti veelgi hooneid, mis oma olemuselt ajaloolisse keskkonda kõige paremini ei sobi. Teiseks, kuigi tingimused olid planeerimise aluseks, oli lõplik otsus siiski kompromiss osaliste vahel, kord võitis arendaja tahe, teine kord
läks paremini ja saavutati kõiki osapooli rahuldav lahendus.
Lisaks mõjus kinnisvaraarenduse kõrgaja planeeringute rohkus, mis tekitas survet teemaplaneeringule ka sisulises mõttes
ja sundis kahjuks tihti käigult tingimusi arendajale soodsamas
suunas muutma.
Loodetavasti suudab teemaplaneering edaspidi välistada
uute konﬂiktide tekkimist ja miljööväärtuslikke alasid senisest
paremini kaitsta, on ju Tallinna puithoonestus linna identiteedi
tähtis osa, mida peab hoidma.
Teemaplaneering valmis Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tihedas koostöös.
Töö koostamises osalesid vastavalt Aale Kask, Olari Kärmas
ja Martti Preem ning Anni Nool, Riin Alatalu, Liina Jänes,
Erja-Liina Raidma ja Oliver Orro.

JURIIDIKA
KROONIKA JA TRÜKISED

MUINSUSKAITSEKUU 2008
Veel enne kui külmunud maa talvest päris toibuda oli jõudnud,
kogunesid muinsuskaitsjad igakevadisele kokkusaamisele, et
avada muinsuskaitsekuu. Tava kohaselt algas muinsuskaitsekuu
rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval 18. aprillil. Muinsuskaitsekuu on Eesti kultuurikalendris kindlal kohal – seda oodatakse
juba varakult, et näha uusi restaureeritud paiku ja aidata ise
kaasa mälestiste korrastamisele talvisest prahist. Puudu ei tule
ka ekspertidest, kes tutvustavad ajaloolisi linnaosasid, kalmistuid, arhitektuuri- ja arheoloogiamälestisi, korraldavad praktilisi töötubasid ja näitusi.
2008. aasta muinsuskaitsekuu avasime väga pidulikus ja
ajaloolises kohas – Teaduste Akadeemia saalis Toompeal. Heameel oli sellest, et ühesuguste huvide ja eesmärkidega kodanikuühendused on liitnud jõud, ning kolmandat aastat järjest
oli meil võimalus tutvustada kohaletulnutele Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja Eesti Genealoogia
Seltsi ühist aastaraamatut.
Muinsuskaitsekuu üritused jagunesid laias laastus kolme
gruppi:
1) Talgutööd.Vabatahtlikud tegid palju tööd mälestiste paremaks säilimiseks (näiteks Halliste kalmistul, kraavide puhastamine ja puude saagimine Eesti Vabaõhumuuseumis,
heakorratööd Iila linnamäel, kindral Johan Laidoneri sünnikohas Viiratsis, Suuremõisa mõisa tuuleveski varemete
puhastamine Hiiumaal, Vabadussõjas langenute haudade
koristus Rahumäe kalmistul, Kuriste kiriku ümbruse
koristamine Hiiumaal, Tahkuranna kalmistu korrastamine

„Kultuuripärand aastal 2008” üks võidutöödest. Foto: Kristiina Laur
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Pärnumaal, korrastustalgud Hiiu baptistide kalmistul
ja Eesti kaitseväe kalmistul ning vangilaagri kalmistul
Narvas);
2) Eesti kultuuripärandi tutvustamine muinsuskaitsjate, ajaloolaste ja muuseumide poolt (näiteks loengusari Tartumaa mõisatest ja Vene päritolu suguvõsadest Tartumaal
Tartumaa Muuseumis, Kodulinna Maja tutvustas Komandandi maja, Vabaduse väljakut, linnamüüri ja selle torne,
Raekoja platsi, Vaivara Huvikeskus pidas ettekandeid
Vaivara kandi suurmeestest, Kalamaja linnaosa tutvustas
A. Ksenofontov, Jüriöö 665. aastapäeva tähistas suure
pidulikkusega Jüriöö Park, avati mälestuskivid Eesti riigimeestele, Põltsamaa Muuseum ja Põltsamaa LV pidasid
meenutuspäeva Põltsamaa Muinsuskaitse Seltsi 20. aastapäeva puhul, tutvustati Hiiu, Metsa-, Rahumäe ja kaitseväe
kalmistuid ning Pirita kloostrit, Kunda Lammasmäge tutvustas Tanel Moora, Tallinna suletud hoove Boris Dubovik
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist, Hendrik Relve viis läbi
loodusretke Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumil).
3) Toimusid praktilised töötoad, näitused, konverentsid
(puitaedade valmistamise meistrikursus Eesti Vabaõhumuuseumis, Juhan Kilumetsa korraldatud kirikukellade
näitus Niguliste kirikus, TLÜ Ajaloo Instituut esitles Eesti
silmapaistvale arheoloogile ja muinsuskaitsjale Evald
Tõnissonile pühendatud näitust ja bibliograaﬁat, Harjumaa Muuseumi konverents „Üllatavad avastused“, Riigikogu Muinsuskaitse Ühendus ja Eesti Muinsuskaitse Selts
korraldasid ettekandekoosoleku ja arutelu teemal „Elu
muinsuskaitsealal“, emadepäeva kontsert ja nelipüha
jumalateenistus Eesti Vabaõhumuuseumis, rahvusvaheline noorte fotonäitus „Kultuuripärand aastal 2008“,
„Arheoloogilised kaevamised Tallinnas“, „Elu kahes vallas“
Põlva Talurahvamuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumi näitus
„Tule ja mõõgaga – 800 aastat muistse vabadusvõitluse
algusest“, ning tasuta koolitused Säästva Renoveerimise
Infokeskuselt akende ja uste, küttekehade, põrandate
ja seinte ning hoonete algupäraste ehitusdetailide
restaureerimisest).
Eesti Muinsuskaitse Selts tänab kõiki liikmeid ja koostööpartnereid, kelle abiga muinsuskaitsekuu nõnda huvitavaks kujunes. Muinsuskaitsekuu lõpetasime meeleolukalt Trio
Naturale viiside saatel Jaan Poska majas Kadriorus.
Helle Solnask

RENESSANSS MUINSUSKAITSELIIKUMISES
Eesti muinsuskaitse ümarlaua sünd ja esimesed toimetused
Anni Nool
Eesti muinsuskaitse ümarlaud alustas tööd 4. märtsil 2008.
aastal. Ümarlaua kutsus kokku Muinsuskaitseameti peadirektori Kalev Uustalu palvel Pikva mõisa omanik Mika Orava.
Ümarlaua liikumist võib pidada Eesti muinsuskaitse lähiajaloos omavahel isolatsioonis olevate poolte (ametnik, poliitik, omanik, rahastaja, arhitekt, insener, entusiast, ekspert, jne)
ühendajaks. Tegelikult on sihid kõigil ühised, lihtsalt oli vaja
kohta, kus erinevad huvigrupid saaksid kokku, et oma seisukohti esitada, probleeme selgitada ja kuvandeid murda.
Ümarlaual on 21 liiget, kelleks on erinevate mälestiste
liikide omanike, Muinsuskaitseameti, omavalitsuste, ühiskondlike- ja mittetulundusorganisatsioonide ja haridusasutuste
esindajad. Ümarlaua töösse kaasatud inimeste nimekiri on
üleval kodulehel www.umarlaud.eu.
Ümarlaua tähtsamad tegemised 2008. aastal
1. 2008. a kevadel, mil ülemaailmne majanduskasvu aeglustumine nõudis riigieelarvelisi kärpeid, nägi Kultuuriministeerium ühe kokkuhoiukohana ette mälestistele eraldatavate
avariitoetuste vähendamist 50% võrra. Avariirahade kärbe
tähendanuks rasket hoopi kõige halvemas seisukorras olevale
kultuuripärandile. Muinsuskaitse ümarlaud saatis avaliku kirja
Riigikogule, Riigikogu kultuurikomisjonile, Riigikogu muinsuskaitse ühendusele ja Kultuuriministeeriumile, milles seletas
avariitoetuste tagamaid ning nõudis toetussummade kärpest
loobumist. Sellega aidati kaasa Riigikogu otsusele avariitoetusi
mitte vähendada.
2. 2009. aasta jaanuaris edastas ümarlaud oma töörühmades
kokku pandud ettepanekud Riigikogule, regionaalministrile,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Justiitsministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Riigikogu erakondadele, Kultuuriministeeriumile ja Muinsuskaitseametile.
Ettepanekud puudutasid muuhulgas maamaksu soodustuse
kehtestamist, riigipoolset garantiid mälestiste restaureerimiseks antavatele laenudele, mälestiste restaureerimist sisaldavate projektide ära märkimist toetusskeemide eelistuskriteeriumides, kultuurimälestiste nimekirjade, mälestiste tunnuste
määramise, toetuste eraldamise, muinsuskaitselise järelevalve
ning Muinsuskaitseameti töökorraldusega seotud probleeme.
Ülejäänud ettepanekud puudutasid projekteerijate vastutust,
kutsestandardeid ning muinsuskaitse- ja restaureerimisalast
haridust ja koolitustegevust Eestis. Ümarlaud esitas ka ette-

paneku tuua põhikooli õppekavva ajaloo õppeaine kirjeldusse
mõiste ‘ajalooline keskkond’ kui ajaloo mõistmise vahend.
Selle tulemusena pöörduti ümarlaua poole õpetajale abimaterjalideks selgitava artikli koostamiseks. Ümarlaua kodulehelt leiab ettepanekute täieliku loetelu ja ka ministeeriumite
vastused.
2008. a koondas Muinsuskaitseamet ettepanekuid ja
arvamusi kehtiva Muinsuskaitseseaduse korrigeerimiseks.
Ümarlaua seadusandluse töögrupp esitas omapoolsed ettepanekud, millest olulisemad on ehitusseaduse ja muinsuskaitseseaduse terminoloogia ühtlustamine ja riigipoolsete
kohustuste selge deﬁneerimine ka rahalises mõttes. Muinsuskaitseseadus on üks karmimaid ja kitsendusi seadvamaid
seadusi Eesti Vabariigis, millega valdav osa kohustusi on pandud omaniku õlule ning töörühma arvamusel on riigi vastutus
ja kohutused sõnastatud liiga üldistavalt.
3. Koos Eesti Ajaloomuuseumiga tehti näitus „Ultima Memoria. Eestimaa lagunenud ja hüljatud kultuurimälestised”, mille
eesmärgiks on juhtida tähelepanu arhitektuuripärandiga seotud probleemidele. Näitusel esindatud objektid on kaotanud
oma funktsiooni ning seetõttu hüljatud ja lagunenud. Näitusematerjalide põhjal ilmus Kultuurkapitali toetusel samanimeline
raamat. 20. jaanuaril külastas näitust Riigikogu kultuurikomisjon, mille tulemusena esitati Trivimi Velliste andmetel esimest
korda taasiseseisvunud Eesti ajaloos 18.02.2009 Riigikogu
infotunnis kultuuriministrile muinsuskaitseteemalisi küsimusi.
4. Valmistati ette muinsuskaitse objektide märgistamise
projekt, mis läbis EASi eelnõustamisfaasi, kus see heaks kiideti. Projekti eesmärk on mälestiste tähistamine teesiltide,
infotahvlite, veebikeskkonnas turismiettevõtjatele marsruutide koostamise abi jms kujul, et kohalikud elanikud saaksid
rohkem teada oma kodukoha ajaloost ning turistid rohkem
informatsiooni meie kultuuripärandi ja sellega kaasnevate
teenuste kohta.
Ümarlaua suurimaks saavutuseks oli aga kahtlemata muinsuskaitseteemade toomine läbi ajakirjanduse, otseste pöördumiste ja ümarlaua enda töö avaliku diskusiooni objektiks.
Ümarlaua töö on aktiivselt käima läinud, leidnud suure
toetajaskonna ning laia kõlapinna. On positiivne, et Muinsuskaitseamet on võtnud ümarlauda partnerina kuulda, läinud
ideedega kaasa ja arvestanud esitatud ettepanekutega.
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Eesti Arhitektuurimuusemi näitused
•

25. aprillist 25. maini 2008 oli Rotermanni soolalao
valges galeriis näitus „Pool sajandit arhitektuurimälestiste kaitsel. Fredi Tomps – 80“.
Koostajad Fredi Tomps ja Matis Rodin
Muinsuskaitsekuul pakkus näitus ülevaadet arhitektuurimälestiste kaitsest läbi arhitekt Fredi Tompsi töö ja loomingu. Esitatud oli valik projekte ja fotosid, mis hõlmasid enam kui viite
aastakümmet: Vabaõhumuuseumi ja Lahemaa rahvuspargi
loomisest kuni linnuste ja mõisate restaureerimiseni. Muinsuskaitse ametkondliku töö kõrval on Fredi Tomps jõudnud
tegeleda ka etnograaﬁlise taluarhitektuuri uurimisega, mõisaansamblite restaureerimine on arhitekt Fredi Tompsi loomingus kesksel kohal tänaseni. Näitus oli pühendatud Fredi
Tompsi 80. juubelile.
Matis Rodin
•

15. maist 21. septembrini 2008 oli Rotermanni
soolalao keldrisaalis näitus-installatsioon „Lammutatud Tallinn 1991–2008“. Kuraator ja fotode autor
Karin Hallas-Murula, installatsioonid Jüri Ojaver

Näitusesaal.

Läinud suve jooksul Eesti Arhitektuurimuuseumi keldrisaalis
eksponeeritud näitus võttis vaatluse alla uue iseseisvusaja
reipa ehitusbuumi tumedama poole – lammutamise. Aastatel
1991–2008 andis Tallinna linnavalitsus välja üle tuhande ehitise täieliku lammutamise loa. Kui puht mehaaniliselt arvutada,
teeb see keskmiselt 100 lammutatud hoonet aastas.
Kui Nõukogude ajal koondus ehitustegevus „mägedele”
ning kesklinnas lammutamine oli kuni 1980. aasta olümpiamängudeni suhteliselt haruldane nähtus, mis kutsus esile
elanike energilisi proteste (Süda tänava kvartali juhtum), siis
iseseisvusajal on täie hooga räsitud just südalinna. Kesklinn on
täis suuri auke ja paistab läbi, avanenud on vaateid, mida kunagi varem olnud pole: Pärnu maanteele paistavad Süda tänava
majad, Tartu maanteele Lastekodu tänava hoonestus, tühjad
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platsid laiuvad Juhkentalis, Veerennis, Endla ja Jakobsoni tänavate ääres ja mujal. Siledatest platsidest on saanud ajutised
autoparklad ning keegi ei tea, kui ajutiseks need jäävad.
„Lammutatud Tallinn. 1991–2008” oli näitus nende majade
saatusest, millel pole edu-Eestis hästi läinud.Väljas olid majade
fotod, mis selle aja jooksul linnast kadunud on, aga fotod ka
neist, mis praegu veel alles, kuid kavatsetakse lammutada. Näituse toimumise ajal käis hoogne lammutamine Kopli liinidel,
ajaliselt viimane lammutust dokumenteeriv foto valmis nädal
enne avamist. Seinale sai pandud „hukkunute memoriaal”
– mustad tahvlid lammutatud ehitiste aadressidega. Neid sai
730 ringis, misjuures välja jäeti kõik väikeehitised: garaažid,
aiamajad, abihooned, alajaamad, suur osa tööstushoonetest.
Tegemist ei olnud niisiis kaugeltki lõpliku numbriga.
Muidugi on paljude lagunenud puitmajade lammutamine
olnud möödapääsmatu, kuid linnast on kadunud ka korralikke
maju, Tartu ja Narva maantee alguse kivimajad, Ametiühingute maja Rävala puiesteel ning muidugi Sakala keskus – kui
nimetada vaid mõnesid, mida ümberkukkumine mitte kuidagi
ei ähvardanud.
Mis kõige kurvem: märkamatult on majadesse hakatud
suhtuma nagu tarbekaupa, kulub natuke – ja juba visatakse
prügimäele. Keegi ei oskaks nimetada seda ehitusprahi tonnide hulka, mis 15 aasta jooksul ilma igasuguse sorteerimiseta
prügimäele on läinud. Säästvast arengust see küll ei räägi.
Lammutamises on alati midagi fataalset ja kurba, eriti kui
lammutatakse elumaja, kunagist kodu. Fassaadi eest rebimisel
paljastuvad mustrilised tapeedid, mida kunagi hoole ja armastusega kleebiti.
Katkiste majade füüsiline substats oli näitusel esil skulptor Jüri Ojaveri installatsioonidena. Reipa progressi ülistamise
asemel lõid nad tõsise ruumi mõtisklemaks kõige kaduvuse
üle.
Näitus avati 15. mail, Tallinna päeval ning oli pühendatud
muinsuskaitsekuule.
Karin Hallas-Murula

Lammutatud ENSV Ametühingute Nõukogu maja Tartu mnt 4.
Foto: Johannes Külmet. Eesti Arhitektuurimuuseumi fotokogu

TÖÖ- JA LASTELAAGRITE OSA

Töö- ja lastelaagrite osa
Harjumaa kalmistute korrastamisel
Kogudused on koos kohalike omavalitsuste ja Muinsuskaitseametiga teinud 1990. aastatel ära suure töö kalmistute
piirdemüüre, väravaehitisi ja kabeleid restaureerides.
Viimase kuue-seitsme aasta jooksul on Harjumaal suviste töö- ja puhkelaagrite raames piirkondlikel surnuaedadel
rakendatud koolinoori. Alguse sai laagritöö 2002. aastal
Paldiskist, kus õpilased töötasid linnakalmistul. 2003. aastal
järgis algatust Nissi Vallavalitsus: Nissi kalmistul on õpilaslaager töötanud nüüdseks juba kuuel aastal. 2007. aasta suvel
hooldasid õpilased Kuusalu, Aegviidu, Kose, Nissi ja Raasiku
surnuaedasid, 2008. aastal Tuhala kalmistut Kose vallas, 2009
alustati Jõelähtmes ja Sahal. Alates 2002. aastast on Muinsuskaitseamet jaganud rahalisi toetusi hooldustöödeks vajalike
töövahendite ostmiseks, näiteks 2008. aastal eraldati Harjumaa lastelaagritele kokku 39 600.- krooni.
Laagrites oli tavaks teha esimesel tööpäeval kalmistutel
õppe-ringkäik restauraator Paul Uibopuuga, kes selgitas Eestis
levinud hauatähiste traditsioone, näitas eri ajalooperioodidest
pärit hauatähiseid, juhtis tähelepanu kunstiliselt väärtuslikematele ja kõige lõpuks õpetas töövõtteid, kuidas hauatähiseid
roostest puhastada ja värvida. Vanemate õpilaste põhitööks
on olnud mahajäetud hauaplatside võsast raiumine, rohimine,
vanade metallristide roostest puhastamine ja värviga katmine,
noorematele laagrilastele on jõukohane kivist hauaplaatide
pesemine ja jalgteede rohimine.
Kohalike omavalitsuste töötajad on rahul, et saavad
omakandi lastele suviti tegevust pakkuda, millest kõigile kasu.
Jaanika Toome Raasiku Laste- ja Noortekeskusest: „Raasiku
valla õpilased on Harju-Jaani vanal kalmistul tööd teinud
alates 2004. aastast. Laager on toimunud igal suvel 2 nädalat,
osalejad on õpilased vanuses 9–13. Skulptor Paul Uibopuu
juhendamisel puhastasid ja värvisid noored hauatähiseid ning
korrastasid mahajäetud hauaplatse.“ Kristel Lään Aegviidu
vallavalitsusest: „Meie koduvalla kalmistut on õpilased korrastanud alates 2005. aastast. 10–15-aastased noored on olnud
suviti 8–9 tööpäeva ametis. Õpilased koristasid mahajäetud
haudadelt kuivanud lehed, oksad ja umbrohu. Noored puhastasid hauatähiseid samblast, vanad raudristid roostest ja katsid
need roostemuunduri ja uue värviga.“
Ka Kuusalu valla koolinoored on läbi mitmete aastate
kalmistut korrastanud. Kuusalu Noortekeskuse juhataja Külli
Luuk: „Võiks märkida, et laager tervikuna, sealhulgas ka tööde
alustamine Kuusalu kalmistul, õnnestus väga hästi. Laste poolt
tööle antud hinnangud näitavad, et kultuuripärandi hoidmine

on neile oluline.“ 2007. aastal viidi Kuusalu kalmistul töötanud
õpilaste hulgas läbi rahulolu-uuring. Noortelt paluti hinnanguid nii tehtud tööle kui laagrile. Vastused olid kiitvad: „Laager
oli äge, surnuaias oli väga sõbralik töödejuhataja, oli lahe
töö!“
Kooliõpilaste suvine töö kalmistutel on kiiduväärt ja
vajalik. Loengud-ekskursioonid selgitavad kiriku ja kirikuaia
tähendust, annavad ülevaate matmiskommetest, hauatähiste
kunstiajaloolisest eripärast ja neil leiduvast sümboolikast ning
tutvustavad kirikuaeda maetud kultuuriloolisi isikuid. Kalmistul
töötades saab noortele selgemaks kodukandi ajalugu, nad
õpivad tundma austust esivanemate vastu ja saavad tööoskusi. Edaspidi oskavad nad hinnata kultuuri, mille juured ulatuvad
aastasadade taha. Need noored ei lähe surnuaedadesse hauatähiseid lõhkuma. Ja meie külade ja linnade kalmistud saavad
heakorrastatud.
Ly Renter

Lapsed Kose kalmistut
korrastamas.

Hauatähiste värvimine
nõuab täpsust ja
kannatlikkust.
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2008. aasta parimad partnerid ja tööd
Muinsuskaitseameti koostööpartnerite tunnustamine
Projektdokumentatsiooni kõrgetasemeline
teostamine
v Raili Uustalu
põhjalike uuringute ja pargianalüüsi teostamine.
Tööd: Kehtna mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt,
Jõelähtme kalmistu restaureerimisprojekt, Saha kabeliaia
restaureerimisprojekt.
v Villu Kadakas
väliuuringute teostamine. Töö: Kiltsi mõisa ehitusarheoloogilised väliuuringud.
v Elo Sova
muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Tööd: Olustvere
mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt, Vasta mõisa tall-tõllakuuri muinsuskaitse
eritingimused hoone remonttöödeks, Olustvere mõisa
valitsejamaja muinsuskaitse eritingimused.
v Rasmus Tamme, Anni Nool, Jaanus Saarepera,
Reio Raudsepp, Liis Bormeister
tervikliku eesmärgi lahendamine Sindi linna keskosa
planeeringu kontseptsioon koostamisel.
v Eva Laarmann
Kunda, Aseri ja Kiviõli tööstusarhitektuuri ansamblite
inventeerimine ja mälestise tunnustele vastavuse eksperdihinnangute koostamine.
v OÜ Vana Tallinn
Tallinnas Vene tn 22 asuva ajaloolise koolihoone muinsuskaitse eritingimuste, uuringute ja restaureerimisprojekti
koostamine.
v Udo Tiirmaa
pikaajaline viljakas töö restaureerimisarhitektina.
Tööd: Tartu Jaani kirik, Tartu toomkirik jpt mälestised.
v Raivo Mändmaa
pikaajaline viljakas töö restaureerimisarhitektina, muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojektide koostamine ning õpitubade läbiviimine.
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Teostajad, sh ka järelevalve teostajad
v Helve Ilves
Tallinnas Vene tn 22 asuva ajaloolise koolihoone restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve teostamine.
v Arvi Soonsein
muinsuskaitselise järelevalve teostamine. Objektid: villa
Margaretha Tartus Tähe 11, Tartu Rahu hoone ehk Tartu
Mart Reiniku Gümnaasiumi hoone Tartus Vanemuise 35,
Tartu Laulupeomuuseumi hoone Tartus Jaama 14.
Omanikud
v AS T&E Invest
Tartu Tähe 11 Villa Margaretha elamu restaureerimine ja
sobiva kasutuse kavandamine ning elluviimine.
v OÜ Kärdla Apteek
Kärdla apteegihoone restaureerimistööde korraldamine.
v Dora-Alviine Kesper (Reederi talu omanik, Pärnumaa)
kultuuripärandi heaperemehelik hoidmine.
v Mae Juske (Hellenurme veski omanik, Valgamaa)
kultuuripärandi heaperemehelik hoidmine ja tutvustamine.
v Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium
ajaloolise linnakooli hoone restaureerimistööde teostamisele kaasaaitamine.
Omavalitsused, MTÜd, üksikisikud, kelle
panus kultuuripärandi hoidmisse ja säilitamisse
on esiletõstmist ja tunnustamist vääriv.
v Justiitsministeerium
ajalooliste kohtumajade restaureerimine Rakveres, Pärnus ja Viljandis.
v Maanteeamet
kultuuripärandi järjepidev säilitamine ja restaureerimine.
Tööd: Konuvere ja Kasari silla restaureerimine ja valgustuse lahendus, Maanteemuuseumi rajamine.
v Tallinna Linnavalitsus ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
kultuuripärandi restaureerimine ja tutvustamine. Tööd:
Tallinna bastionide käikude ja Jaan Poska maja restaureerimise korraldamine.

Vasakult paremale: Kärdla apteek. Foto: Triin Jermakov. Reederi talu Pärnumaal. Foto: Nele Rent. Kopli 11a. Foto: Reio Avaste
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v Helme valla ehitus- ja majandusnõunik Lembit Mäesalu
kultuuripärandi säilitamine, hoolduse ja restaureerimistööde korraldamine. Tööd: Helme pastoraadihoone
restaureerimine, Helme linnuse varemete konserveerimine ja ümbruse hooldustööd, Barclay de Tolly mausoleumi restaureerimistööde korraldamine.
v Viljandi Linnavalitsus
kultuuripärandi säilitamine, uurimine, konserveerimine ja
restaureerimine. Tööd: arheoloogilised uuringud Viljandi
linnusel ja lähikonnas; restaureerimis- ja konserveerimistööd Viljandi linnusel läbi aastate; Viljandi mõisa aida
restaureerimine Pärimusmuusikakeskuseks.
v Tõstamaa Vallavalitsus ja vallavanem Toomas Rõhu
Tõstamaa valla kultuuripärandi hoidmine ja väärtustamine.
v Viru-Nigula vallavanem Ervins Veitsurs
kultuuripärandi väärtustamine, säilitamine ja hooldamine.
v Mäetaguse Vallavalitsus
kultuuripärandi säilitamine ja taaselustamine. Töö: Mäe-

taguse mõisakompleksi restaureerimine ja kasutusele
võtmine.
v Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond ja heakorraspetsialist Arvo Kase
kultuuripärandi hoidmine ja restaureerimine. Töö: Pärnu
ajalooliste kalmistute korrastamine ja restaureerimine.
v Metsakaja muusika-lauluselts
kultuuripärandi säilitamine ja taaselustamine. Töö: Vadi
koolimaja restaureerimise korraldamine ja hoone kasutusse võtmine.
v MTÜ Keskaegne Lihula ja arheoloog Mati Mandel
kultuuripärandi (arheoloogiamälestiste) tutvustamine ja
korrastamine.
Kultuuripärandi uurimine ja tutvustamine
v Anu Mänd
kultuuripärandi uurimine ja tutvustamine. Töö: raamat
„Kirikute hõbevara. Altaririistad keskaegsel Liivimaal.“

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti restaureerimispreemiad
Tallinna linn valis juba seitsmendat korda välja parimad aasta
jooksul restaureeritud mälestised, miljööalade hooned ja keskkonda sobivad uusehitised. Konkursi eesmärk on tunnustada
ja seada eeskujuks kultuuripärandit hindavaid omanikke,
arhitekte ja arendajaid, kelle ühise töö tulemusena lisandub
linnapilti igal aastal kaunilt restaureeritud maju, stiilseid värvilahendusi ja ajaloolist keskkonda arvestavaid uushooneid.
Parim restaureeritud hoone Tallinna vanalinna
muinsuskaitsealal – Suur-Karja 2
2008. aastal kõige pieteeditundelisemalt restaureeritud maja
vanalinnas. Võrdse tähelepanuga on eksponeeritud eri ajastute kihistused – keskaegne mantelkorsten, barokne polükroomsete maalingutega talalagi ja aknasambad, seinamaalingud, klassitsismiperioodist pärit stukkdekooriga ruumid – ning
leitud hea lahendus pööningukorruse kasutuselevõtuks.
Parim restaureeritud arhitektuurimälestis
väljaspool vanalinna – Süda 8
Taastamistöödel järgiti restaureerimise kuldset printsiipi: teha
nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Vana fassaadilaudis
säilitati, puhastati ja värviti linaõlivärviga; Nõukogude ajal
moonutatud trepikojaakna algne vorm taastati.
Parim restaureeritud maja miljööalal –
Sügise 6
Nõukogude ajal majavalitsuse remondi läbi teinud majal taastati algse projekti järgi uhke fassaadidekoor, lisaks restaureeriti
aknad, välisuks, varikatus, trepikoda ja vahetati eterniitkatus
valtsplekk-katuse vastu.

Parim restaureeritud ajalooline hoone väljaspool miljööala – Hariduse 11
Väga hea näide aktiivsest korteriühistust, kus omanikud on
tegutsenud teadlikult oma maja autentse väljanägemise nimel
keldrist pööninguni ja korteritest piirdeaiani.
Eeskujulikult taastatud majad miljööalal –
Kopli 11a ja Kopli 24
Kopli 24 tõuseb esile puitasumisse sobiva värvilahendusega,
Kopli 11a Karl Burmani projekteeritud elamu aga sellega, et
omanikud vahetasid plastikaknad tagasi algupärase jaotusega
puitakende vastu.
Parim uushoone ajaloolises keskkonnas –
Rotermanni 8 nn uus jahuladu
Arhitekt Hanno Grossschmidti kavandatud büroohoone
arvestab endise tööstuskvartali iseloomuga ja tõstab esile ka
vana jahuladu, millega ta on ühendatud.
Arhitektuurimälestistest ja vanalinnas asuvatest hoonetest said tänukirjad veel Wismari 7 Riigiprokuratuuri hoone
kompleksse restaureerimise,Tallinna Tehnikaülikool peahoone
ja siseõue terviklahenduse, Bremeni käik 1 ajaloolise hoonega
haakuva moodsa sisearhitektuuri ja Pärnu mnt 6 korteriühistu ning Karu 16 Juudi Gümnaasium fassaadide restaureerimise eest. Stiilse värvilahenduse eest tänati Rohu 2 ja A.
Adamsoni 18 ning maja miljöötundliku korrastamise eest
Heina 9 ja Tööstuse 26 omanikke.
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Uued mälestised
AJALOOMÄLESTISED

Tallinna Ülikooli akadeemilise
raamatukogu hoone (endine
Eesti Teaduste Akadeemia
raamatukogu hoone)

Tallinna linn

Rävala pst 10

28350

Puithoone

Tallinna linn

Raua 30

28351

Puithoone

Tallinna linn

Paekivi 2

28352

Puithoone

Tallinna linn

Kivimurru 30/Paekivi 3

28353

Puithoone

Tallinna linn

Paekivi 9

28762

Kalevi jahtklubi hoone

Tallinna linn

Pirita tee 17

28764

Puitelamu

Tallinna linn

J. Köleri 1

28725

Keila pastoraadi peahoone

Harku vald

Kumna küla

28726

Kunda tsemendivabriku hüdro- Kunda linn
elektrijaama hoone, tamm ja
algne turbiin koos ülekandemehhanismiga

Jõe 21

28727

Kunda tsemendivabriku korstna Kunda linn
alus

Jaama 2

28728

Kunda tsemendivabriku pudel- Kunda linn
ahi ja pudelahjude alused

Jaama 15

28729

Kunda tsemendivabriku
Dietz-ahju korsten nr 1

Kunda linn

Jaama 15

28730

Kunda tsemendivabriku
Dietz-ahju korsten nr 2

Kunda linn

Jaama 15

28334

Lautrikoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28737

Jõõpre kalmistu

Audru vald

Jõõpre küla

28738

Uruste kalmistu

Audru vald

Kihlepa küla

28739

Häädemeeste vana kalmistu

Häädemeeste vald Häädemeeste alevik

28740

Jaagupi-Uduvere kalmistu

Halinga vald

Pärnu-Jaagupi alev

28741

Kergu kalmistu

Kaisma vald

Kergu küla

28742

Kergu (EAÕ) kalmistu

Kaisma vald

Kergu küla

28743

Kilingi kalmistu

Saarde vald

Kilingi-Nõmme linn

28744

Võiste kalmistu

Tahkuranna vald

Võiste küla

28745

Taali mõisa kalmistu

Tori vald

Taali küla

28746

Kõpu kalmistu

Tõstamaa vald

Kõpu küla

28747

Murru kalmistu

Tõstamaa vald

Tõhela küla

28749

Seliste kalmistu

Tõstamaa vald

Seliste küla

28750

Kaansoo kalmistu

Vändra vald

Kaansoo küla

28751

Ülejõe talu kalmistu

Vändra vald

Tagassaare küla

28752

Hauamäe talu kalmistu

Vändra vald

Tagassaare küla

28753

Vändra mõisa kalmistu

Vändra (alev) vald Vana tn

28754

Illuste mõisa kalmistu

Varbla vald

Paatsalu küla

28757

Voltveti mõisa kalmistu

Saarde vald

Tihemetsa alevik

28761

Kalli kalmistu

Koonga vald

Kalli küla

28763

Tallinna linnatapamaja
kontorihoone

Tallinna linn

Vilmsi 53A

28731

Kunda tsemendivabriku
klinkerveski hoone

Kunda linn

Jaama 15

28767

Salumetsa talu kalmistu

Varbla vald

Paatsalu küla

28732

Kunda tsemendivabriku
tünnivabriku hoone

Kunda linn

Jaama 1 ja Posti 1

28733

Kunda tsemendivabriku
kontorihoone

Kunda linn

Jaama 11

28734

Kunda tsemendivabriku
direktori elamu

Kunda linn

Klubi 2

28735

Kunda tsemendivabriku
ametnike elamu

Kunda linn

Mere 1

Vihula vald

Palmse mõis

ARHEOLOOGIAMÄLESTISED
27896

Asulakoht

Vaivara vald

Tõrvajõe küla

27925

Asulakoht

Kihnu vald

Rootsiküla küla

27926

Asulakoht

Kihnu vald

Lemsi küla

27927

Kalmistu

Kihnu vald

Lemsi küla

27928

Kivikalme

Karula vald

Rebasemõisa küla

28326

Asulakoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

TEHNIKAMÄLESTISED

28327

Asulakoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28347

28329

Asulakoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28330

Asulakoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28331

Asulakoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28332

Asulakoht

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28389-28416 EELK Kihelkonna Mihkli kirik, Kihelkonna alevik

28333

Asulakoht tuletorni varemetega Ruhnu vald

Ruhnu küla

28417-28430 EELK Kuressaare Laurentiuse kirik, Tallinna tn 13

Sõiduauto Berliet

KUNSTIMÄLESTISED
28355-28388 EELK Kaarma Peeter-Pauli kirik, Kirikuküla küla

28431-28445 EELK Kärla Maarja-Magdaleena kirik, Kärla alevik

ARHITEKTUURIMÄLESTISED
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28339

28446-28487 EELK Muhu Katariina kirik, Liiva küla

27449

Korsi (Antsu) talu ait

Ruhnu vald

Ruhnu küla

27450

Korsi talu kelder

Ruhnu vald

Ruhnu küla

28488-28504 EELK Mustjala Anna kirik, Mustjala küla

27840

Veski talu pukktuulik

Varbla vald

Allika küla

28505-28521 EELK Saaremaa Jaani kirik, Jaani küla

27846

Ruila mõisa peahoone

Kernu vald

Ruila küla

27847

Ruila mõisa park

Kernu vald

Ruila küla

28522-28527 EELK Orissaare Pühavaimu koguduse hoone, Ranna pst. 11,
Orissaare küla

27853

Kuivajõe kõrtsihoone

Kose vald

Kuivajõe küla

28528-28547 EELK Püha Jakobi kirik, Püha küla

28320

Aseri tsemendivabriku
silohoone

Aseri vald

Aseri alevik

28548-28550 EELK Pöide Maarja kirik, Pöide küla

28321

Aseri tsemendivabriku
pöördahjude hoone

Aseri vald

Aseri alevik

28551-28645 EELK Ruhnu Püha Magdaleena vana kirik, Ruhnu küla

28322

Aseri tsemendivabriku korsten Aseri vald

Aseri alevik

28338

Endise Eesti Teaduste
Tallinna linn
Akadeemia instituutide
hoone peafassaadid, vestibüül,
peatrepikoda ja saal koos
interjöörilahendusega

Estonia pst 7/
Teatri väljak 1

28646

Ruhnu pastoraat, Ruhnu küla

28647-28658 EELK Tiirimetsa palvemaja, Tiirimetsa küla
28659-28676 EELK Jämaja Kolmainu kirik, Jämaja küla
28678-28699 EELK Valjala Martini kirik, Valjala alevik
Salastatud asukohaga 24 tk
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Tallinna maja.
Hoonetüübi areng ja
säästev uuendamine

Toompea loss

koostanud Mark Sepp ja
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kunstiajaloolased analüüsivad albumis Toompea linnuse ehituskunstilist
kujunemist poliitiliste, majanduslike
ja mentaliteediajalooliste muudatuste taustal. Raamatu iga peatükk
sisaldab uut ja seni avaldamata materjali, albumis on palju varem avaldamata fotosid, hoonete
põhiplaane ning projekte ja visandeid, mis pärinevad Eesti,
Venemaa ja Rootsi arhiividest.

Tallinna maja on keskse kivitrepikojaga 2-3-korruseline paljukorteriline puitelamu, mida ehitati 20.
sajandi esimesel poolel massiliselt
just pealinnas, sellest ka majatüübi
nimi.Tallinnas on säilinud üle viiesaja seda tüüpi maja, neid leidub
kõikides linnajagudes ja väga erineva ilmega. Rohkelt illustreeritud raamat annab ülevaate hoonetüübi eripäradest ja olulisest
rollist linnapildi kujundajana, samuti praktilisi nõuandeid, kuidas
korrastada maja nii, et säiliks selle algne ilme ja väärtus.
Maa-arhitektuur ja maastik.
Rural architecture and rural landscape
toimetanud Heiki Pärdi, Elo Lutsepp,
Maret Tamjärv
Eesti Vabaõhumuuseum

2007. aasta mais tähistas Eesti
Vabaõhumuuseum 50. sünnipäeva.
Sellel puhul toimus ka teaduskonverents, mis oli pühendatud maaarhitektuuri ja -maastike teemale.
Raamatus on avaldatud teaduskonverentsi ettekanded (tõlgituna ka
inglise keelde). Kõikide ettekannete võtmesõnaks on kultuuripärandi (arhitektuur + maastik) väärtustamine ja hoid. Kogumikus on ära toodud ka Kultuuriministeeriumi arengukava
„Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine“ aastateks
2007–2013 täistekst.
Koluvere
Ants Hein
Hattorpe

Raamat on rikkalike illustratsioonide ja uudse ülevaatega SaareLääne piiskoppide rajatud linnuse
ehitusloost, kusjuures lisaks tänapäevastele fotodele leiab sealt
reproduktsioone ka paljudest
vähetuntud kunstiteostest ning
arhivaalidest. Raamat sisaldab läbilõike kõigest, mis on aegade
jooksul sealsete müüride vahel juhtunud.

Rein Zobel, Juhan Maiste, Mart Kalm
Riigikogu Kantselei

Tallinn (Reval) in the Middle Ages.
Town Building in the 13th-14th Centuries
Rein Zobel
Eesti Kunstiakadeemia

Rohkete illustratsioonidega varustatud raamat annab ülevaate Tallinna
(Revali) linnaehituslikust kujunemisest ajaloolises ja topograaﬁlises
kontekstis. Põhjalikumalt käsitletakse 1219. aastal linna vallutanud
Taani kuninga Valdemar II ehitatud
kindlusi ning Mõõgavendade ordu
ja Liivi orduga seotud ehitisi. Samuti vaadeldakse kuningas Erik
V, kuninganna Margrethe ja kuningas Erik VII ajal kerkinud linnakindlustusi. Raamatu kaante vahele on koondatud professor
Zobeli nüüdseks peaaegu viiskümmend aastat väldanud uurimistöö tulemused ning käesolev väljaanne on esimene lähiaastail ilmuvast kolmeköitelisest ingliskeelsest sarjast.
Jalutaja teejuht. Pärnu
Leele Välja
Solnessi Arhitektuurikirjastus

Raamat teeb Pärnu linnakeskkonnaga seotud informatsiooni kättesaadavaks ja huvitavaks laiale lugejaskonnale. Väljaanne tutvustab
linna eri piirkondade iseloomu –
eelkõige arhitektuuripärleid ja
miljööd. Pärnu vanalinna ja rannapiirkonna tuntud-teatud objektide
kõrval juhatab autor lugeja ka
eksootilisematesse paikadesse: 18.–19. sajandi romantilistesse
agulitesse, Waldhoﬁ tselluloositehase töölismajadesse, Pika
tänava tagahoovidesse peitunud ajaloolistesse linnaaitadesse,
aga ka vastvalminud hoonetesse jne.
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Viimistluskihtide uuringud
ja aruande koostamise
põhimõtted
Eva Mölder, Nele Rohtla
Muinsuskaitseamet

Trükise eesmärgiks on abistada kõiki,
kes ajaloolises hoones viimistlusuuringuid läbi viivad ning saadud andmete põhjal aruandeid koostavad.

Muinsuskaitse- ja restaureerimisalased
teabevoldikud

Arheoloogilised välitööd Eestis 2007
Raamat sisaldab põnevaid artikleid 2007. aastal toimunud arheoloogilistest välitöödest Eestis.
Veealune kultuuripärand Eestis
Maili Roio
Muinsuskaitseamet

Trükis tutvustab veealuse kultuuripärandi mõistet ja kaitset ning pakub
nõuandeid, kuidas sukelduda nii, et see
ei kujutaks ohtu inimesele ega ka veealusele kultuuripärandile.

Muinsuskaitseamet

Arheoloogiamälestised maal (lisaks vahelehed Elupaigad,
Majandustegevusega seotud paigad,
Pühapaigad, Matmispaigad)
Arheoloogiline
kultuuripärand linnas
Hauatähised.
Ajalugu ja hooldus
Kahhelahi. Ajalugu ja
hooldus

Eesti muinaslinnad

Evald Tõnisson
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia õppetool
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Kirikute hõbevara
Anu Mänd
Muinsuskaitseamet

Keskaegseid
armulauakarikaid,
monstrantse ja teisi altaririistu tutvustav raamat on esimene sarjas,
mis käsitleb Eesti kirikute sisustust
läbi aegade. Raamatusse on koondatud andmestik kõigi Vana-Liivimaalt
säilinud või fotode põhjal teada olevate altaririistade kohta, ka nende
kohta, mis on kahe maailmasõja ajal
kaduma läinud. Lisaks analüüsitakse raamatus põhjalikult kirjalike allikate andmestikku, eelkõige keskaegsete kirikute, aga ka
gildide ja vennaskondade varade nimekirju, et selgitada, milliseid esemeid liturgias kasutati ja pühakodadele annetati ning
mida need esemed keskaegse inimese jaoks tähendasid.

Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi arheoloogiaosakond

Tallinna toomkiriku epitaaﬁd

Raamatu põhialusena kasutas
Evald Tõnisson Eesti muinaslinnasid käsitlevat venekeelset
käsikirjalist doktoritööd, mille
ta kaitses Moskvas 1988. a detsembris. Siis aga autor suri ning
töö jäi poolikuks.
Raamatu esimene osa, mille
toimetamise põhikoormat kandis
Ain Mäesalu, ilmub enam-vähem
sellisel kujul, nagu autor selle on
kirja pannud. Raamatu teises osas – iga linnust eraldi käsitlevas
kataloogis, mida venekeelses doktoritöös polnud ja mida
täiendas Heiki Valk – tehti rohkem lisandusi, sest ülevaated
Virumaa linnustest puudusid täielikult ning Võru- ja Valgamaa
muinaslinnade kohta oli Evald Tõnisson jõudnud teha vaid
mõningaid visandeid.

Sulev Mäeväli, Ene Tromp
Tallinna toomkiriku epitaafe konserveerinud töökoda, Tallinna Piiskoplik
Toomkogudus
Tallinna Raamatutrükikoja OÜ

Raamat ilmus seoses Tallinna toomkiriku puidust
e p i t a a fi d e - ke n o t a a fi d e
kollektsiooni aastaid kestnud konserveerimistööde
lõpetamisega. Antakse lühike ülevaade kollektsiooni
kujunemisest, selle käekäigust sajandite vältel ja kirjeldatakse töid, mis epitaaﬁde
korrastamiseks viimase 15
aasta jooksul on tehtud. Lisatud on katedraalis praeguseni säilinud epitaaﬁde loend ja fotod, aga ka fotod kollektsiooni seisust
1928.

2008.AASTAL ILMUNUD RAAMATUD

Kunstiteaduslikke uurimusi 2008/1-2.
Klassitsism
Juhan Maiste
Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Kogumik sisaldab kuus klassitsismi
puudutavat artiklit: Juhan Maiste
„Klassitsism ja tõde“, Kadi Polli „Klassitsismist kui stiilimõistest kujutavas
kunstis“, Krista Kodres „Pühakoda
kui tempel ja korrastatud struktuur. A. W. Hupel arhitektuurihindajana“, Epi Tohvri „Vabamüürlike ideede avaldumisest Eesti
arhitektuurikultuuris 18. sajandi lõpus – 19. sajandi alguses“,
Mariann Raisma „Musée ideale. Unistused täiuslikust muuseumist“, Mart Kivimäe „Winckelmannist Marxi ja Engelsini.
Kultuuriline sallivus historismi ja klassitsismi esteetiliste suhete
probleemina: Lifšitsi juhtum“.
Eesti tarbekunsti ja disaini klassika
1900–1940
Koostanud Merike Alber
Tänapäev

Käesolev kogumik juhatab
lugeja kaunite piltide ja põhjalike tekstide abil 20. sajandi
alguse eesti tarbekunsti ja
disaini maailma. Tolleaegset
tarbekunsti iseloomustasid
ühest küljest rahvusliku karakteri otsingud ning vanade rahvusmotiivide stiliseerimine ja
moderniseerimine, teisest küljest aga Pariisi, Berliini ja teiste
Euroopa kunstikeskuste „moodne joon“ ja luksus. Raamatus
on näiteid paljude tarbekunstnike loomingust.
2008. aastal ilmus raamatule järg: „Eesti tarbekunsti ja
disaini klassika 1950. aastatel”, mille koostas Kai Lobjakas ning
mis viib lugeja 50ndatesse, tutvustades piltide ja tekstide kaudu tolle ajastu tarbekunsti- ja disainiklassikat.
Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi
teaduskonverentsi materjale
Koostanud Ivar Leimus
Eesti Ajaloomuuseum

Ajalookirjanduse sarja Varia Historica
kogumik sisaldab artikleid, mis käsitlevad peamiselt Ajaloomuuseumi
kogudes leiduvaid põnevamaid esemeid (näit keskaegset kodusandi
märki, raudkübarat, jalatsifragmenti)
või dokumente,avavad nende museoloogilist tausta ja laiemat tagamaad.

Eesti rahvakultuur
Ants Viires, Elle Vunder
Eesti Entsüklopeediakirjastus

„Eesti rahvakultuur” on Eesti
juhtivate etnoloogide ja rahvaluuleteadlaste kirjutatud koguteos eeskätt 19. ja 20. sajandi
muuseumi-, arhiivi- ja teatmematerjali alusel toimunud uurimistöö tulemustest eesti talupojakultuurist. Erinevaid kultuuriilminguid (tööelu, argimiljöö,
tavad, tähtpäevakombed, esemeline ning sõna- ja muusikalooming) käsitletakse kindlas ajaloolises, piirkondlikus ja
sotsiaalmajanduslikus raamistikus, tuues võimalusel paralleele
ka laiema Euroopa kultuurikontekstiga.
Raamatu esmatrükk ilmus 1998. aastal. Teisele väljaandele
on lisatud mitu uut peatükki, mis käsitlevad 19. sajandi lõpus
ja 20. sajandil ühiskonna moderniseerimise käigus toimunud
kultuuriprotsesside radikaalseid muutusi. Samuti on lisatud
oluliselt rohkem illustratsioone, mis aitavad esitatud elupilti
senisest paremini visuaalselt konkretiseerida.
Teos ilmus ajaloodoktor Ants Viirese 90. juubeliks.
Art and the Church: Religious Art and
Architecture in the Baltic Region in the
13th –18th Centuries / Kunst und Kirche.
Kirchliche Kunst und Architektur in
derbaltishen Region
Toimetanud Krista Kodres, Merike Kiudsoo
Eesti Kunstiakadeemia

Artiklikogumik “Art and the Church:
Religious Art and Architecture in
the Baltic Region in the 13th–18th
Centuries” sisaldab 2006. a sügisel
toimunud samanimelise, kolmanda nn
Karlingi-konverentsi ettekannete põhjal kirjutatud artikleid oma eriala tippspetsialistidelt-kunstiajaloolastelt Baltikumist, Põhjamaadest, Poolast, Saksamaalt ning
Ameerika Ühendriikidest.
Voldemar Vaga (1899–1999)
ja Eesti kunsti ajalugu
Mari Nõmmela
Eesti Kirjandusmuuseum

Raamat pakub tervikliku käsitluse
Voldemar Vaga, legendaarse kunstiajaloolase mahukast ja mitmekesisest pärandist (publikatsioonid,
käsikirjad), mis on lahutamatuks
osaks 20. sajandi Eesti kunsti ajaloost.
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MERETAGUNE ASI – merepäästejaam Vilsandil
Üks põnev ja samas napi publikuhuvi osaliseks saanud objekt on kaugel ja raskesti ligipääsetaval Vilsandi saarel paiknev
tuletorni kompleksi kuuluv päästejaam (Riiklik kultuurimälestis nr 27251). Unikaalne hoone karmis saaremaastikus tagab
elamuse.
Vilsandi tuletornikompleksi kujunemine
Et uusi alasid paremini kindlustada ja sõjalaevastiku väljaõppe
akvatooriumi laiendada, soovis tsaarivõim pärast Põhjasõda
ehitada Eesti rannikule uusi tuletorne. Seni aadlikest rannavanemate ülesandeks olnud tuletornide korrashoiu kohustus
läks üle riigile. 1809 valmis Vene Admiraliteedi Departemangu
korraldusel tuletorn Vilsandi saarel, mille inimasustus piirdus
tollal nelja talumajapidamise ja üheksa kalurihütiga. Tuletorn
rajati 1787. aastal sinna asutatud piirivalve kordoni lähikonda.
Vilsandile enim kuulsust toonud linnukaitseala rajati aga legendaarse tuletorni ülevaataja Artur Toomi (kutsuti ka Linnukuningaks) initsiatiivil (1910).
Merepäästejaamad
Traditsioon abistada merehätta sattunud aluseid ja meremehi
on kestnud mäletamata aegadest. 14. sajandist alates kuulus
päästetööde organiseerimine reeglina kohalikust mõisaomanikust rannavanema kohustuste hulka.Tegelikeks päästetööde
läbiviijaiks olid siiski kohalikud kogenud randlased. Päästeoperatsioonide organiseerituse ja rüüste vältimise huvides
hakati Venemaa Mereministeeriumi Hüdrograaﬁa Departemangu initsiatiivil alates 1860. aastast Eesti randadesse rajama
merepäästejaamu. 19. sajandi lõpuks oli Eesti rannikul ligi 30
päästejaama.
Merepäästejaamad olid kaldal asuvad tegutsemisvalmis
abivahenditega (päästepaat, jääpaat, päästeliiniseade) ja sellekohaste rajatistega (paadikuur, slipp, randumissild) üksused.
Päästejaama paadikuur paiknes reeglina kõrgemal kohal
mere kaldal ja oli märgatav tänu suurele punasele ristile ustel.
Mereleminekul lükati merepoolsed suured paadikuuri uksed
lahti ja metallvankril paat lükati mööda kaldteed mereni, kuni
ta ujuma hakkas. Kuurid ehitati tüüpprojekti järgi, millel pikkust 11,7 ja laiust 5,5 m. Seina kõrguseks soovitati 2,7 m.
Seinad soovitati valmistada sõrestikseintena ja katta väljast
rõhtlaudisega. Soovituste hulka kuulus ka iga-aastane viimistluse uuendamine õlivärviga, hiljem põlevkivist valmistatud
õliga. Katused olid tavaliselt kaetud laudisele asetatud tõrvapapi või sindlitega. Tänaseks on kogu Eestis säilinud vaid üks
päästepaadi kuur – Vilsandi päästejaamas.
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Vilsandi merepäästejaam
Saaremaa rannikumere laevaõnnetusterohkeim ala on Vilsandi saare lähedased madalikud ja karid. Seetõttu asutas Vene
mereministeerium juba 1859. aastal Vilsandi tuletorni juurde
päästejaama (päästepaadikuur valmis 1874).Vilsandile päästejaama rajamine sai võimalikuks tänu sellele, et suhteliselt tühjale saarele oli aastatel 1835–1850 asutatud Karala, Austla ja
Loona mõisatest ning Kihelkonna kirikumõisast perekondi
heinamaade valvuriteks ja kalapüügiks, kust sai valida tublisid
aerumehi päästepaadi meeskonda. Päästejaam töötas tuletorni ülevaataja juhtimisel.
Vilsandi päästejaama viimasest paadist on teada, et see
oli Forrest-tüüpi punasest puust valmistatud 10-aeruline
päästepaat, mis oli 10,5 m pikk ja 2,8 m lai. 1944. aasta sügisel
kasutati seda põgenemiseks üle Läänemere Rootsi (on räägitud, et sellega lahkus kodumaalt ka kunstnik Eerik Haamer).
Rootsi andis paadi hiljem Nõukogude võimudele.
Nõukogude ajal läks päästekuur, nagu kogu tuletornikompleks, Nõukogude armee käsutusse. Hoone viimane
funktsioon oli heinahoidla. Viimased kümnendid on kuur
seisnud tühjana ja mõned aastad tagasi müüs vald enamiku
tuletornikompleksi kuulunud hoonetest erakätesse, sh ka
päästejaama.
Tüüpprojekti järgi ehitatud päästejaam vastas üsna täpselt
ülalpool esitatud kirjeldusele. Eripäradena võib esile tuua algupärase laudkatuse, mille kahe veesoonega lauad on kohati
tänaseni hilisemate kihtide all säilinud ja mida veel 1936. aasta
arhiivifotodel näha võib. Võib oletada, et kohaliku traditsiooni
kohaselt oli hoone viimistletud hülgerasvast ja rootsipunasest
värvimullast keedetud kaitsevahendiga. Sellele viitavad säilinud fragmendid elektrikapi taga olnud seinaosal.
Päästekuuri tehniline seisund on jõudnud üsna kriitilise
piirini. Tänu soolasele meretuulele on hoone kandekonstruktsioonid valdavalt heas seisus, kuid kahjustunud välislaudis ja katusekate hoiatavad, et tormis romantiliselt nagisev hoone ei pruugi igavesti omal jõul hakkama saada. Et
heinaküüni-perioodil saeti läbi osa diagonaaltugesid, ei ole
konstruktsioonidel enam ka algupärast kandevõimet. Veelgi
kurvem lugu on slipiga, mida tormituuled on kõvasti lammutanud ja räsinud. Samas on selline loodusjõudude segamatu
toimetamine seal maailma äärel üksjagu maaliline ja inimkäest
pikalt puutumata mälestis oma eheduses hoopis tõelisemaid
emotsioone pakkuv kui meie igapäevane tehiskeskkond.
Kauaks see nii vist ei jää: kaks aastat tagasi koostatud eritingimuste alusel on tänaseks projektistaadiumisse jõutud ja
hoone korrastamise plaanid on täiesti elujõulised.
Leele Välja

Vilsandi merepäästejaam 1930ndatel. Foto Jaan Vali kogust.

Artiklite kogumik „Muinsuskaitse aastaraamat”
ilmub juba viiendat korda.
Aastaraamat võtab kokku 2008. aastal tehtud
olulisemad restaureerimistööd, uurimused ja
põnevamad leiud üle Eesti ning sisaldab artikleid muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonna
probleemsetel teemadel.
Pikemad teemakäsitlused küsivad, milline on
tööstusarhitektuuri seis anno 2008 ja mida oleme
õppinud Tallinna koolide 10-aastasest restaureerimiskogemusest. Tänu erakordsete leidudega arheoloogia-aastale on seekord rohkem juttu
maa- ja veealusest pärandist: Tallinna Vabaduse väljakust, Salme laevaleiust jm. Objektide
geograaﬁa on lai ja tüpoloogia kirju nagu mälestiste nimekirigi, ulatudes Hiiumaalt Valgamaani
ja arhitektuurist kahhelahjudeni.

