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Kl ii mõnigi kord õn muinsuskaitset võr- 

_____ reldud usuliikumiste või salaorganisat

sioonidega. Ühelt poolt kirglik usk oma tege

mistesse ja teiselt poolt teatud salateaduse 

maik - mitte iga lihtsurelik ei pruugi muinsus

kaitsjate mõttekäikudest ja motivatsioonidest 

aru saada. Et seda saladusekatet pisut kergitada, 

muinsuskaitse ja restaureerimise vallas toimu

vast nii üksteisele kui kä laiemale avalikkusele 

teada anda, selleks ongi ellu kutsutud käesolev 

väljaanne - Muinsuskaitse Aastaraamat. Selle 

eesmärk õn anda ülevaade ühe aasta suure

matest muinsuskaitsealastest ettevõtmistest 

ning pakkuda mitmesuguste selle valdkonnaga 

*; seonduvate teoreetiliste ja praktiliste prob

leemide arutelusid, analüüse ja interpretat

sioone. Et tänase muinsuskaitse kõige põleta

vamad probleemid õn seotud arhitektuuri- 

pärandiga, õn see tähelepanu keskmes kä meie 

väljaandes.

Juba ammu ei ole muinsuskaitse enam üksikute 

fanaatikute asi, ühiskonnas õn hakatud üha 

laiemalt mõistma selle kultuuripärandi väärtust, 

mida aeg meie kätesse õn usaldanud. Sageli 

arvatakse, et muinsuskaitse õn luksus, mida 

saavad endale lubada vaid väga rikkad ühis

konnad, ent tegelikkus õn näidanud, et kõige 

paremini säilib materiaalne pärand just vaestel 

aegadel. Selle must-valge vastandamise asemel 

tahaks aga panuse teha hoopis tervele mõistu

sele ja talupojatarkusele kõige paremas mõttes. 

Teatud alalhoidlikkus ja traditsioonitruudus 

õn just need omadused, mis vajalikud ajaloo

liste hoonete ja esemete säilimiseks/säilitami

seks. Meie rahvusele omistatud reserveeritud 

suhtumine uuendustesse, arenenud kriitika

meel ja julgus oma asja ajada tulevad kasuks 

kä ajaloopärandi säilitamisel.Teisalt võib aga 

liigne enesekindlus ja jäärapäisus kä karuteene 

osutada. Pisut paindlikkust, aga mitte paindu

mist.

Aastaraamatu leheküljed õn diskussiooniks 

avatud.

Leele Välja,
toimetaja,

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 

miljööalade osakonna juhataja

T änase Eesti riiklik muinsuskaitse õn 

' kaks aastat noorem kui uuesti iseseis

vaks saanud Eesti - Muinsuskaitseamet loodi

I. oktoobril 1993. Nii õn meie muinsuskaitsegi 

Eesti riigi nägu: noorele eale iseloomulikult 

ambitsioonikas, ent juba raskustes karastunud 

ja kohati kibestunud, vahel tormakas ja heitliku 

meelega ning laiemas kontekstis veel oma 

kohta otsiv.

1990. aastad, Eestis toimunud suurte muutuste 

aeg, ei olnud kerged kellelegi. Muinsuskaitse- 

süsteemis lagunesid aastakümneid toiminud 

asutused, paljud staažikad töötajad jätsid oma 

kolleegid ja suundusid erasektorisse. Kiirkäigul 

muutus terve rahva maailmanägemine: kõik 

„vana“ omandas veidi põlastusväärse imago, 

pead kummardusid värske usu, „uue“-kultuse 

ees. Üle tuli elada kä muinsuskaitse jaoks 

kõige keerulisem muudatus - omandireform. 

Riiklik omand, mida oli seni riiklikult kaitstud, 

muutus eraomandiks, mida muinsuskaitse 

endiselt riiklikult kaitsta püüdis. See oli kui 

paradigma muutus, mille järgi tuli ümber 

kohendada terve senine süsteem ja maailma

nägemine.

1990-ndad õn nüüd möödanik. Eesti vaimne 

ja materiaalne kultuuripärand õn siinmail taas 

ausse tõusmas. Inimesed koguvad vana mööblit 

ja otsivad suvekoduks iidse talukoha, noored 

pered kolivad meie linnade ajaloolistesse 

puitasumitesse. Eeskujusid otsides vaadatakse 

Skandinaavia, sealse rohelise elustiili ja säästva 

arendustegevuse poole. Raskeimad ajad õn 

taas ümber saanud, kuid see ei tähenda võima

lust käed rüpes istuma jääda.Töö Eesti ajaloo

pärandi säilitamisel ja tutvustamisel läheb aina 

edasi. Ning me tahame seda teha üha avaliku

malt ja arusaadavamalt. Muinsuskaitse avaliku

maks muutmise eesmärki teenib kä käesolev 

väljaanne, loodetavasti esimene pikas sarjas. 

Head kaasaelamist kõigile lugejaile!

Agne Trummal,

Muinsuskaitseameti peadirektor

K>| eie maailm õn valmis ehitatud. Konti- 

1 * nendid tardusid jahedas ookeanis miljo

neid aastaid tagasi.Tänaseks õn inimene ehi

tanud üles kristallpalee, mis õn just sama tugev 

ja nõrk kui meie endi elu oma planeedil. 21. 

sajandi algul seisame uue aja väravas. 

Muinsuskaitse õn kõikjal - Riigikogus, raekojas, 

klassiruumis. Mälestis ei tähenda enam mitte 

ainult raidkujusid ja esivanemate haudu, vaid 

elavat ja kõnelevat ajalugu. Aja lugu, kus kõigel 

õn oma algus ja lõpp. Konserveerimine võib 

küll pikendada mateeria meiega olemise kes

tust, ent ei saa ega tohigi sekkuda Looduse 

poolt määratud korda. Muinsuskaitse asetab 

tänase inimese nende kahe paradigma - loova 

ja säilitava - vahendaja rolli. Maailma hoidmine 

algab filosoofiast ja lõpeb tehnoloogiaga.Töö 

ja amet, millest kõneldakse täna esimest korda 

lugeja ette astuvas muinsuskaitsealmanahhis, 

eeldab mõlemat tarkust - nii oskust passiivselt 

vaadata kui oskust aktiivselt sekkuda. Hiinas 

tasuti arstidele selle aja eest, mil keiser oli 

terve. Üksnes viimases hädas kasutas ravitseja 

kirurginuga. Muinsuskaitsja amet õn võrreldav 

ühelt poolt ämmaemanda ja teiselt poolt 

šamaani omaga, kes kui preester saadab meie 

elu nähtava osa teise ilma. Meie pärand ei ole 

mitte ainult materiaalne, vaid kä vaimne, selle 

kultuurilise mitmekesisuse allikaks õn nii käega 

kombatavad kui käele kättesaamatud varad, 

elav rahvuslik varandus, mille autentsuse 

kriteeriumid õn 1994. aasta NARA hartast 

alates erilise tähelepanu all.Täna istutatud 

puu kannab enamasti vilja siis, kui meid ennast 

enam ei ole.

Juhan Maiste,

Eesti Kunstiakadeemia 

Restaureerimiskooli juhataja
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Nähtamatu muinsuskaitse
Juhan Maiste

Selleks et oma koduseid asju paremini mõista, peab minema 

kodust ära. Õn arvatud, et mõistmaks meie maailma, tuleb 

rännata selle iidsesse pealinna Rooma, linna, kust kõik sai alguse. 

Roma non basta una vita. Rooma tundmaõppimiseks ei piisa 

ühest elust. Ometi võib kä igavikus hakata igav; linnas, kus van

daalide kuningas Geiserich olevat esimesena asunud kaitsma 

keisrikujusid, kus Petrarca lasi end Kapitooliumi mäel “kroonida” 

poeetide kuningaks, kus iga jalatäis maad õn üles kaevatud renes

sansi paavstidest ja kunstnikest alates, õn kõik juba otsekui olnud 

ja ülesleidmise rõõm suhteliselt väike. Ei ole vist igavamat ööd 

kui pulmaöö. Ei ole ebahuvitavamaid lugusid kui need, mida eided 

kõnelevad tänavanurkadel. Rooma, kuhu jõudsin esimest korda 

paar aastakümmet tagasi, kusTrasteveres Santa Cecilia kiriku 

kõrval rippus pühapäevahommikuti pesu ning kus cappuccino 

maksis tuhandeid, õn tänaseks “germaniseeritud" - s. o. Põhja 

eurooplaste poolt oma maitse ja euro võimuga tsiviliseeritud. 

Kes tahab näha Itaaliat, peab rändama Roomast ära, reisima 

Kalaabriasse, Sitsiiliasse, Catania tänavatele, mis helendavad 

hommikupäikeses nagu Neitsi Maarja silmad ning õhtuti mõjuvad 

ähvardavana, otsekui oleks röövlijõuk valmis veel täna saatma 

meie Lunastaja ristipuule. Ajalugu võib mõista kahel viisil: objek

tiivse, meist väljapoole jääva ja meist sõltumatult kulgeva sünd- 

mustereana, või siis vastupidi - subjektiivse sisekaemusena, kus 

narratiivis sõlmunud faktide ja artefaktide kogum ei avane meile 

mitte niivõrd oma nähtavaks tehtud ja kollektiivse eneseteadvuse 

poolt heaks kiidetud mälestisenimekirjadena, UNESCO maailma 

kultuuripärandi printsiipidena, vaid millegi sellisena, mis puudutab 

sind ennast - otse ja vahenditult, mis lubab kõnelda mitte ainult 

super egole omastest võitudest, vaid samavõrra alter egole 

paratamatult osaks saavatest kaotustest.

Nii olen mingist hetkest alates otsinud caput mündi saladust 

mitte enam nähtavas, vaid nähtamatus, selles, millest kirjutab 

Italo Calvino:" ... sest kui Anastasia äratab sinus igatsusi ainult 

selleks, et nad eneses jälle maha suruksid ... ja lõpuks ei jää sul 

muud üle kui elada koos nende igatsustega ja olla rahul” ("La 

c/ttõ invisibili",Torino l972).Vilen Künnapu jätkab:“Tegelikkus

justkui eksisteeriks ... kuid teda ikkagi ei ole. Loodud kujundid 

järjestuvad täpseks reaks, nad moodustavad ülikeerukaid male- 

kombinatsioone... Läbi absurdi tekib mingi uus tõde ja see võib 

olla veelgi tõesem kui nähtav tõde” (järelsõna Italo Calvino 

raamatule “Nähtamatud linnad'(Tallinn 1994). Linnad õn huvitavad 

nii kaua, kui nad õn salapärased. Sest kä ainult pirtsakad, alista

matud, uhked naised pälvivad lõppkokkuvõttes tähelepanu ja 

viimaks kuningakrooni - armastuse.

XXX

Ühe kuningakrooni leidsin üles Prahas, linnas, mis võlub nii Püha 

Rooma keisrite poolt kirjutatud ajalooga kui kä venusliku sala

päraga. Linnas, mille müürid, tornid ja kujud õn kuldsete pärlitega 

tikitud sünktumedale sametile. Linnas, mille kohta 1506. aastal 

kirjutas St. Apollinarise kiriku preester: “Jumal avab meie ees, kõi

gi nende ees, kes vähegi vaevuvad nähtamatut linna vaatama, vooru

se ja pahede linna, niisamuti kui mustlasennustajatele saab iseloomu, 

laupa, nägu, riietust uurides nähtavaks inimene.” (“Praga Mystica”) 

Praha ei ole ainultVltava jõgi ja Karli sild, vaid samavõrra alkeemi

kute linn, kes üritasid meest ja maasikatest kokku segada vedelat 

kulda, mille joomise järel oleks inimene saavutanud igavese elu. 

Praha õn läbitungimatu ja müstiline, õudustäratav ja traagiline, 

ebainimlik, otsekui meie alateadvuse sügavamate kihistuste 

koletislik luulekujund, mis pärineb Sigmud Freudi ja Franz Kafka 

mõttealkoovidest. Praha tähendus õn kirjas tema tornide ja 

müüride kullas, aga samavõrra igas siinses mõttekillus ja mälukivis, 

juba trükki jõudnud, aga veelgi enam veel avaldamata teostes. 

Ajalugu ei ole nimetu. See ei ole muuseum, kus möödunud 

sündmused ja mineviku esemed õn valitud ja mõõdetud, destil

leeritud ja kaalutud ning kindlatele reeglitele alistatud. Muuseum 

tekib siis, kui ajalugu ise jõuab lõpule; see ei ole mitte niivõrd 

minevik ise kui kunagi olnu illustratsioon, seinale riputatud pildid, 

mis mõjuvad Capril St. Michele kirikus tuhat kord elavamana 

kui kunst Vatikani kogudes, kuhu end unustanud hiliseid külastajaid 

kutsuvad itaallased ise enesetapjateks. Muinsuskaitse ja tema 

institutsioonide poolt nähtavaks tehtud saladused, puhtad ja 

sillutatud tänavad, luuaga ülekäidud tagahoovid, ülesehitatud 

bastionide seinad muudavad linna igavaks. Muuseumis puudub 

salapära, ajaloo elav veri ja liha, puudub see, millest kuked kulda 

joovad. Muuseum õn inimese poolt realiseeritud unistus, utoopia, 

mitte aga unistus ise.

Selleks, et ellu jääda, vajame nii silmanähtavaid tõsiasju kui kä 

viirastusi, vajame seda, mida ehk polegi olemas.Vajame seda, 

mis teeb hommikuhahetuses end peegli ette sättinud naise 

ahvatlevaks ja muudab tema suguõe õhtuhämaruses kusagil 

tänavanurgal, pooleldi valguses ja pooleldi varjus, salapäraseks. 

Selleks, et armastada, vajame me ühtaegu nii liha kui kä vaimu, 

vajame nii torne kui kä sangarilugusid, nii Jan Husi ennast kui kä 

müüti temast ja mälestust tuleriitadest. Mida vähem me korral

dame ajalugu, seda paeluvam ta õn. Mida vähem me kõneleme 

temast muinsuskaitse printsiipide ja kriteeriumide keeles.Tufist 

ja tavertiinist seinad Roomas ning Viljandi ordulinnuse varemete 

telliskivimüürid ootavad, et keegi nad ikka ja jälle üles leiaks.



Sest kirjutades Roomast või Prahast, mõtlen tegelikult oma 

kodustele asjadele. Alati. Sellest, miks Kuressaare ei pääsenud 

maailma kultuuripärandi nimekirjadesse, ehkki oli välja ehitud 

ja ilusasti riidesse seatud nagu pruut enne laulatusele minekut. 

Mõtlen Palmse mõisale, kel korsett ja tripinööbid kõvasti kinni. 

Mõtlen Toolsele, Rakverele ja oma kodulinnale Viljandile, mida 

täna ei pea mustlased millegipärast enam omaks.Villu kelder õn 

lossimägedes kinni müüritud. Ehkki oleme pruudid välja ehtinud: 

restaureerinud Purtse linnuse ja Paide torni, Hermanni kindluse, 

Kuressaare ja Maasilinna.
Oleme teinud rohkem kui vaja. Restaureerinud majad, tänavad 

ja linnad. Kavandanud, planeerinud, regenereerinud. Saneerinud. 

Destilleerinud. Avanud pluusinööbid. Ostnud selga uued riided. 

Ja siis nad ei taha teda! Ei kirjuta alla lepingutele. Jätavad meie 

poolt hinnaliseks peetu tähele panemata. Nii nagu mina Vatikani, 

Caracalla termid või Nero kuldse maja. Sest kellel õn vaja tuhat 

korda nähtut, ajalugu, mille modernistlik muinsuskaitse õn määra

nud muuseumi. Muljed, mis saadud katakombidest, päästab üks

nes paaritunnine jalutuskäik tagasi linna mööda ikka veel üksildast 

ViaAppia't. Domus Aurea päästab ehk mälestuspilt, kui avame 

Raffaeli elust kirjutatud raamatu.“Üksinda tõrvikute valgel seisis 

suurmees metafüüsiliselt hämarate võlvide all.. .“Selleks, et aja

lugu mõista, vajame võimalust seda mitte üksnes silmitseda, vaid 
läbi elada,

Iga külastus viib linnalt midagi ära. Kivikillu, tolmupudeme, aga 

mis peaasi - saladuse, mida ajalugu kiivalt hoidnud ja talletanud. 

Rakvere linnus õn nõia- ja piinakambritele vaatamata ilma jäänud 

vaimust, mis kunagi muutis tema haralised müürid ja tornid 

salapäraseks ja kuuvalguses ähvardavalt kauniks. Nagu Colosseumi 

augustiööl Johann Wolfgang Goethe kirjelduses. UNESCO kaitse 

alla kuuluvas Tallinnas meelitavad jalutama vaated Toompealt, 

kus all-linna võltsus ei küüni nägemisulatusse, ning ikka veel 

puutumata jäänud puitmajade kvartalid Kalamajas. Ilma nagisevate 

treppide, lõhnavate sahvrite ja haisvate tagaõuedeta ei ole aja

loolist linnaelamust, seda, mida ei hooma mitte üksnes meie 

silm, vaid samavõrra kõrv, nina ja kompimismeel. Oleks minu 

teha, võtaksin lõhnad värvide kõrval kaitse alla: värske kurgi 

lõhna, hapukapsa lõhna, mädanevate kartulikoorte lõhna, kom- 

postimäel kasvavate jorjenite lõhna.

Ajalugu ei ole ainult konventsioon, vaid samavõrra traditsioon, 

elav sõnaja müüdid. Kombed, mis säilivad kusagil Peipsi ääres 

vanausuliste juures, kus lahkunule jäetakse ööseks keedetud 

kanamunade kõrvale viinaklaas. Kus traditsioon ei tähenda mitte 

ainult tanu alla saanud naise unistusi pärmitaignaleivast, vaid 

arvutut hulka ulakaid pisiseiku, paaditõrva, kurgipeenraid, külapoodi 

- kõike seda, mis moodustab ajalugu katva paatina ning millest 

ilmajäämine teeb meid tema ees kaitsetuks Traditsioon ja 

mälestused õn need, mida vajame enam veel kui müüre, torne, 

lossi, mille ees vaene ja väikene mees seisab otsekui seaduse 

ees, pääsemata sisse ja leidmata teed tagasi.

XXX

Prahas õn elav sõnatänavasillutisel, Karli sillal,Vltava kaldal, juudi 

kvartalites tänaseni alles. Nii nagu Rooma või Santiago de Com- 

postela, õn kä Praha palverännakute paik, kus kaputsiinide Püha 

Loreta kloostri õuel õn alles meie Neitsi Maarja maja. Hoone,

Neitsi Maarja kaputsiinide Loreto kloostris Prahas.
Legendi järgi saabus see meieni Betlemmast inglitiivul, millele viitab kä Inglite kuninganna 
Maria kirik Püha perekonna elupaigaks olnud maja kõrval. Legendid võivad olla 
kõnekamad kui ajalugu.

mis nii nagu paljud teised ristisõdijate kaudu Uuest Roomast - 

Konstantinoopolist-Vanasse Maailma jõudnud reliikviad pidi 

oma materiaalse vormiga veenma läänekristlasi kõiges selles, 

mis järgnevatel sajanditel inspireeris elava reliikvia kõrval looma 

elavat kunsti. Pühapildil õn kaks erinevat mõõdet. Ühelt poolt 

vormiline, nähtav osa, millest kirjutatakse kunstiajalugu, ja teiselt 

poolt nähtamatu, mis toob meieni kunstisse sissekirjutatud päri

muse, legendi, saaga religioosse jõu. Mis annab kunstile tema 

salapära. Mis muudab nähtamatu linna neitsilikult külgetõmbavaks. 

Loreta kirikusse kogunenud palverändurid kogevad joovastuse- 

hetke, mis muudab pisarad pärliteks, Nii nagu Kristus sündis 

kunagi Naatsaretis, nii sünnib Maarja igal aastal taas kristlase 

hinges. Naatsaretis asunud majas sai Maarja kuulutuse peaingel 

Gabrielilt. Siin elas püha perekond veel pärast Egiptusest 

tagasipöördumist. ^ Alles pärast Kristuse ristile naelutamist lahkus 

Maria Maarja majast ning asus elama apostel Johannese juurde 

Efesosesse, kus tema elupaik õn restaureeritunad kujul tänini 

alles tänaseni.V sajandil ehitati maja kohale bütsantsi basiilika. 

Imekombel jäi katakombide vahele peitunud maja alles kä risti

sõdades, mis lubas 1291. a. korjata hoone kivid kokku ja vedada 

need esialgu Dalmaatsiasse, 1294. a. aga Itaalia läänerannikul An- 

cona lähistel asuvasse Loretosse. 1468. a. restaureeris Antonio 

Sangallo hoone, 1500. a. ehitas Donato Bramante sellele kupli, 

fassaad valmis Andrea Sansovino juhtimisel. 15 14. a. õnnistas 

paavst Julius II kolme sissepääsu Ja ühe “taevatrepiga" ehitise 

sisse.

Santa Casa innustas Prahas ehitama Benigna Katharina von 

Lobkowicz, selle sünnidaatumiks õn 3, märts 1625. Hoone püsti

tati Viinist kutsutud arhitekti Giovanni Battista Orsi juhtimisel 

ja pühitseti kardinal Ernst Adalbert von Harrachi poolt 25. märt

sil I 63 1. 17. sajandil hakati Loreta kloostri Püha Maja eeskujul 

ehitama samasuguseid mitmel pool Böömi aladel (tänaseni õn 

neist üks tuntuimaid Lorety Kosmonosy, arh. Giovanni Battista 

Allibrandino (1704-1712). Itaalias Loretos paiknenud originaalne 

Maarja maja hävis 1921. a., misjärel see ehitati täpse koopiana



üles. Nii õn Prahas asuv koopia vanem kui originaal, veelgi enam 

- ta õn elav traditsioon, mitte ainult seintele jäädvustatud pildid 

Maarja elust ja temast järelejäänud maja vedamisest Itaaliasse 

Loretosse, vaid just majast ja tema kunagistest elanikest alguse 

saanud pikk ja palja silmaga nähtamatu traditsioon.

Ajaloo elavate tunnismärkide väärtus ei seisne mitte ainult kom

positsiooni rikkuses ja proportsiooniilus, mitte ainult Loreta 

kloostri varakambrisse kogutud reliikviatel ja monstrantsidel 

olevate pärlite hinnas, vaid ennekõike nende tähenduses, valguses, 

mida värelevate küünalde valgel küütlevad pärlid sünnitavad. 

Küsimus ei ole mitte ainult vormis, koguni selle vormi imeväärseks 

kandjaks olevas kunstiks, vaid kunsti kui inimese loomingu süga

vamas tähenduses. Loomise akti ja selle akti nähtavaks jäljeks 

olevate kunstiteoste tähendus õn loomise enda müsteeriumis, 

salapäras, mis sundis peaingel Gabrieli valima paljude teiste seast 

välja Naatsaretis elava Neitsi Maarja. Kultuuri tähendus ei ole 

mitte seintes, müüris ja värvides, mitte kä nootides, vaid selles 

ainulaadses tervikmõjus, mille muusad vallandavad Mozarti 

muusikas. Just selle nähtamatu tõttu tasub jääda seisma Praha 

Maarja Inglite kiriku ette.Või siis peatuda mõnel hämaral kõrval

tänaval, kus hõljub kafkalik vaim.

Otsida ja leida see üles mõne ununenud mälestuskillu, luulerea, 

juhusliku valgusehetke säras. Sest ükskõik kui suuri ja tugevaid 

linnuseid ja linnu ei oleks ükskõik milline võim kunagi Maarjamaal

ehitanud, ükskõik kui sügavale ordulinnuse varju ei peituks tema 

valitsejad, õn see, mis maa meie ümber pühaks muudab - vaim, 

rahva ja jumala nähtamatu tahe, elu kestev müsteerium, mis igal 

kevadel äratab meid esimeste ülastega ja kesksuvel võtab vilja

põldudel oma haardesse rukkilillede sinises. Iga elamus õn olu

lisem kui selle elamuse saamiseks püstitatud kulissid. Kures

saarest võib saada maailmapärandi objekt, kui linnusele liitub 

linn - skväärid ja promenaadid, majad, inimesed, rand ja ehk siis 

kä kunagi kalaturg.

Saaremaa kirikutest ei vääri ehk üleilmset kaitset eraldi ükski, 

vaid nad kõik koos. Nii nagu Prahas, ei ole ei Tallinnas, Viljandis 

ega Rakveres oluline mitte ainult skene või orkestra, vaid kogu 

teater - elu, tema jätkuvus kõigi katkemiste ja katkestuste kiuste. 

Raske õn Eestist leida selliseid arhitektuurimälestisi nagu Notre- 

Dame võiTaj Mahal. Küll õn meil aga olemas mõisad ja kirikud. 

Lausa erakordne õn sõnum, mis õn jäänud kümnetesse hekta

ritesse ulatuvatesse mõisaparkidesse. Et mõista ühe või teise 

koduse maja tähendust, õn ehk vahel tarvis rännata kodust 

kaugemale, jätta korraks mured ja argiilm ning näha asju kui 

imet, nagu Märra Polo oma Hiina-mälestustes, või siis kui midagi 

algupärast ja omast - nagu vihaleht soome saunas.

I Alles pärast Kristuse ristile naelutamist lahkus Maria majast ning asus elama apostel Johannese 

juurde Efesosesse, kus tema elupaik õn restaureeritud kujul alles tänaseni.
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Tallinna Siimeoni ja Hanna kiriku taastamine
Juhan Kilumets
Fotod: Peeter Säre, Tõnu Parmakson, arhiiv

Uuringud: OÜ Rändmeister,

juhendaja Juhan Kilumets;
OÜ Vana Tallinn, autor Eva Mölder 

lllar Kannelmäe, Tõnu Parmakson 

Aleksander Danil 
OÜ Frantsiskus, OÜ Rändmeister, 

OÜ Vana Tallinn; 
tööde juhid Tõnu Parmakson, 
Juhan Kilumets, Eva Mölder 

Muinsuskaitseline järelvalve; Juhan Kilumets

Arhitektuurne projekt: 

Konstruktiivne projekt: 

Teostus:

Tööde käik
2001/02 Fassaadiuuririgild. Altariruumi interjööri uuringud ja 

restaureerimine.

2002 Fassaadi ja katuste restaureerimise I pool.tambuuritorni 

taastamine. Siseviimistluse uuringud.

2003 Kellatorni taastamine. Käärkambri restaureerimine. 

Tambuuri siseviimistluse konserveerimine.

2004 Fassaadi ja katuste restaureerimise II pool, eeskodade 

taastamine. Nelitise restaureerimine.

Puitmaja vanus võib olla uskumatult tinglik. Miski ei tõesta seda 

selgemini kui meie vähesed 17.-18. sajandi puitkirikud. Usume, 

et 17. sajand õn jätnud meile kaks kirikut: Ruhnu (1644) ja Roos- 

lepa-Sutlepa-Vabaõhumuuseumi (algkuju 1627 või 1699). Riskides 

kahandada nende vanusest tulenevat võlu, peab siiski tunnistama, 

et ligikaudu võime usaldada mahtu, detailide ja materjaliga õn 

asi keerulisem. Me ei tea kui palju õn neis ehitusaja puusepa 

kirvest tunda saanud puitu, kust aga algab ümberehituste ja 

remontide materjal. Sama kehtib kä "ametlikus" järjestuses 

kolmanda,Tallinna Kaasani kiriku (1721) kohtaTemalgi õn seljataga 

asukohavahetus (1749) ja rekonstrueerimine (1866), lisaks hulk 

väiksemaid remonte. Hiljutise dendrokronoloogilise dateeringu

põhjal tõusis/langes neljandaks Nõva kirik, mille põhikonstrukt

sioonid õn tehtud 1750. aastal langetatud palkidest. Kiriku 

sünnipäeva õn siin peetud 1636. aasta mainimisest lähtudes, 

ajaloolased õn olnud ettevaatlikumad ja rääkinud I 8.-19. sajandi 

ehitisest. Järgneb Tallinna Siimeoni ja Hanna kirik ehitusajaga 

1752-1755. Kuid taas õn tegelikkus segasem: seinte ja taastatud 

tornide vanusevahe õn 250 aastat praeguses interjööris järgnevad 

kiriku sünniaja kujunduses altariruumile 19. sajandil muudetud 

nelitis ja 20. sajandit peegeldav kirikusaal. Pärast mahukat taastamist 

õn kiriku korrektne dateering I 8.-21. sajand.

Ehituslugu
Siimeoni kirik õn üks paljudest 18. sajandil enamasti Vene sõjaväe

võimude poolt Tallinnas ehitatud õigeusu pühakodadest. Kirik 

asus Admiraliteedi maadel, allus Mereministeeriumile ning kandis 

asjaajamises Tallinna sadama Siimeoni ja Anna kiriku nime. 

Ehituspoliitiliselt asus kirik kahe tsooni piiril. Ühelt poolt võimas 

Admiraliteet oma õigusega püstitada kivimaju, teisalt kujunev 

eeslinn oma reeglite ja kasina tähtsusega. Näib, et puidust kirik 

sündiski teatava kompromissina: sadama rajamisega hõivatud 

ehitusisand tegi ära vajaliku, seejuures ülemäära kulutamata. Kuni 

1918. aastani moodustasid koguduse peamiselt mereväelased, 

sadama teenistujad ning ümbritseva eeslinna kodanikud, suviti 

kä Kadrioru puhkajad.

Varaseimad teated Püha Siimeoni ja naisprohvet Anna kirikust 

pärinevad aastaist 1744-1745, kui sadamavõimude korraldusel 

koguti mereväeteenistujatelt raha kiriku "kaunistamiseks". Sellele, 

et algkirik ehitati juba 1730. aastatel, keisrinna Anna Ivanovna 

võimuajal, näib viitavat kä nimipühaku valik. Õn oletatud, et 

tegemist oli kirikuks kohandatud puitkasarmuga, mis 1750. aastate 

algul viletsasse seisukorda jäänuna lammutati. Praeguse kiriku 

ehitamist alustati tõenäoliselt 1752. aastal ning pühitsemine võis 

toimuda I755.aastal (I.oktoobril 1905 tähistati kiriku 150 aasta 

juubelit). Algne põhiplaan - tsentris ruutjas nelitis tambuuriga,

1870. aasta ümberehitusprojekt, vaade lõunast
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idas polügonaalne altariruum, läänes ristkülikuline kogudusesaal 

- õn kiriku tuumikuks tänini. Eeskodade ja kellatorniga läänepartii 

oma praegusel kujul õn ehituslikult sekundaarne, kuid usutavasti 

rajatud algse torni kohale. Mõnevõrra hilisem õn kä altariruumi 

põhjaküljel asuv käärkamber. Rustikaalne rõhtpalkhoone oli esi

algu nii seest kui väljast vooderdamata, kuid värvitud seintega. 

Kindlasti paiknes nelitise kohal tambuur torniga - seda tõendavad 

algkavatisest säilinud kandvad sambad.

Tõenäoliselt oli esimeseks ehituslikuks muudatuseks pikiseinte 

aknaavade ümberpaigutamine ja avardamine ning idaakna sulge- 

mine.Võimalik, et need tööd tehti 1827. ja 1847. aasta remontide 

käigus. Sellesse aega jääb ilmselt kä puitinterjööri katmine: seinad

kleebiti paberiga ja värviti, tambuuris võeti ette esimene krohvi

mine. 1870. aastal valmis kiriku kapitaalse ümberehitamise projekt. 

Rekonstrueerimise põhjus oli selgelt hoone vilets seisukord, 

kuid sama tähtis oli soov muuta kiriku ajast ja arust väljanägemist. 

Senine arhitektuurne maht säilis ja põhikonstruktsioonid jäid 

valdavalt paika. Vundamendist alates rajati uuesti (erandlikult 

tellisseintega) lääneosa koos neljale kivisambale toetuva 

kellatorniga. Lõunaküljele lisati poolavatud eeskoda.Tööde 

peamiseks märksõnaks oli siiski vooderdamine.

Fassaad kaeti valdavalt rõhtlaudisega, millele seinte allosas vastan

dus simssidega eraldatud püstlaudisvöö. Detailiarsenali kuulusid 

laiad nurgalauad, teemantkvaaderdatud nurgad, konsoolidel

Põhiplaan 1870. aasta projektist



aknapealsed, erinevad ristimotiivid ning eeskodade puitpiilarid, 

balustraadid ja rippviilud. Räästapitsid ja -konsoolid, sarikaotsad, 

viiluväljade ja aknapealsete dekoor ning kellaluukide rinnatised 

teostati saelõikes. Katust täiendati "pimedate" uukidega, kavatist 

kroonisid kella- ja tambuuritornide uhked sibultipud. Projekt 

realiseerus väikeste lihtsustustega, mis aga tervikut ei mõjutanud, 

ja tollane ajaleht võis tulemuse kokku võtta järgmiselt: "Välimine 

arhitektuur õn väga ilus ja nii palju muutunud, et selles pole ära 

tunda vana kirikut, mis ähvardas kokku variseda."

Põhjalikult muutus kä interjöör Seni paberiga kaetud palkseinad 

krohviti, tambuuri krohv uuendati. Nelitis kujundati ranges 

klassitsistlikus laadis.Vanad ümarsambad säilitasid funktsiooni, 

kuid mitte vormi: kumerused tahuti maha ja tüvesed vooderdati 

laudadega kanti, nende pealne vormistati talastikuks.Tambuur 

krohviti kasseteerides seinad ning liigendades neid simsside ja 

sõõridega, aknad servati pilastritega. Üksikud fassaadilt laenatud 

motiivid - puitpits ja ehiskonsoolid, samuti talastiku pealsed 

maalikapid - väljusid küll stiili raamidest, kuid lisasid ruumile 

vaieldamatult "õigeusklikku vaimu". Nelitise külglöövide laed 

kujundati ümber lamekaarseteks võlvideks, kirikusaal kaeti ilmselt 

silelaega. I 871 valmis kä kunstnik Murzanovi ikonostaas. Ajaleht 

kirjutas: "Sisemus õn tehtud väga lihtsalt, kuid suure maitsega." 
Kirik taaspühitseti 4. detsembril 1871.

Juba 1899. aastal asendati katuste ja tornikiivrite plekk. Seejuures 

kaotati uugid ning muudeti mõlema torni tipusibula vormi. 

Arusaamatul põhjusel muutus kä kellatorni fassaadilahendus - 

mitmed detailid kaotati, samas lisandusid näiteks teemantkvaadrid 

nurkadel. Eesti koguduse perioodil (1918-1936) uuendati täielikult 

siseviimistlus ja ehitati saali lääneossa koorirõdu, millega seoses 

muutus kä lae kuju. Pärast kiriku võõrandamist 1963. aastal võeti 

maha kella- ja tambuuritorn ning fassaadidelt ristid. 1970. aastatel 

kohandati kirik spordisaaliks ja 1987. aastal nelipühilaste palvelaks. 

Sel perioodil soojustati osaliselt seinu, varjati tambuur ripplaega 

ja asendati põrandaid, kuid kokkuvõttes pigem kaeti kui lõhuti. 

Hoone tagastati Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 2001. aastal, 

samal aastal algas restaureerimine.

Kellatorni taastamisprojekt. Illar Kannelmäe ja Tõnu Parmakson



Taastamine 

Fassaad, katused,tornid

Õigeusu kirikuhoone õn olnud ja jääb õhtumaises linnapildis 

pilkupüüdvaks eksoodiks.Väline hiilgus õn siin olemuslik ja seda 

nii sakraalses kui arhitektuurses plaanis. Õn selge, et ilma tornide, 

kuplite ja temperamentse fassaadita läbi ei saa. Kas kõik või 

mitte midagi, kas kirik või spordisaal-palvemaja-barakk.Valikut 

sisuliselt pole ja otsus sündis lihtsalt kä Ahtri tänaval - siin haka

takse tegema kirikut, õigeusu kirikut.
Restaureerimisel peab valima ajastu, millesse minna. Seejuures 

õn olulised nii maht, konstruktsioon kui detailid, nende ajalooline 

kujunemine ja seosed. Siimeoni kirikus tuli loobuda kõige ahvat

levamast teest võtta taastamisel aluseks 1870. aasta projekt. 

Valiku tegemise hetkel puudus arvestatav ajalooline graafika ja 

polnud teada, kui täpselt joonised realiseeriti. Rahuldava alus- 

andmestiku pakkus kiriku kujunemisloo järgmine, 1899. aasta

välisremondiga alanud etapp. Siis tekkinud eksterjööripilt jäi 

väheste muutustega püsima umbes pooleks sajandiks ning sellest 

perioodist pärinevad fotod täitsid kõik väliuuringutest jäänud 

olulisemad lüngad, kaasa arvatud näiteks katusepleki valtsiskeem. 

Taastamise algseis oli ühtpidi nukker: tornideta, muudetud ees

kodade, hooldamata fassaadide ja osaliselt kadunud dekooriga 

hoone meenutas välisilmelt pigem barakki.Teisalt hämmastas 

aga seinte ja voodrilaudise hea seisukord ning detailide säilivus 

-teatud mõttes olid nii sportlased kui nelipühilased maja hoid

nud. Sel perioodil tugevdati vundamente, asendati (tõsi küll 

tellislaoga) alumisi pehkinud raiekordi, hoiti kontrolli all maapinna 

kõrgus, parandati plekke. Samas ei mindud kä liiale - nii säilisid 

näiteks aknad ja välisseinte vanad värvikihid.

Fassaaditööd algasid ajaloolise viimistluse uuringutega. Põhieesmärk 

oli kindlaks teha laudise ja detailide varaseim värvilahendus, et 

leida alus tulevasele viimistlusele. Kergelt pigmenteeritud krundile

Kellatorni taastamine 2003. aastal Fassaaditööd 2004. aastal



Fassaadidetailide restaureerimine

i

kantud esimene viimistlusladestus oli kolme värvitooni kombi

natsioon. Põhipindade rohelist raamis nurgalaudade, simsside 

ja karniiside kahes tumeduses pruun, millega olid antud kä kõik 

detailid. Seega 19. sajandi puitmaja tüüpiline koloriit. Selgus kä, 

et sajandi jooksul (1871 -1970) õn fassaadi värvitud kuuel korral 

ning seda märkimisväärse konservatiivsusega. Enamasti saadi 

hakkama ligikaudu samade, alglahenduses esinenud toonidega. 

Uuringud kinnitasid muu hulgas lõplikult sedagi, et välislaudis 

pärineb 1870-71. aasta rekonstrueerimisest. Nimelt olid tollal 

projekteeritud ja paigaldatud fassaadiristide tagused pinnad 

värvitud vaid üks kord ja sedagi viimases kihis ehk juba peale 

seda, kui ristid nõukogude ajal maha võeti.

Laudis asendati põhiliselt kiriku lääneosa soklitsoonis, kus remondi

töödel oli kasutatud juhuslikku materjali. Otsest mädanikkahjustust 

ilmnes vähe, näiteks vahetati seetõttu osaliselt veelauad.

Originaallaudise väärtust ja tähendust suurendas oluliselt vanadest 

õlivärvikihtidest tekkinud "nahk." See pragunenud ja kordumatu 

maastik õn vähemalt tegijate jaoks vana fassaadi uhkeim aktsent, 

mis ilmekalt sekundeerib 19. sajandi dekoorile. Seinapinnad 

puhastati pesuga rasvadest, lahtine värv eemaldati kraapides. 

Järgnes kruntimine ja kahekordne katmine linaõlivärviga.Värvi- 

lahenduses järgiti küll uuringutega tuvastatud skeemi, kuid aja

looline koloriit osutus autorile ja omanikule liiga jõuliseks ning 

uus viimistlus sündis selle tuntava “lahjendusena". Kogu fassaadi- 

dekoor taastati: ristid rekonstrueeriti laudisel loetavate värvimis- 

jälgede põhjal, puudunud räästakonsoolid ja -pits ning aknapealsete 

dekoorikaod aga säilinud elementide eeskujul.

Katusepinna tasandilt maha lõigatud tornide ajalooline tarindus 

piirdus tambuuritorni alumise risttalastikuga. Arhitektuursel 

taastamisel tugineti vanadele fotodele, konstruktsioonide eeskujuks



olid teised sama ajastu õigeusu kirikud (näiteks Lihula kiriku 

sibulkiiverj.Tambuuritorni kiiver valmistati kohapeal, kellatorn 

monteeriti maas ja paigaldati kraanaga kahes järgus.Tornide 

ristid saadi varemeisVormsi ja Lihula kirikust. Nagu katusepinnad 

kaeti kä kiivrid vaskplekiga. Arhitektuurselt moonutatud ja suurte 

dekoorikadudega eeskojad taastati.

Interjöör
Kiriku interjööri ajaloos eristuvad kolm põhiperioodi:

1755-1871: alginterjöör - värvitud rõhtpalkseinad (perioodi 

lõpul paberiga kaetud või osaliselt krohvitud), sammastel tambuur; 

talalaed (vähemalt altariruumis);
1871 -1963: ümberehitusjärgne klassitsistlik krohvitud interjöör 

korduvate ülevärvimistega
1963-2001: võõrandamise ja funktsioonimuutusega kaasnenud 

mitmekordne katmine ja osaline hävimine.

Altariruum
Altariruumi interjööri restaureerimislahendus kujunes lammutus- 

ja uurimistööde käigus järk-järgult. Seinakatete eemaldamisel 

avanesid II perioodi viimistluse varemed. Krohv oli umbes poole 

seinapinna ulatuses maha võetud, kolmel idapoolsel tahul säilinud 

materjali iseloomustasid rohked mehhaanilised vigastused ja 

värvikihi irdumine koos krohvi pealispinnaga. Otsus krohv 

täielikult eemaldada tuleneski materjali seisukorrast. Seda ideed 

toetas paljandunud alginterjööri atraktiivsus ning tõsiasi, et zhanri, 

ajastut ja viimistlusvõtteid summeerides avanes ruumipilt, millele 

Eestis analoogi ei leidu. Õigustas kä teadmine, et nelitise ja tam

buuri krohvipindade konserveerimisel jääb interjööri kujunemise

teine etapp selge mahulise tervikuna kirikus esindatuks. Ning 

lõpuks - õigeusu kiriku idaosa pole kinnine mitte ainult sakraalselt, 

vaid kä ruumiliselt. Ikonostaas kui vahesein oli tekkinud olukorras 

just see, mida vaja - visuaalne tõke kontrastsete viimistluste 

kohtumisjoonel.

Palkseintel määrati neli krohvieelset viimistluskihti: kolmes vara

semas liimvärv, neljandas kihis olid seinad kaetud paberiga ja 

värvitud helesiniseks. Eksponeerida otsustati kõige ulatuslikumalt 

säilinud kunagi valge, nüüdseks kolletunud-tumenenud värvikiht 

(järjestuses teine). Seinapind puhastati krohvijääkidest mehhaani

liselt, värvikihi pindmine mustus taignakummiga. Kolmanda, tume

pruuni seinavärvi jäägid eemaldati pehme metallivillaga, kiht 

säilitati vaid sondaažina lõunaseinal.Terviklikkuse huvides järgnes 

valkja värvikihi kadude toneerimine. Kõik nurgad olid algselt 

vormistatud laiade kattelaudadega, mille marmoreeringuga 

kaunistatud näidis leiti nelitise kagunurgast. Nurgalaudu ei re

konstrueeritud, seda enam, et laudadetagused pinnad olid 

viimistlemata ja markeerisid sellisena edukalt tollast ideed. Oma

pärase detailina eksponeeriti lõunaseina allosas krohvitööde 

ettevalmistamisel paigaldatud kanneleeritud püstlaudadest seina- 
õgvendus.

Altariruumi lae algkonstruktsioonist oli säilinud hõreda sammuga 

talastik ning profileeritud puitkarniis, mõlema värviviimistlus oli 

suuresti hävinud. Lae värvimata kaaslaudis pärines ilmselt 19. 

sajandi esimese poole remontidestTalade värvijääkidega pind kon

serveeriti, laudis puhastati ning tulemus, olgugi eri ajastute kombi

natsioon, haakus seintega suhteliselt hästi. Spordisaaliaegne laudpõrand 

asendati täielikult, samas taastati ikonostaasiesised astmed.



Nelitis ja tambuur
Nelitise ajaloolised uuringud näitasid üldjoontes altariruumi arengu 

kordumist, täiendades pilti kiriku I perioodi interjöörist mitme 

olulise tõigaga. Selgus akende skeem, samuti nurgalaudade ja sam

maste lahendus. Uuringud keskendusid krohvimisjärgsele värvi- 

viimistlusele, kuna just see periood sai interjööri restaureerimise 

aluseks. Paljukordsel üleviimistlemisel oli valdavalt kasutatud õli

värvi, liimvärv leidus vaid kolmes varasemas kihis. Sagedasele 

uuendamisele vaatamata võib rääkida üpris konservatiivselt püsi

nud vaoshoitud koloriidist, milles domineerisid hallid ja kollased 

toonid, hiljem kä roheline ja sinine.Vahest kõige temperament

semaks ladestuseks osutus arvatavasti 1935. aasta remondist pärit 

sinise lae ja kasseti raamistusega viimistlus.Tähelepanuväärselt olid 

sellesse kujundusse kandunud vahepealsete remontide eesti kogu

duse algusaja (1920. aastad) rahvusromantilises laadis sõõrmaalin- 

gud. Nende teke ja püsimine läbi mitmete remontide õn ilus 

dokument kiriku üle võtnud koguduse rahvuslikust reaktsioonist. 

Tambuuri seinte krohvi ja stuki peamisteks probleemideks olid 

ripplae talapesade sissemurdmisega sõõride tsoonis tekkinud 

kaod, karniiside pudenemine ning puitseinte liikumisega seotud 

kahjustused. Katuse läbijooksudest põhjustatud laekrohvi hävi

nemine ulatus veerandini, säilinu oli paiguti alusest lahti ja pragu- 

nenud.Veelgi halvemas seisukorras oli krohvipealne õIivärvikihtide 

koorik, mida iseloomustas ulatuslik irdumine (osalt koos krohvi 

pealispinnaga), pragunemine ja kaardumine. Kogu värvikiht oli 

ühtlaselt ja tugevalt mustunud.

Kirjeldatud seisukorras oli valida kahe äärmusliku lähenemise 

vahel. Üks võimalus oli kahjustunud värvikoorik (kõik kihid) 

eemaldada ja teha täiesti uus viimistlus. See puudutanuks ena

mikku tambuuri ja nelitise pinnast ning oleks tähendanud interjööri 

ajaloo olulise osa hävimist.Viimistluse seisundi põhjalik uurimine 

ja tambuuri kunagise koloriidi välja toonud proovipuhastus 

julgustasid siiski otsustama, et 1871. aasta krohvil säilinud värvi

koorik konserveeritakse võimalikult suures ulatuses ning ekspo

neeritakse viimane kiht koos sõõrmaalingutega.

Krohvi ja stuki restaureerimisele eelnes puitaluse proteesimine 

ning liistudest krohvimati taastamine ja metallvõrguga täiendamine. 

Parandused tehti vana krohvi eeskujul kahes järgus: jämeda- 

teralisele täitekihile krohviti õhuke kvartsi li ivaga viimistluskiht. 

Hävinud stukk-detailid rekonstrueeriti, praod täideti; tugevasti 

irdunud, kuid kompaktne krohv kinnitati aluse külge ankrutega. 

Värvikihi pudenemisest jäänud tühimike täitmisel ning uute 

krohvipindade kruntimisel kasutati null-mörti. Lahtine värvikoorik 

kinnitati elektrispaatliga soojendades. Kohtades, kus originaalne 

oksoolikrunt oli hävinud, süstiti värvikihi alla kuumuskindla liimi 

“Primal AC 33" ja injekteerimismördi “Ledan D3" segu. 

Esmakordselt nii suurtel pindadel rakendatud meetod töötas 

loodetust edukamalt ning kinnitada õnnestus kä alusest tugevasti 

eemale kaardunud värvitükke. Kõik parandatud kohad toneeriti 

lähtudes puhastatud originaalpinnast. Suurte kahjustustega 

sõõrmaalingute puhul osutus kujunenud terviklikus interjööripildis

Konserveeritud altariruum
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ainsaks mõeldavaks lahenduseks täismahus taastamine. 

Valdavalt uuskrohvitud nelitise alumine osa viimistleti liimvärviga, 

mille toonid valiti lähtudes tambuuri värvilahendusest. Sammastel 

asendati juhuslikud puiduparandused ning taastati ehiskonsoolid. 

Põrand vahetati välisseintega külgnevatel aladel, muus osas piisas 

kohtparandustest ja lihvimisest. Põrandavärvi valikul arvestati 

nelitise koloriiti. Eksponeeriti kaks puitinterjööri olulist detaili: 

osa marmoreeritud nurgalauast ja sambast. Nelitis õn hetkel kä 

tööjärje piirTegemist ootavad kirikusaali ja eeskodade interjöörid.

Siimeoni ja Hanna kirik õn tagasi.Tal õn oma selge, zanrilise 

haruldusega määratud positsioon meie arhitektuuripärandis,

märksõnadeks 18. sajand, puit, (õigeusu) kirik. Koht Tallinna sada- 

ma-ala arhitektuuripildis õn veel selgumata, ent loodetavasti 

läheb tal paremini kui Jaani seegi kirikul. Siimeoni kirik õn oma

moodi muuseum - muuhulgas ainus võimalus näha korraga 

õigeusu pühakoja interjööre kolmest sajandist.

Kolleegidele soovitaks kirikut kogemusena olukordadeks, kus 

objekti kujunemislugu nõuab kogu metoodilise arsenali sisuliselt 

samaaegset ja vähese distantsiga rakendamist - tingimusteta 

konserveerimisest kapitaalsete rekonstruktsioonideni.Tegijaile 

oli Siimeoni kirik professionaalne magustoit.

* Autor tänab Eva Möldrit jaTõnu Parmaksoni kaasatöötamise eest

Tambuur: algus ja lõpp 2003. aastal



Restaureeritud objektid aastal 2004
Tallinna Toomkirik 
Projekt: H. Uuetalu 

Peatöövõtja:Tarrest Ehitus OÜ 

Muinsuskaitseline järelevalve: Heino Uuetalu

2004. aastal lõpetati kiriku fassaadide restaureerimine (lõunafassaadi 

ja kooriruumi osas), vahetati kahe kabeli tsinkplekk-katus vaskplekk- 

katuse vastu ning paigaldati vihmaveetorud ja -rennid.Tallinna 

linnaeelarvest saadi selleks 2,5 mln krooni. Projekti "Tallinna 

kirikurenessanss" raames kulutati 2002-04 kiriku restaureerimisele 

6,5 mln krooni. 0. Liivik

Hariduse t 8 Prantsuse Lütseumi 

algklasside hoone 

Projekt: AS Amhold 

Peatöövõtja: AS Facio

Muinsuskaitseline järelevalve: Liivi Künnapu 

(R-Konsult)

Arhitekt Artur Jürvetson projekteeritud 

koolihoone (ehitatud 1935 Eesti Naisliidu 

Kodumajandusinstituudiks), mis oli aastaküm

neid olnud meditsiini teenistuses, leidis 2004. aastal uue funktsiooni Prantsuse Lütseumi algklasside õppehoonena. Restaureerimistöödel 

seati eesmärgiks säilitada hoone valmimisaegne ilme. Puhastati nii klombitud paekivist sokliosa kui kä terrasiitkrohviga kaetud fassaadid. 

Vanade fotode järgi valmistati ajastupärased välisuksed. Säilitati teise korruse parkettpõrand ning trepipodestide ja söögisaalide 

kahhelpõrand. Hoone kaareosas väljatulnud plaatpõrandast eksponeeriti 2 x 2 m suurune fragment. Säilitati ja eksponeeriti kä osa 

vanu ventilatsioonireste, uksi ja uksenišše. Originaalse vineerlae eeskujul ehitati kolmanda korruse kaareossa samasugune lagi.Tööde 

tellija, teostaja ning muinsuskaitse vahel valitses konstruktiivne ja kompromissialdis õhkkond. M Sepp

Rahumäe jaamahoone restaureerimine 
Projekt:AS Rihti Ehitus 

Peatöövõtja:AS Rihti Ehitus 

Muinsuskaitseline järelevalve: Niina Mäger

1930. aastatel rajatud lihtne funktsionalistlik jaamahoone seisis juba aastaid tühja ja rüüstatuna. 

Restaureerimisel seati ülesandeks taastada fassaadide algne ilme ning kohandada sisekujundus 

puuetega laste päevakodu vajadusteks. Hoone originaalne mustjashall puhasvuuk-tellissein 

puhastati hilisemate värvikihtide alt täielikult ainult otsaseinas, muus osas markeeriti 

fassaadide toon tumehalli värviga. Puhastati ja plommiti hoone paekivist sokkel. Hoonele 

panid uus kivikatus ning restaureeriti kaks välisust. Interjööris kasutati fassaadi hallusele 

vastanduvaid ja lastepäevakodule sobivaid heledaid rõõmsaid toone. Säilitati peegelvõlvidega 

laed. Restaureerimistöödega taastati vana hoone esialgne välimus ning anti talle nüüdisaega 

sobiv praktiline funktsioon. M Sepp

Pääsküla jaamahoone restaureerimine 

Projekt:AB Väärtnõu ja Ringo 

Peatöövõtja:AS Rihti Ehitus 

Muinsuskaitseline järelevalve:ABVäärtnõu ja Ringo

Endine jaamahoone kohandati restaureerimis-remonditöödega Nõmme eakate 

päevakeskuseks. Interjööris säilitati maksimaalselt algne planeering. Alles jäi suur osa vanu 

puitlagesid, restaureeriti ehitusaegne trepp. Jaamahoone originaalsest kahhelpõrandast 

eksponeeriti I m2 suurune fragment. Rekonstrueeriti kä vana sein koos kassaluugiga. 

Hoone fassaadid puhastati, sondaažide põhjal valiti algne värvitoon - roheline. Ehitusaja 

laadis rekonstrueeriti enamik uksi. Korrastati ja parandati kä karniiside rikkalikku puitpitsi. 

Restaureerimistööde tulemusena säilis ajastupärane ja atraktiivne üldilme. A/l. Sepp



Nõmme Ristija Johannese kirik
Peatöövõtja: Irbistero AS

Muinsuskaitseline järelevalve: Heino Uuetalu ja Aleksander Pantelejev

2004. aastal lõpetati Nõmme Ristija Johannese kiriku fassaadide restaureerimine. Kiriku 

välisilme korrastamise aluseks oli 1920. aastate algusest pärinev arhitekt A.VIadovsky 

algne projekt, mida pühakoja ehitamisel täielikult ei realiseeritud. Restaureerimisel järgiti 

Vladovsky projektis esitatud värvilahendusi.Teostada ei jõutud ainult akende kohal asu

vatesse trapetsiaalse vormiga niššidesse kavandatud maalinguid, valmis üksnes kiriku sisse

pääsu pealne maaling.Tulevikus tahab kogudus teostada kä teised Vladovsky kavandatud 

maalingud. 2003. aastal restaureeriti interjöörid ja aknad ning paigaldati gaasküte. 2003-04 

kulutati kiriku restaureerimiseks 2,5 mln krooni. 0. Liivik

Keila kiriku tornikiiver 
Projekt:Aleksander Danil 

Peatöövõtja: OÜ Frantsiskus 
Muinsuskaitseline järelevalve:Tõnu Parmakson

Keila kirik õn Harjumaa suurim keskaegne maakirik. Selle ehitustöid alustati I 3. sajandil, hiljem täien

dati kirikuhoonet mitmes järgus. 15. sajandi lõpukolmandikul valmis massiivne läänetorn, mis sai I 85 I 

uue eklektilise kujunduse. Kuna 2002. aastaks oli tornikiivri tehniline seisukord muutunud avariiliseks, 

siis esmalt tõestati kandekonstruktsioonid. Avariirestaureerimistööd lõppesid 2004. aastal, mil eemal

dati kogu tornikiivri katkine katteplekk ja laudis ning paigaldati uus plekialune tihe roovlaudis ja valt

situd vaskplekist katusekate. S. Konsa

Haapsalu raudteejaam
Projekt: insener Mati Kangro ja arhitekt Eeva Laarmann 

Peatöövõtja: OÜ Resteh

Muinsuskaitseline järelevalve:Aleksander Mihelson

Puitarhitektuur õn Haapsalule väga iseloomulik.Tuntuimad puithooned onTagalahe kaldal 

asuv kuursaal ja aastakümneid linna väravaks olnud raudteejaam. Kuursaal oli korrastatud 

varem, eelmisel aastal sai uue ilme kä raudteejaam. Jaamahoone restaureerimist oli 

alustatud juba kümmekond aastat tagasi, tööd edenesid vastavalt majanduslikele võimalus

tele. 1995. aastal, kui reisirongiliiklusTallinna—Haapsalu liinil lõppes, kaotas jaamahoone 

oma algse otstarbe ja õn praegu kasutusel bussijaama ja Raudteemuuseumina.

2004. aasta esimesel poolel jätkusid raudteejaama restaureerimistööd EAS-i (Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus) toel, eesmärgiks raudteejaama kui olulise vaatamisväärsuse 

turismipotentsiaali suurendamine. Korrastati jaamahoone raudteepoolne külg, sh 316 

m pikkune puitsammastele toetuv perrooni varikatus, kahjustunud sambad või nende 

osad vahetati välja. Kokku korrastati 75 puitsammast ja 54 m vahepiirdeid, 

Puitkonstruktsioonid puhastati vanast värvist ning värviti uuesti linaõlivärviga. Perroonile 

paigaldati sobivad valgustid. T. Padu

Kihelkonna kiriku katus 
Projekt:Aleksander Danil 

Peatöövõtja: OÜ Frantsiskus 

Muinsuskaitseline järelevalve:Tõnu Parmakson

Kihelkonna kiriku pikihoone, kooriruumi käär

kambri ja lõunaeeskoja katuse ja kandekonst

ruktsioonide remonditööd tehti aastatel 

2001 /02 ja 2004.Tööde tellija ja finantseerija 

oli Muinsuskaitseamet.

Kiriku katus sai kogu ulatuses uue kivist katte. 

Remonditi kä katusekonstruktsioon: asendati 

enamik pikihoone ja kooriruumi müüri lattidest, 

kammitsatest ja sarikate alumistest otstest, 

põhjapoolsel küljel säilitati osaliselt vana müürilatt, 

plommides selle kahjustunud osad. L Hansar



Karilatsi koolimaja kõrvalhoone 
Peatöövõtja: Bauvel OÜ 

Muinsuskaitseline järelevalve:Agu Roht

Põlvamaal restaureeriti 2004. aastal ajaloomälestise Karilatsi koolimaja laut- 

küün. Muinsuskaitseamet rahastas hoone restaureerimistöid veerand miljoni 

krooniga. Hoone peremees PõlvaTalurahvamuuseum sai juurde ruumi oma 

rikkaliku ekspositsiooni hoidmiseks ja näitamiseks. Vahetati välja amortiseerunud 

seinapalgid, seati paika vajunud raiekorrad, parandati maakivist soklit. Asendati 

kä ajahambast puretud sarikaid ja sidetalasid. Hoone sai maastikku sulanduva 

laastukatuse, esifassaadi uued välisuksed ning väravad. V Lõhmus

Maidla mõisa peahoone siseruumid
Projekt: OÜ Mõisaprojekt, Peeter Püssim,Vaike Pungas

Peatöövõtja: AS Restor

Stukitööd, marmoreeringud, metallehistööd: KAR-Grupp 

Muinsuskaitseline järelevalve:Aivo Raud

Ida-Virumaal Maidla vallas paikneva Maidla mõisa peahoones (ehitatud 1764-67) töötab kohalik põhikool. Siseruumide remont- 

restaureerimine toimus ajavahemikus 30. detsember 2003 - 27. august 2004. Restaureerimiseks saadi 21. sajandi kooli programmist 

8,8 mln krooni, millele vald andis lisa, nii et kokku tuli I I miljonit krooni.Tööde käigus kaeti seinad lubivärvidega ja dekoreeriti 

marmoreeringute või trafarettmaalingutega. Seinte alumine osa kaeti puitpaneeliga, millele olid eeskujuks mõned hoones säilinud 

varasemad paneelid. Ajastupärased põrandad tehti laiadest laudadest. Mitmel pool õn eksponeeritud sondaažid varasemate 

viimistluskihtidega.

£. Reiska

Urvaste kiriku torni restaureerimine 

Projekt: Aleksander Danil 

Teostus: OÜ Frantsiskus 

Sepatööd: Rein Mõtus 

Muinsuskaitseline järelevalve:

Tõnu Parmakson

2004. aastaks olid Urvaste kiriku tornikiivri 

(ehitatud 1792) katusekatte valtsid läbi roostetanud ega pidanud enam vihma, 

Selle tagajärjel oli torni konstruktsioon muutunud avariiohtlikuks. Restaureerimise 

tegi keeruliseks talastiku (läbilõige 35 x 35 cm) ja karniisi (40 x 40 cm) suurus. 

Tööde käigus vahetati ja plommiti talasid ning vahetati senine katusekate 

vaskpleki vastu. Plekitahvli suurus valiti varasema tahvli järgi, mille kohta leiti 

näide pööningult - üks plekiga kaetud katuseluuk. Kukevarrast oli viimati re

monditud aastal 1846 peale tulekahju.Tornikiivri tipust maha võetud tornimuna 

osutus kogunenud publiku pettumuseks tühjaks (tornimuna sisse õn 

traditsiooniliselt pandud annetaja ja meistrite kohta andmeid sisaldavaid, kä 

lihtsalt ajaloolisi dokumente). Hiljem, kui sepp muna parandama hakkas, kukkus 

selle seest välja kaks tahvlit, millel olid annetaja ja meistri nimed. L. Välja



Möldre tuulik Audevälja külas 
Projekt: Heino Uuetalu 

Peatöövõtja: OÜ Rändmeister 

Muinsuskaitseline järelevalve:

Juhan Kilumets

Möldre tuulik õn üks vähestest Harju

maal säilinud hollandi tüüpi puit- 

konstruktsiooniga tuulikutest. Tuulik 

õn ehitatud 1885. aastal .Ta õn konser- 

veeritud-restaureeritud algsel kujul ja 

eksponeeritud kui Eesti maastikku 

möödunud sajanditel ilmestanud 

oluline ehitis. 2004. aastal uuendati 

seinte kattelaudis (käsitsi hööveldatud 

veesoontega), restaureeriti avatäited, 

säilitades maksimaalselt originaalsubs- 

tantsi, ja korrastati korrustevahelised 

puittrepid. S. Konsa

Varbla Püha Urbanuse kirik 
Peatöövõtja: OÜ Rändmeister 

Muinsuskaitseline järelevalve: Juhan Kilumets

Kiriku katuse remont kestis 2002-04. Kokku kulus katuse remondiks 

700 000 krooni. 2002. aastal eraldas Muinsuskaitseamet 150 000 

krooni, mille eest valmistati ette katusekattematerjal — kimmid; 2003. 

aastal eraldati 300 000 krooni pikihoone restaureerimiseks, 2004. 

aastal lisati pühakodade programmist 250 000 krooni kooriruumi 

ja torni kõrvalosade katuse remondiks.Töö õn väga kvaliteetselt 

teostatud. Kimmide kui tänapäeval harva esineva katusematerjali 

kasutamine õn suurendanud hoone väärtust ja atraktiivsust. Kohalikud 

inimesed olid algul kimmkatuse suhtes skeptilised - nad soovisid 

plekk-katust ning pelgasid, et kimmide paigaldamine aeglustab 

restaureerimistöid, kuid hiljem õn suhtumine muutunud. T. Sits

Elamu Tartus Lai t 28 
Projekt: Aivar Roosaar 
Peatöövõtja: OÜ Vennad Ehitus 

Muinsuskaitseline järelevalve:OÜ 

Marksi Projekt

I 860. aastatel ehitatud elamu õn 

suurema osa oma ajast pidanud hoopis 

koolihoone funktsiooni täitma. 2004 sai 

ta lõpulks tagasi oma algse rolli elamuna. 

Hoone restaureeriti säästlikult ja võima

likult palju vana säilitades. Laia tänava 

räämas hoonete reast tõuseb vastval

minud maja meeldivalt esile ja paistab 

silma väga hea kvaliteediga fassaadi- 

viimistluse poolest.Tartule iseloomuliku 

tumeda tonaalsusega oliivrohelise fassaadi 

taustal eristub graafiliselt õuepoolne 

valge puitveranda. A/l. Siilivask
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Raja klooster Peipsi ääres Raja külas
Olev Suuder

Uuringud: Maret Eimre, Kaja Onton
Arhitektuurne projekt: Kaja Onton 
Teostus: OÜ Wunibald
Kirik ja kirikuaed: eritingimused ja haljastusprojekt: Kati Niibo, 
teostus: Cobra Grupp AS
Muinsuskaitseline järelvalve: Olev Suuder

Kasepää,Tiheda, Kükita ja Raja õn tänavküla, õigemini -külad 

Peipsi kaldal. Peatänavat pidi lõunast põhja liikudes jõuame 

lõpuks Mustvee linna. Kahel pool tänavat õn külg külje kõrval 

elamised, nagu neid näeb vaid Peipsi-äärsetes vene vanausuliste 

külades (tõsi küll, nende sekka õn eksinud kä mõni eesti küla, 

näiteks Kasepää). Just nimelt elamised, sest sõna “hooned” 

iseloomustab vaid teatud ehituslikku külge, siin aga peegeldab 

kõik krundil paiknev elustiili ja ajalugu. Punastest tellistest, 

maakividest või puust elumaja õn tänava poole otsaga, majaotsa 

küljes õn kaarja väravaga kõrvalhoone, seejärel tulevad erinevad 

hilisemad ehitusjärgud. Kui tähelepanelikult vaadata, siis annavad 

need läbilõike elust: kui pere suurenedes või mingil muul põhjusel 

oli vaja elamist laiendada, siis ehitati käepärasest materjalist tuba 

juurde sinna, kuhu mahtus, mõne aja pärast juurdeehitist laiendati, 

jne. Nii eksisteerivad siin sõbralikult koos stiilne algupärane 

hoone ja uued tellistest, silikaadist või tuhaplokkidest kihistused. 

Väljastpoolt tulijale ja eriti hillitsetud meelega euroinimesele

tundub tööpõld lai olevat - kui juurdeehitised ära lammutaks, 

maja ümbrusest kola ära veaks ja köögiviljaaia asemele muru 

rajaks, siis oleks alles ilus ja tõeline vanausuliste küla ning kä 

ehituspärand tuleks hästi nähtavale. Selliseid näiteid õn, kus 

Soomest, Rootsist, Peterburist, Moskvast või mujalt Eestist tulnud 

uued omanikud õn kinnistu oma maitse järgi “puhtaks” teinud 

ja ümber kujundanud korralikuks linnamehe suvilaks, sellega 

koos õn aga läinud isikupära ja tulnud steriilsus.

Kinnistuid õn selles tänavkülas üle 600, põliselanikke õn 1500 

ringis, suviti lisandub 4000-5000 suvitajat.

Esimesed vanausulised tulid Venemaalt Mustvee lähedusse Peipsi 

kaldale 17. sajandi lõpus, pärast kirikulõhet.Teine suurem laine 

tuli siia 18. sajandi lõpus Vitebski ümbrusest, Novgorodi jaTveri 

kubermangust. Hoogne vanausuliste palvekodade ehitamine 

algas I 8. sajandil. Üheks esimeseks peetakse Kükita (Kikita) 

kirikut, mis õnnistati sisse 17. septembril 1740.Valmisid teisedki 

kirikud, nagu Varnja, Kallaste, Kasepää ja Kolkja. Nikolai I ajal 

kehtestati Venemaal mitu vanausuliste vastu suunatud määrust 

ja osa kirikuid suleti. 1840. a. pitseeriti kõik Peipsi-äärsed kirikud 

kinni. 19. sajandi II poolel surve nõrgenes, kuid siiski jäid vanausuliste 

kirikud nende jumalateenistuste jaoks suletuks. Lahendus leiti 

selles, et rikkamad, tavaliselt kaupmehed, ehitasid maja “oma 

pere tarbeks”, kuid tegelikult kasutati seda koguduse kooskäimise 

kohana. Selline oli kä palvekoda, mille projekteeris Raja külla



Palvela-klooster 2001. aastal, kaetud krohvitud TEP-plaadiga

1902. aastal W. Schilling. See projekt õn kä teadaolevalt esimene 

arhiivimaterjalide hulka jõudnud Raja küla palvela joonis, mis 

tänaseni säilinud. Kohalike teateil oli seal olnud palvela kä varem. 

19 12. a. ehitati selle kõrvale viie kupliga kirik.

Raja vanausuliste ellu õn jätnud jälje kuulus ikoonimaalija Gavriil 

Jefimovitš Frolov (I 854-1930). Kutse asuda Peipsi äärde Tiheda 

külla sai ta kaupmees Sofronovilt I 879. aastal. Sofronovite 

suguvõsa õn kä Tartu ajaloos tuntud. G.J. Frolov kuulus vanausuliste 

rangeimasse voolu - fedossejevlaste hulka, kes pooldasid klooster

likku eluviisi. Asunud Raja palvela hoonesse ja avanud siin ikooni- 

maalirmiskooli, ümbritses ta end kloostrikorra järgi elavate mõt

tekaaslastega. Sellest tuleb kä rahva seas levinud nimetus - Raja 

kloosterTema ja ta koolkonna kuulsus levis kaugele ning ikoone 

telliti peale Eesti kä Venemaa ja Läti kogudustele. Frolov oli kä 

uue kiriku ehitamise eestvedaja ning maalis selle ikonostaasi.Ta 

maeti kiriku idapoolse otsa juurde hauakambrisse, mis oli maa-

Palvela-klooster 2003. aastal pärast fassaadi taastamist

aluse käigu kaudu kirikuga ühendatud. Frolov õn püsinud Peipsiääre 

vanausuliste mälus lugupeetud ja ühendava tegelasena tänapäevani. 

Tema tuba säilitatakse palvelas puutumatuna. Samamoodi puutu

matuna säilitatakse kä tema õpilaste eluruume. Palvelas-kloostris 

hoitakse Frolovi ja ta õpilaste maalitud ikoone ning haruldast 

raamatukogu. Seal õn kirikuruum, kus peetakse jumalateenistusi. 

Aeg oleks nagu 20. sajandi algul seisma jäänud, tänapäeva reeda

vad vaid valvesignalisatsiooniseadmed.

1944. aasta sõjasügisel kirik põles.Tänu elanike kustutustööle 

jäi imekombel alles puukiriku torniosa koos kelladega ning 

päästeti ikoonid. Frolovi surnukeha maeti ümberTiheda küla

vanausuliste kalmistule. Kellatorn ehitati idapoolsest küljest kinni 

ning seetõttu mõjus see veidi arusaamatu iseseisva objektina 

(kompleksist ainsana õn see kultuurimälestiste riiklikus registris), 

kuna kiriku kohal kasvasid suured puud. Arvatavasti 1950. aastate 

lõpus või 1960. aastate alguses piirati krunt kivipostidel metallaiaga 

ning ehitati silikaatkividest kolmeosaline kaarvärav, mille metallosad 

õn keevitatud nurk- ja armatuurrauast. Oma kapitaalsuses ja 

robustsuses mõjub see ometigi just parajal määral väärikana 
ning sobib sellisena Raja külla.

1990. aastal ehitati kirikule uus torn, kuna puitkonstruktsioonid 

olid mädanenud ning kelli ähvardas torni kokkuvarisemisel puru

nemine. Sõjatulest imekombel pääsenud torn lammutati ning 

selle asemele ehitati tuhaplokkidest ning raudbetoonpaneelidest 

vahelagedega uus konstruktsioon, mis kaeti laudvoodriga.

Kellatorn 2003. aastal enne haljastustööde algust

Algupärasest hooneosast jäid vaid kivist vundament ja trepp 

ning ukse kohal olnud puidust varikatus ja akende raamistused. 

Kellad paigutati torni tagasi.Vanausuliste tegutsemist iseloomustas 

ratsionaalsus ning olulise ja ebaolulise eristamine. Nende jaoks 

olid ja õn primaarsed kellad ja nende helina kuulmine kellatornist. 

Torni konstruktsiooni ehitusmaterjal oli teisejärguline.

Umbes samal ajal sai palvela kiviimitatsiooniga terasplekist katuse. 

Välisseinad soojustatiTEP-plaatidega ja krohviti, kuna väidetavalt 

polnud hoonet võimalik talvel piisavalt soojaks kütta. Raske õn 

hinnata seinte soojustamise tulemuslikkust, kuid välisilme selline 

ruineerimine oli arvatavasti kä kohalikele elanikele ebameeldiv 

üllatus. 2001. aastal tekkis vallavalitsusel võimalus Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse kaudu taotleda Euroopa Liidu struktuuri- 

fondidest raha palvela algupärase fassaadi taastamiseks. Koostati 

muinsuskaitse eritingimused ja fassaadi restaureerimise projekt. 

Tööd kergendas asjaolu, et projekt oli säilinud, olid olemas kä 

mõned fotod algsest lahendusest ning viiludel oli alles kä algu

päraseid profiillaudu. Uued lauad valmistati täpselt olemasolevate 

koopiana. Püstpalkseina ja voodrilaua vahele pandi kivivillast 

soojustus.Viiludel olevat algupärast laudist ei eemaldatud, vahetati 

vaid kahjustatud lauad.Värvitooni eeskujuks oli samuti säilinud 

viilulaudade värv. Seinad värviti õlivärviga. Aknaid ühtsesse 

süsteemi viia ei peetud vajalikuks, olgugi et neid oli erinevaid 

ja erinevas tehnilises seisundis, nad kõik restaureeriti kui erinevad 

näidised.

Kiriku vundamendi ja põranda taastamise initsiatiiv tuli koguduselt



ja Kasepää vallalt. Kiriku alusmüür ja põrand olid olnud looduse 

meelevallas ning ajajooksul kattunud mättaga ning puude- 

põõsastega. Hauakambri käik oli sisse langenud ning sinna riisuti 

aiakoristamisel lehe- ja oksarisu ning muu praht.Vaid hauakambrit 

ennast tähistas väike obelisk. Kirikuaed tervikuna jättis suhteliselt 

hooldatud mulje, kuid pühamu varemed tuletasid kogudusele 

pidevalt meelde poole sajandi tagust hävingut.Teiselt poolt andis 

kohalikule võimule julgust tegelda kirikuga turistide suurenev 

huvi Peipsi-äärsete vanausuliste vastu. 2004. aastal eraldati riigi

eelarvest raha Raja kiriku vundamendi ja põranda konserveeri

miseks ning haljastuse kujundamiseks. Koostati muinsuskaitse 

eritingimused ja projekt. Nähti ette eemaldada varemeilt ja

Kiriku põrand huumusekihi all 2004. aasta aprillis

nende lähiümbrusest puud ja põõsad, planeerida ja katta teed, 

rajada palvela ette lilleaed, pind planeerida ning istutada uued 

puud ja põõsad.Väliuurimisel selgus, et kiriku mustriline põrand 

õn mätta all hästi säilinud.Tööde käigus leidis see kinnitust, 

muster mõõdistati ning kivid ladustati selekteeritud koguduse 

hoidlasse. Glasuuriga kaetud betoonkivid olid aluspõranda küljest

lahti ning liivale valatud betoonkoorik oli mõranenud. Selle 

asemele valati uus. Maakivist vundamendi kivid laoti lubimördiga 

tagasi, pidades silmas nende algupärast paiknemist. Enamasti 

olid need algses paigas, kuid sideaine oli välja uhutud ja kivid 

olid lahti. Kooriosast hauakambrisse viiva maa-aluse käigu lagi 

oli sisse varisenud, kuna betoonist katteplaat oli peaaegu 

armeerimata. Hauakambris leidus lihtlaudadest puusärgi jäänuseid. 

Kamber puhastati ja selle roostetanud metalluks restaureeriti. 

Käigule valati uus lagi ning sissepääs kaeti kiriku põrandas oleva 

luugiga.

2004. aasta suvel Raja kirikuaias tehtud tööd saab siiski vaadelda 

kui kiriku taastamise esimest etappi. Kiriku ülesehitamine õn ju 

II maailmasõja purustuste likvideerimine, mida õn tehtud kogu 

Euroopas, lääne pool kohe pärast sõda, Eestis ja mujal Ida- 

Euroopas aastakümneid hiljem. See ei ole restaureerimine 

muinsuskaitse ehituslikus mõttes, see õn mälestuste materiali- 

seerimine ning vanausuliste elava kultuuri säilitamise oluline tugi. 

Vanausuliste sümboliks ei ole varemed. Pigem tuleb siin eelistada 

Nara harta vaimu: elusa traditsiooni säilitamine õn olulisem kui 

eluta mateeria hoidmine.

Kui me räägime kultuurist ja muinsuskaitsest üldiselt, siis me 

sageli ei teadvusta muinsuse ja keskkonna seoseid. Näiteks 

Tallinna vanalinna või Tartu toomkiriku puhul õn nagu iseenesest 

selge, millega õn tegu - tänapäevane sotsiaalne pealispind õn 

nii lai ja muinsus õn kogu aeg olemas olnud, tema ajaloolis

sotsiaalne keskkond õn ammu kadunud.Vanausuliste külades 

õn keskkond alles ning hoitav, seos elusa ja eluta vahel õn veel 

olemas, kuigi tasahilju hääbuv. Samas ei ole tegu elava muuseumiga 

ning vaevalt et see tulevikuski omaette eesmärgiks saab. Nendes 

külades õn osatud hoida usku ja elulaadi väga pikka aega ning 

edaspidigi võib kindel olla sealsete inimeste iseteadvusele, nende 

konservatiivsusele ja ratsionaalsusele, mis üksnes esmapilgul 

teineteisega vastuolus õn.



Rägavere mõisahoone restaureerimine
Toomas Ränk

Rägavere mõis sai aastal 2005 Kultuurkapitali aastapreemia. Seega õn esmakordselt Eesti parim ehitis restaureeritud objekt. 

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate žüriile jättis Rägavere mõisas tehtu väga hea mulje, kuna tegemist õn 

äärmiselt professionaalse ja vastutustundliku suhtumisega nii mõisa omaniku kui kä arhitekti poolt. Muljet avaldas arhitekti hea 

maitse nii vanade kui kä uute ehitusosade kujundamisel ja ülim põhjalikkus väikseimategi detailide lahendamisel. Eriti 

tähelepanuväärne õn see, et kogu tehniline süsteem õn uuendatud nüüdisaegsel tasemel, kuid õn samas peaaegu nähtamatu, 

mida restaureerimisel õn raske saavutada. Kõik uued ehitusosad (osa keldrist, veranda jm) õn lahendatud nii, et need vanaga 

sobivad ega torka silma. Meeldis siseviimistluse ühtlane koloriit, mis õn mööblile rahulikuks taustaks. Mingit hinnaalandust ei 

ole tehtud ehituskvaliteedile. Mõisa teised hooned õn veel korrastamata ja ümbruse kujundamine pooleli, kuid märgid sellest, 

et mõisakompleksi taastamine läheb õiget rada pidi, õn nähtavad. Lammutatud õn ansamblisse mittesobiv korterelamu, avatud 
vaated ümbrusele. Mõisas peetakse lambaid.

P.S. žürii otsust õn ajakirjanduses kommenteeritud veidi irooniliselt, et preemia anti ..mõisniku kodule". Rägavere mõisa peahoone 

õn planeeritud siiski avalikuks kasutamiseks, koosviibimiste kohaks ja majutuseks.

Lilian Hansar, Arhitektuuri Sihtkapitali žürii liige

Uuringud: Ants Hein 
Projekt: Toomas Ränk 
Teostus: AS Sado Ehitus
Muinsuskaitseline järelvalve: Toomas Ränk

Kui ma 1999. aasta novembris esmakordselt Rägavere mõisa 

õuele astusin ja hävinud värava kohalt peahoonet vaatasin, ei 

saanud korrapealt arugi - oleks justkui sümmeetriline kavand 

ja ei ole kä. Kolm kaarjat katuseuuki kroonivad lameda 

tsementkatuse keskel, aga ei paiknegi hoone teljel sissepääsuga 

kohakuti. Sissepääs, uhke ja sümmeetriline, oleks risaliitide vahel 

justkui õiges kohas hoone keskel, aga õn ometi hoopis kuldlõikel. 

No mis jama, kas üks õuehoonetest õn ehitatud valesse kohta...?! 

Kui 19. sajandi lõpul ehitati peahoonele jupp otsa, saadi küll 

ruumi juurde, aga samas rikuti ära üks Eesti ehituskunsti täius

likumaid ansambleid.Teist nii hästi proportsioneeritud, korraga 

haaratavat mõisasüdant meil ei tea.Võib-olla Palmse? Ei - 

õuehooned õn liiga laiali ja väravas seistes neid ei haara. Hiiu 

Suuremõisa? Kä mitte - liiga raske. Ohtu? Jälle mitte - selle

peahoone ja tiibhoone õn eri võtmes...

Rägavere suurim väärtus õn nüüdseks kadunud. Selle algne 

kompositsioon oli heade proportsioonidega, lõpetatud, lihtsa 

plaaniga tervik neli hoonet ümber nelinurkse õue. Suurejoonelised 

ja kaunilt lihtsad fassaadid.

Seistes hävinud peaväravas, haarab pilk korraga peahoonet ja 

tiibhooneid. Kui kujutleda kadunud ehitis oma selja taha ja tema 

vari jalge ette, siis mõistad, et varjus viibija tajuks korraga kogu 

ruumi.Võib-olla olnuks asi veelgi parem, kui Schultz pannuks 

tiibhooned. paari meetri võrra keskteljele lähemale...

Paraku suudetakse hinnata seda, mida nähakse.Vaimustumiseks 

vaimusilmas õn vaja fantaasia õrna puudutust. Mina aga käisin 

kaua ringi mõttega tõmmata maha need värdjalikud juurdeehitised 

hoone otstel.

Muidugi olen ma rõõmus!
Ma ei ole tahtnud Rägaveres tehtut eriti eksponeerida: seal õn 

asju, mis mulle ei meeldi.Tõstetuna esile, olen pidanud välja 

sorima ja sõnastama, mis õn olnud kõige olulisem. Kõige olulisem



vist õn see, mida silmaga ei märka. Oluline õn olnud mitte ära 

rikkuda kaunist ruumi, keskkonda, mis oli olemas.

Uued ruumid
Kõik vajalikud ruumid, mis oma otstarbe poolest olemasolevatesse 

ei passinud (abi- ja laoruumid, saun, ruumid tehnilise varustuse 

jaoks), kaevati hoone põrandate all pinnasesse. Soojuspumba 

ruum sai rajatud maja peafassaadi ette, kuid samuti süvistatuna 

pinnasesse.

Nende ruumide põrandad paiknevad tublisti allpool vana maja 

vundamendi taldu (ca 1,5 m). Probleemi ei lahendatud ohtliku 

allafundeerimisega, vaid jäikade ruumiliste karpraamidega: karbi 

seinad hakkavad vastu pinnase rõhtjõule. Õnnestunuks pean kä 

ühendusi keldriruumidega: kaks treppi, üks neist märkamatuna va

na puust trepi all, teine pargikülje anfilaadi lääneotsas.Vana hoone 

pööning võeti kasutusele mitmeotstarbelise suure ruumina, uue 

osa pööningust eraldati üks ruum ventilatsiooniseadmete jaoks.

Lühike kronoloogia

1793 Giljotiin eraldab pea Marie Antoinette'i kehast.

Rägaveres maitstakse õunu mõni aeg tagasi rajatud 

õunaaiast, uute hoonetega hakatakse juba harjuma.

1889 Pariisis püstitatakse Eiffeli torn.

Rägavere peahoonel põleb katus maha. Selle taastamise 

järel lisatakse lõunaküljele uus kahekorruseline juurdeehitis, 

aga see sünnib mõni aasta hiljem.

1999 Üksteist Euroopa riiki võtavad kasutusele ühise raha.

Rägavere müüakse 350 000 krooni eest ameeriklasele

Morgan Hammerbeckile. Keegi vanaproua ähvardab, et kui midagi sellist peaks

juhtuma kä Palmsega, siis paneb ta end elusalt põlema*

2004 NASA katsetab edukalt otsevoolu-vesinikmootorit.

24. detsembril otsib Toomas Ränk 5-aastase pojaga metsas jõulukuuske.

Metsa helistatakse...

* Eesti Ekspress 21.06.2000.

Külaliste tualettruumid kavandati teisele korrusele pööningutrepi 

alla. Olen kä selle trepisõlme ruumilise lahendusega üsna rahul, 

kuid uued ehitusosad võinuks selgemalt eristada. Ja veel: mõned 

riivid, hinged ja puitprofiilid said sinna valitud liiga juhuslikult.

Trepid ja trepihall
Sellest, et kä hoone idaosas üks trepp hea oleks, said aru mõisa

härra, arhitekt ja pritsimehed. Aga kuhu see panna? Õnneks 

tegid vana aja ehitusmeistrid nii pakse seinu, et sinna sisse võis 

mahtuda kä üks päris korralik trepp. Sinna see pandigi.

Trepihall õn taas üks tore pidulik ruum. Mulle see ruum meeldib. 

Kunagi oli tekkinud vajadus väiksemate ruumide järele. Siis aeti 

üks trepitiib korstnasse ja see hall jagati seintega osadeks. Ega 

siin palju leiutada ei tulnud. Säilinud trepitiib sai lihtsalt peegeldatud. 

Samas ei saanudki selgeks, kuidas oli balustraad lõpetatud teisel 

korrusel nn valge saali ukse juures - see osa polnud säilinud. 

Laekonstruktsioonist võis küll välja lugeda, et balustraad jooksis 

seina vahetult ukse kõrval, aga sel juhul oleksid uksed avanenud 

ca 100 kraadi, vastu balustraadi. Ants Hein andis head nõu asi 

mingi “viguriga” lõpetada.

Talveaed ja õhtupäikesele avatud rõdu
Hoone idaossa oli 19. ja 20. sajandi vahetusel ehitatud kogu 

maja laiuses ühekorruseline juurdeehitis. Pole teada, milleks seda 

algselt vaja oli, kas kaarikute hoidmiseks või muuks, kindel õn 

vaid, et Vilde kolhoosi aastail käidi seal kempsus. See ruum kaua 

aega mingit inspiratsiooni ei äratanud.Vaevaga sai sinna peale 

joonistatud mitmeid rõdusid, sisse igasuguseid muid asju. Korraga 

tuli mõte lasta valgus tuppa: teeme klaasist lae ja ruumi huvitavalt 

paigutatud taimedele! Praeguseks ei ole see ruum veel lõpetatud. 

Paigaldamata õn osa valgusteid, puudub kä suur paekivist valamu, 

mis sinna ette nähtud õn. Kui kujutlen need asjad sinna sisse, 

samuti pingi sidrunipuude ja bonsaide vahele, siis pean tunnistama,



et see meeldib mulle! Vahest kõige ahvatlevam õn seal kuu- ja 

küünlavalgel!

Ruumi valgustus õn kavandatud mõne erineva grupina ja lampide 

valgusvälja õn võimalik üsna madalale maha keerata.

Rõdu maja teises otsas sai viimaks selline, mis mulle meeldib. 

Selle tegemiseks sai kä kõvasti aega kulutatud. Ent kui realiseeritud 

oleks mõni vahepealne kavand, siis ma kindlasti rõõmu ei tunneks, 

pigem kahetsust ja häbi. Puitpiirete jaoks oli veel üks huvitavam 

kavand, aga selle järgi tehtud saelõikeornament tulnuks kallimalt 

kätte ja hooldamine olnuks tülikam. Praegu õn lakke kruvitud 

mitte just kõige õigemad valgustid, ehk kord asendatakse need 

sobivatega.

Mis puutub rõdusse, siis algselt pole seda seal kunagi olnud, Aga 

erilist kimbatust ma sellist kitši tehes ei tundnud - alati ei pea 

ju kõike võtma surmtõsiselt ja oma põhimõtteid teistele pähe 

I ajatama.

Rein Mõtus, tel 51 08 743, õn väga hea sepp
Olen tähele pannud, et sepad õn vahvad mehed.Tugev teras 

võtab nende alasitel mistahes kuju. Rein Mõtuse alasil võtab 

teras just selle õige kuju. Julgen soovitada! Pargikülje 

sepisrõdu konsoolid oleksin pidanud kavandama suuremad ja 

massiivsemad. Mitte sellepärast, et rõdul olijaid praegu mingi 

oht ähvardab, lihtsalt endal oleks parem vaadata.

Eksterjöör ja interjöör
Hoone seinad olid kaetud mingi väga tugeva ja hästi vastupidava 

värviga. Ära see ei tulnud ja ega selle vägisi eemaldamiseks kä 

mingit mõistlikku põhjendust ei olnud. Sinna,Tikkurila silikaatvärvi 

alla see jäigi.

Fassaadil õn mõned viited dooria orderile, aegade jooksul õn 

need üle krohvitud ja üsna moondunud. Kä neid me ei puutunud, 
needki jäid nõnda.

Krohvitööde ajal tuli ilmseks, et algne rustika algas kahe riba 

võrra altpoolt, põranda kõrguselt, nii nagu see õige olekski. Kui 

keegi peaks kunagi asjaga tegelema, soovitan sokli algse kõrguse 

taastada: kõrgem rustikaosa muudab fassaadi proportsioonid 

veelgi mõjusamaks.

Esimese korruse siseruumid õn kaunid mööblita või siis napi, 

hoolikalt valitud sisustusega.Teise korrus lausa vajab sisustust. 

Arvan, et minu edasised tunded Rägavere ruumides saavad 

olema pigem valusad: ruumid täituvad ajapikku mööbliga, mina 

enam seda protsessi ei ohja ja tulemus ei pruugi rõõmustada... 

Esimesele korrusele said toredad põrandad.Valitud paekvaadrite 

muster jookseb muutumatult ruumist ruumi, tänapäeva kohta 

tavatu laiusega põrandaplangud õn paele vääriliseks partneriks. 

Terasest trepipiirded tehti algul ühes metallivärkstoas ja nende 

pärast läks meil asi kord päris teravaks... Õnneks oli Vinnis üks 

tubli sepp, kes aitas kaldale.

Oien tänulik kõikidele, kes asjas osalenud.
Kui kellegi vastu olen olnud järsk või kedagi mingil kombel 

riivanud, siis andku ta mulle andeks!

Kui seda loeb Leila Pärtelpoeg, siis tahan öelda: võib-olla 

rõõmustab Teid teadmine, et ehkki ma Teid ei tunne, olen Teis 

ajapikku ära tundnud kunstniku. Pean Teist lugu.

Life is wonderful! And you Flove right-though we both tike it, there 

are many other things õn the earth which are not just only paints 

and cotours. We knew it.
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lõunatorniga. See andis võimaluse eksponeerida lõunatornis 

kaminakorrust. Ajaloohuvilistel oli nüüd võimalus tornidega 

tutvuda. Seda võimalust sai paraku kasutada vaid kuni I maa

ilmasõjani. Pärast sõda ei suudetud ühendusgaleriisid korras hoi

da ning suleti rahvale pääs tornidesse. Uus konstruktsioon nägi 

ette ehitada veepaakide juurde viiv veetorude šaht ja seda teenin

dav kütteruum. Ehitamiseks kasutati harilikku tellist 6,5 x 12 x 25 

cm. Samasuguste tellistega parandati kä torni ülaosa müüre. 

Vanade telliste keskmine mõõt oli olnud 9 x 14 x 30 cm.

1930. aastate remondiga muudeti veepaakide paviljoni välisilme 

lihtsamaks.

1970. aastatel ühendati ülikooli veesüsteem linnavõrguga ning 

põhjatornis olevad survepaagid muutusid ülearuseks. 1979. aasta 

augustis survepaakide paviljon põles ning septembris toimetati 

veepaagid sealt minema.

Kuni 1970. aastateni oli põhjatorni ülaosa läänekülg säilinud suhte

liselt hästi, idakülg ja lõunatorn pidasid kehvemini vastu. Kui vee

mahutid olid oma otstarbe kaotanud ja nende hooldamine lakkas, 

hakkasid põhjatorni müüripinnad kä lääneküljel lagunema. Lõuna- 

torni seisund oli halvem kui põhjatornil. Ülaosa müüridele olid 

ilmastikumõjud palju halba teinud.Varasematelt fotodelt oli näha 

konserveerimiseelne seis, torni ülaosa oli umbes 4 meetrit mada

lamaks varisenud. Konserveerimisel võeti torni kõrguse kavandamisel 

aluseks vanadelt fotodelt väljaloetavad konsooltalade augud, millest 

oli tööde alguseks säilinud vaid jälg torni edelanurgas.Torni kaitsev 

raudbetoonplaat kavandati konsooltalade aukude kohale.

1973. aastal alustati konserveerimistöid lõunatorni siseküljel. 

Töid tehti periooditi ning need jäidki kahjuks lõpetamata.Toona

Toomkiriku algsele, tõenäoliselt 13. sajandi II kolmandikust päri

nevale kavatisele ehitati 15. sajandil juurde läänetornid . Need 

olid paljukorruselised kaitseotstarbega rajatised, mille alaosad 

ühendati 15. sajandi lõpus külglöövidega, olles üleliigseks osutunud 

ehitiseosad lammutanud. Sellega likvideeriti kä algsed läänefassaadi 

trepitornid.

Vene-Liivi sõja vapustused jätsid toomkiriku koguduse ning 

hooleta. I 625. aasta peeterpaulipäeval puhkenud tulekahjus 

hävisid kä seni veel säilinud katuseosad. I 8. sajandil võeti ette 

muldkindlustuste taastamine ja siis tornide ülaosa lammutati. 

Ülikooli 1802. aastal taasavamise järel ehitati toomkiriku varemete 

kooriosa raamatukoguks. Raamatukogu peatrepp oli kesklöövi 

kahes idapoolses võlvikus, peasissepääs aga kesklöövis. See eel

das varemete ala korrashoidmist.

1878. aastal alustati ülikooli veevarustuse moderniseerimist. 

Toomkiriku põhjatorn võeti kasutusele veetornina.Torni ülaosa 

lääneküljele paigutati veepaak, mida ümbritses gooti vormides 

paviljon. Hiljem paigutati teine veepaak paviljonile tehtud juurde- 

ehftisse. Survepaakide paigaldamisega koos parandati kä põhjatorni 

ülaosa müüre ja vanu trepikäike ning ehitati trepikäikudele ühen- 

dusgaleriid. Põhjatorni ülaossa survepaakide paviljoni juurde 

kujundati vaateplatvorm ning ühendati põhjatorn galerii abil

1 Lõunatorni põhjaseina müürilatist kõrgusel + 13.65 võetud puiduproovi analüüs C14TA-476 

(A. Liiva,T Rinne) andis tulemuseks 1400±30.

Vaade lääneesiku kohal oleva sõrestikehltuse põhjaseinale peale sõrestike ja täite 
korrastamist. All asuva lääneesiku põhjasein õn puidust varikattega kaetud.



kasutati ladumisel segamörti ningVõrukivi telliseid, mis aga ei 

osutunud ilmastikukindlaks.Torni ülaosa kaitsenud ajutine katus 

lagunes 1990. aastaks.

2000. aastal koostas OÜ ARC Projekt toomkiriku varemete 

konserveerimise plaani. Firma tegi ettepaneku kõrgendada 

vanade fotode alusel torne ja katta nende ülaosa raudbetoon- 

plaadiga. Betoonplaati oli ette nähtud kasutada vaateplatvormina. 

Plaatidele kogunev vihma- ja lumevesi juhiti torustiku kaudu 

kanalisatsiooni. Kavas oli tornid omavahel ühendada ning korda 

teha kä seintes olevad vanad trepimarsid, et neid mööda saaks 

üles-alla käia. Üles tornidesse pidi mindama mööda põhjatorni 

lõunaseina trepistikku, alla tuldama aga mööda lõunatorni põhja- 

seinatrepistikku. Huvitav paik lõunatornis oli kaminakorrus, mille 

lõunaseinas oli kaminaruum.

Konserveerimistöid lõunatornis alustati 2002. aasta kevadel. 

Lagunenud müüripinnad ningtrepikäigud puhastati ja tehti korda. 

Ehitati uued puidust ühendusgaleriid - need olid metallkanduritel 

-ja edasise lagunemise tõkestamiseks kaeti torn ülalt terves 

ulatuses raudbetoonplaadiga. Plaadialune massiivne sein asendati 

sise- ja väliskihis laotud seinaga, mis andis võimaluse tekitada plaadi 

alla õhutusruum. Lõunatorni põhjaseina trepistiku alaosa, mis oli 

rajatud keskajal sisseraidena peale vana trepitorni lammutamist, 

ei suudetud detailiseerida ning ajutine pääs ehitati põhjaseinast

kaldgaleriiga lõunaseina varasemasse trepikäiku.

Põhjatornis läksid konserveerimistööd lahti 2003. aasta suvel 

ning neid jätkati 2004. aasta ehitushooajal. Sealgi võeti ette lagu

nenud müüripindade ning trepikäikude puhastamine ja muu 

kordategemine. Ehitati galeriid ja rajati kaitseks raudbetoonplaat 

nagu lõunatorniski. Ilmastiku mõju vältimiseks kaeti torni ülaosa 

ehituse ajaks ajutise katusega. Ülikooli veevarustussüsteemi šaht 

otsustati kui tehniline ehitusmälestis säilitada, see tehti mujal 

lahti lõhutud vanade väikeste kividega korda. Tööde käigus 

selgus, et veešahti ehitamise aegu õn eeldatust ulatuslikumalt 

parandatud torni lääne- ja põhjaseina sisekülje pindu. Sisekülje 

juurdelao lammutamist ei peetud otstarbekaks - uuendatav 

maht võinuks kujuneda suureks, olgugi et vana struktuuri järgi 

võis seal olla vanu laskekambreid.

Tornide fassaadide parandamisel kasutati suuri Aseris valmistatud 

telliseid, mille mõõtmed 9 x 14 x 30 cm. Sama tellist õn kasutatud 

kä sisekülgedel lagunenud silluskaarte taastamiseks. Lubimört 

valmistati Lümandu vikist. Säilinud krohvipinnad puhastati ning 

kinnitati servadest lubimördist määrderibaga.

Varase lääneeeskoja põhjaseina ülaosa säilinud kujunduselementidega. Seina kohal 
säilinud varase eeskoja massiivsete võlvisiilude sidekivid.

Konserveerimistöödes moodustas omaette lõigu kahe varasema 

läänepoolse tugipiida vahelise lääne-eeskoja kohal oleva sõrestik- 

ehitise 30 cm paksuste säilinud otsaseinte kindlustamine.Tugipiidad 

sulandati hiljem tornide ehitamisel lõuna- ja põhjatorni müüridesse. 

Seina puitsõrestik jäi sisepinda, kuna välispinnad olid laotud puhta 

vuugiga. Sõrestiku karkassi pesasid tellislaotises hoolikalt uurides 

selgus, et säilinud osad õn vanasse süvendisse sobitatud, seega 

pärinevad praegused sõrestikusäilmed keskaegsest remondist. 

Sõrestikehitise lõunaseina taga oli avar suitsulõõr; mis jäi lõunatorni 

põhjaseina. Lõunaseina alaosa õn 1930. aastatel parandatud ning 

välisküljel pole praegu kolde koht märgatav. Röövitisepesade säili

nud jälgede järgi otsustades oli sõrestikehitis kaetud munk-nunn 

katusekividega. Sõrestikehitise säilinud osade püsivuse tagamiseks 

täideti puitkarkassi tühikud kirvega tahutud prussidega ning ankur- 

dati. Samuti ankurdati tellistäide. Sõrestikehitise all oli võlvitud 

lahtine eeskoda, kus võis näha rikkaliku seinadekoori jälgi. Säilinud 

poolekivised võlvisiilu katked kuuluvad aga hilisemasse perioodi. 

Seal vaid puhastati ning konserveeriti seinapindasid eeskoja ülaosas. 

Kahe torni vahelise varasema eeskoja põhja- ja lõunaseina sõres

tikehitise otsaseinte ning galeriide kaitseks ehitati puust varikatted, 

kahe torni vahele kavandatud raudbetoonplaat jäeti Muinsuskaitse

ameti ettepanekul ära. Kiriku sees tornide juures tasandati maa

pinda, kuid lõplik planeerimine ning seinte alaosa kinnitamine 

võetakse käsile edaspidi peale täiendavaid uuringuid lääne-eeskojas.

Lääneportaal peale konserveerimist. Kahte sisemist palestikuastet õn toetatud uute 
telliskaartega. Alaosa maakiviladu õn muldkindlustuste perioodist.



Süda tn 3,Tallinn.
Katrin Etverk

Enne restaureerimistööde 

algust oli hoone tehniline 

seisund halb, kohati isegi 

avariiline. Hoone puit- 

konstruktsioonide kahjus

tused olid paiksed, kuid 

tõsised. Kahjustuste pea

põhjus oli läbijooksev 

katus ja katkine vihmavee 

ärajuhtimise süsteem. 

Kohati oli välisseinu paran

datud ja tõrvapaber 

asendatud ruberoidiga. 

Hoone vahelaed olid 

tänavaäärses keskosas 

silmanähtavalt seen- 

nakkusest haaratud. Seinte 

kahjustuste tõttu olid 

vahelaed teisel korrusel 

ühe hoovipoolse ruumi 

ulatuses 20 cm kaldu.
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Hoone avatäited olid 

erinevas seisukorras. Umbes pooled aknaplokid olid amorti

seerunud või puudusid, ülejäänud vajasid restaureerimist. Hoone 

peasissepääsu kahekordne välisuks oli heas seisus, ülejäänud 

välisuksed olid tehniliselt kasutamiskõlbmatud. Siseuksed olid 

enamasti remonditavad. Puittrepp oli heas seisukorras, puudu

sid üksnes mõned balustripulgad. Heas seisus olid kä tubade 

laerosetid. Akende originaalkremoone oli säilinud 23, siseustel 

oli alles 2 nuppkäepidet, restaureeritaval välisuksel olid säilinud 

kõik sulused peale sisekülje lingi.

Ajalugu ja seisund enne tööde algust
Tallinnas Süda tn 3 paikneva korterelamu projekteeris arhitekt 

Ernst Kühnert ja see ehitati aastatel 1913-14. Kühnerti projekt 

nägi ette kummalegi korrusele ühe korteri. Hiljem ehitati hoone 

pööningukorrusele veel üks korter ja alumiste korruste korterid 

jaotati mitme pere vahel. Interjööri säilinud elementidest õn 

kõige mõjusamad kahte korrust ühendav puidust keerdtrepp, 

esimese korruse pseudobaroksed uksed, teisel korrusel osaliselt 

säilinud butafoorne talalagi ja spoonitud-peitsitud korteriuks. 

Eksterjöörile annavad omapärase ilme hoone liigendatus ning 

detailirohkus — erineval kõrgusel paiknevad erikujulised katu- 

sepinnad, sammastele toetuva varikatuse all asuv peasissepääs, 

erineva kujuga aknad, jõuline räästakarniis jms.

Hoone kandekonstruktsioonid õn puidust.Välisseinad õn 

monteeritud puitkarkassil, ristlõige I50x 150 mm, vertikaalpos- 

tide vahel õn diagonaaltoed. Karkassi vahel oli kaks kihti takkudega 

tihendatud puitplanke, mille paksus 40-55 mm (karkassiga samas 

pinnas), plankude vahel oli algselt looduslikust materjalist täide, 

seinad olid kahelt poolt laastvõrgul krohvitud.



Restaureerimine
Majaomaniku tellimusel koostas OÜ Restaureerimiskeskus elamu 

restaureerimise projekti. Projektis kavandati elamusse kuus 

korterit.

Hoone restaureerimisel oli kõige mahukam töö puitkonstrukt- 

sioonide saneerimine. Pärast väliskrohvi eemaldamist selgus 

puitkarkassi seisukord.

Hoovifassaadi keskosas puudus alumine vöö täielikult (oli kõdu

nenud), see oli põhjustanud hoovi pool vahelae tugeva vajumise. 

Sein tõestati ja trugiti, et oleks võimalik paigaldada uut vööd ja 

sirgestada konstruktsioone. Loomulikult ei õnnestunud konstrukt

sioone loodi ajada, aga olukorda parandati siiski. Põrandad avati 

esmajärjekorras neis kohtades, kus vahevööd ja talade otsad 

olid pehkinud.Tõsteti välja taladevaheline raske täide, vahelae 

talad tõestati, lõigati välja kä talade pehkinud otsad ning raiuti 

välja vahevööde pehkinud osad. Eriti aeganõudev oli nurgadetailide 

saneerimine - seda tehti käsitööna, sest puitprussidele tuli ham

baid lõigata olenevalt nurga kaldest igas kohas erinevalt. 

Olemasolev seinakonstruktsioon oli väga õhuke ja tänapäeva 

mõistes lootusetult külm. Projektis oli ette nähtud paigaldada 

plankude vahele ca 75 mm paksused kivivillamatid ja säilitada 

seina senine paksus. Restaureerimise käigus otsustati, et seina 

õn siiski vaja täiendavalt soojustada.Välisseinte saneerimisel 

eemaldati sisemised püstplangud, tehniliselt korras olevaid sise

misi planke kasutati välimiste plankude asendamiseks. Plankude 

asendamisel tihendati neid takkudega ja kivivillaribadega. Sisemiste 

plankude asemele paigaldati karkassi vahele poolkõva kivivillaplaat 

ja seina paksendati ruumi poole 50 mm paksuste puitprussidega, 

mille vahele pandi kivivill.Välisseinte sisepinna katteks paigaldati 

13 mm laudis ja sellele 13 mm kipsplaat. Seinapaksenduse kohal 

pandi akendele lisapiidad.

Välisseintes vahetati väljaja saneeriti kogu kahjustatud puit. 

Uued detailid töödeldi profülaktilise puidukaitsevahendiga Adolit 

Holzbau B, kahjustatud puiduga kontaktis olnud detaile töödeldi 

tõrjevahendiga Aidolit M flüssig. Puidukaitsevahendile lisati värv

ainet, et tehtud töö oleks jälgitav.

Vahelae talade saneerimisel kasutati võimalikult palju teistelt 

objektidelt üle jäänud samasuguse ristlõikega kahjustamata puitu. 

Seda mitte ainult kokkuhoiu, vaid kä puitdetailide üksteisega 

parema sobivuse pärast.Talasid jätkati hollandi tapiga ja jätku- 

lappidega.Vahelagede saneerimisel looditi talasid, nii palju kui 

võimalik oli. Kohati õnnestus põrandate ja laepindade õgven- 

damine päris hästi, ehkki mõnes ruumis jäi põrand kaldu ja lagi 

kaardu nagu eakas hoones ikka.

Vahelagedesse pandi ca 120 mm paksuselt tagasi raske täide, et 

tagada konstruktsioonile parem heliisolatsioon. Põrandatelt üles
võetud parketilipid sorteeriti ja terved paigaldati uuesti. Katus 

kaeti tsingitud terasplekiga, mis valtsiti topeltvaltsidega. Räästa ja 

viilude kujundamisel pandi tagasi kõik kõlblikud karniisi-ja räästalauad 

ning liistud, purunenute asemele tehti samasugused uued. 

Detailide restaureerimine oli selles hoones tavapärasem. Majas 

vahetati pooled aknaplokid uute vastu ja pooled restaureeriti. 

Uute akende profiilid ja sõlmed tehti samasugused, kui olid olnud 

ajaloolised. Restaureeritavatel akendel pandi müra tõkestamise 

eesmärgil sisemistesse raamidesse pakettklaasid. Pakettklaaside 

kinnitamiseks tehti raami välisküljele (kahe akna vahele jäävale 

küljele) lisaraam. Kõnealuses hoones oli seda suhteliselt lihtne 

teha, kuna akende sisemised raamid olid ilma vaheprossideta. 

Kõikidele sisemistele raamidele freesiti O-kujulised silikoontihendid. 

Aknad puhastati täielikult värvist, teisel ja katusekorrusel puhastati 

osa aknaid infrapunakiirgusfööniga, esimesel korrusel värvieemaldiga. 

Siseustega toimiti üldiselt samuti kui akendega. Kasevineeriga 

kaetud peitsitud ja lakitud uste asemele tehti uued, kuna nende 

tehniline seisund osutus arvatust halvemaks. Kõik säilinud sulused 

korrastati ja võeti uuesti kasutusele.

Hoone restaureerimine kulges algusest peale säästvalt. Seda 

kahes mõttes, esiteks kokkuhoiu ning teiseks autentsete ajalooliste 

detailide ja nende viimistlusviisi säilitamise mõttes. Konstrukt

sioonide saneerimiseks demonteeriti hoone parkettpõrandad, 

terveksjäänud lippidest tehti uued põrandad.Tööde tegemisel 

kasutati restaureerimisele sobivaid võtteid ja materjale. Restau

reerimise käigus üleskerkinud probleemide lahendamisel ei 

olnud tarvidust langetada otsuseid kiirustades. Üldiselt õn tulemus 

hea, milles õn suur osa majaomaniku väärikal suhtumisel. Aher

varemest õn taas saanud elamu, samas ei ole hoonet muudetud 

looditud ja sirgeseinaliseks hingetuks ehitiseks. Elamus õn tunda 

tema auväärset iga ning maksimaalselt säilitatud ehitusaegset 

stiili ja meeleolu.
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Mart Keskküla

Uuringud: OÜ Vana Tallinn, Aleksander Pantelejev 
Projekt: OÜ Restor, arhitekt Heli Eensalu 
Teostus: OÜ Restor
Muinsuskaitseline järelvalve: Aleksander Pantelejev

Ajalooline ülevaade
Kinnistu nr 6 ehk hoonestus aadressil Toomkooli tn 5 paikneb 

Toompea lääneosas. Kinnistu läänepiiriks õn Toompea linnuse 

(castrum minus) idamüür Kõik selle kvartali (47T4) põhjapool

semad kinnistud asuvadToompea paeplatoo ääres, järgides selle 

kulgu. Kvartali lõunapoolsemad kinnistud õn suures osas ehitatud 

Toompea väikese linnuse 15 m laiuse paesse raiutud kaitsekraavi 

kohale.Toompea ja kogu vanalinna vanimas ikonograafias (E. 

Dahlbergi makett aastast I 683) õn Toomkooli tn 3 ja 5 kohal 

näidatud võrdlemisi suured viilkatusega hooned, mille pikim külg 

kulges tänavajoonel.Tollal olid kvartali lõunapoolsete kinnistute 

hooned rajatud väikese linnuse kaitsekraavi idakaldale. 

Varasemal perioodil moodustasid Toomkooli tn 3 ja 5 ühise 

kinnistu. 1683. aastal kuulusid vaadeldavad kinnistud ilmselt juba 

poolitatuna riigiteenistujatele Cr ChristofferTilile ja Cristoph 

Schultzi^, juba 17. sajandi keskpaigast õn teada, et lossile lähemad 

krundid jagati välja riigiteenistusse kuuluvale aadlile ja ametnikele. 

1762. aastal omandas selle kinnistu leskproua Schneider 1904. 

aastal õn omanikuna märgitud Wilhelm von Manteuffel. Praegu 

õn hoone valdajaks Riigikogu Kantselei,

Linnuse kaitsekraav täideti ja tasandati 1767. aastaks seoses 

kubermanguvalitsuse uue hoone ehitustööde algusega. Kraavi 

täiteks kasutati väikese linnuse idamüüri ja seal asunud nurgatorni 

Stür den Kerl'i lammutusprahti. Sealtpeale avanes kinnistu oma

nikel võimalus ehitada vastu linnuse idamüüri nn. parasiitehitisi. 

Nii kujunesid 18. sajandi lõpupooleToomkooli tänava vaadeldavate 

kinnistute hooneansamblid koos tõllakuuride ning teenijatemajade 

ja teiste majandushoonetega. Praegune Toomkooli tänava arhi

tektuur pärineb I 8. sajandi klassitsismiperioodist, see õn võrdlemisi 

ühtlane ja stiilne.Toomkooli tn 5 varaklassitsistlikku fassaadi ei ole 

viimaste sajandite jooksul muudetud. Võrreldes Tallinna Inse- 

nerikomando 1820.-25. a tehtud fassaadijoonisega õn ainult üks 

I korruse kangialuse kõrval asunud uks tehtud aknaks*

Arhitektuur
Nagu ajaloolisest õiendist selgub, õn hoone rajatud I 8. sajandi 

lõpu poole ja hoonestus krundil Toomkooli 5 koosneb kolmest 

hoonest.Võlvitud kangialusega peahoone plaanilahendus õn 

lihtne: tänava ääres asub üks suur talalaega esindusruum ja selle 

taga trepikoda koos paari väikese abiruumiga, milles õn näha 

jälgi kunagisest mantelkorstnast. Nii teise kui kä kolmanda korruse 

esindusruumid õn tal al aged ega. Teisel ja kolmandal korrusel 

lisandub plaanilahendusele kaks kangialuse peal asuvat ruumi, 

millest ühe aken õn tänava poole ja teisel hoovi poole. Pööningu

korrus õn olnud kasutusel laona, mida näitab kä säilinud vintskapp. 

Peahoone õn kellerdatud, pearuumi all õn kesksamba ja ristvõlvi- 

dega ruum ja kangialuse all silindervõlviga ruum. Peahoonega 

liitub väiksem hilisem kahekorruseline juurdeehitus, millel õn 

mõlemal korrusel üks suur ruum. Hoovi tagumises osas, vastu
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linnuse idamüüri asub kolmas hoone, mida õn kasutatud tõlla

kuurina ja majandushoonena.Väike sisehoov piirneb naaber
kinnistu hoonetega.

* Kokkuvõte muinsuskaitseliste eritingimustest, Aleksander Pantelejev, 2004



Hoonete restaureerimiseelne seisukord

Hoone A tänavapoolne sein oli avariiolukorras - seintes suured 

praod, kohati olid seinad kuni 10 cm vajunud. Aknad ja uksed 

olid vajunud rombi ja põranda kõrgus erines ruumi nurkades 

kuni 12 cm. Pragusid oli kä võlvides. Hoonest B oli säilinud ainult 

kaks välisseina, katus ja mõned vahelaetalad, ülejäänud olid kõik 

mädanenud. Hoone oli vajunud peahoonest lahti ja kuulutatud 

varisemisohtlikuks ning juba varem määratud lammutamisele. 

Hoone C õn samuti avariiolukorras.

Uuringud

Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele (A. Pantelejev, 2004) 

tehti kinnistul ulatuslikud uurimistööd, milleks avati viimistluskihte 

seintel ning põrandaid ja lagesid ja avastati järgmist (põhiliselt 

hoones A).

• Krohvitud seinapinnal tuli tapeedikihtide alt nähtavale mitu 

värvikihti koos üsna halvasti säilinud maalingufragmentidega 

(enamik trafarettmaalingud), eriti teisel korrusel. Krohv oli 

suures osas lahti ja pudenes.

• Teisel ja kolmandal korrusel leidus veel vanu laudpõrandaid 

(laua laius ligi 20 cm).

• Esindusruumide krohvi ja laudisega kaetud lagede avamisel 

selgus, et kõigil kolmel korrusel õn talalaed säilinud ja nendelt 

võib leida veel maalingute jälgi.

• Kõrvalruumides olid säilinud krohvitud peegellaed ja ühes 

ruumis kä väikese laekarniisi jäänused.

• Teise korruse trepikoja lae avamisel leiti samuti talalagi ja 

sellel hästi säilinud maalingud (akantusemotiivi ja marmo- 

reeringuga).

• Trepikojas oli säilinud mitu laudvaheseina koos uste ja aknaga 

ning ustel originaalsulused ja karplukk.

• Hoone B keldrikorruse süvendamisel leiti üks väike varasem 

keldriruum ja keldrit läbiv keskaegne kanalisatsioonitunnel, 

mille ristlõige oli umbes 40 x 50 cm.

• Teise korrusel trepi kõrval oli täielikult säilinud kunagine 

kuivkäimla.

• Välisfassaadi sondeerimisel leiti veel säilinud originaalvärvikihid, 

mille alusel koostati fassaadi pass.

Projekteerimine

Lähteülesanne,oli projekteerida üsna esinduslik büroohoone. 

Varem oli olnud kavas hoone B lammutada, peale põhjalikku 

uurimist otsustati see ikkagi alles jätta. Esialgne projekt nägi ette 

klantsitud ja ilusaid parkettpõrandaga tööruume. Peale uuringuid

projekti korrigeeriti, nähes ette originaalpindade suures ulatuses 

konserveerimise ja eksponeerimise. Parkettpõrand asendati 

laudpõrandaga. Seinad restaureeriti lubikrohviga ja sellele kanti 

kohe kaseiinvärv. Kõik talalaed tuli restaureerida. Kipsseinad ja 

pahteldatud pinnad nähti ette ainult katusekorrusele, mis samuti 

võeti kasutusele. Hoone kindlustamiseks vajumise vastu (asub 

taju vallikraavi peal) tuli puurida kõikide vundamentide alla 

mikrovaiad. Kindlustati kä naaberhoone Toomkooli 3.

Restaureerimine
Kõige keerulisem oli varisemisohu kõrvaldamine, seejuures 

maksimaalselt hoone originaalsust säilitades. Suur töö oli kogu 

puitrepi (esimeselt korruselt neljandani) restaureerimine. Selleks 

tuli trepp osaliselt lahti võtta ja üles oma algsele kohale tõsta, 

mis aga täielikult ei õnnestunudki.Trepp jäi osaliselt viltu, mis 

siiski ei takista tema kasutamist. Originaalelementide järgi taastati 

kä lõhutud trepibalustraad.Tellija jäi nõusse kä kulunud astmete 

säilitamisega. Probleem oli tööruumide põrandate tasandamisega, 

sest nad olid ikka väga viltu. Lõpuks leiti kompromiss: põrandad 

aeti kõrgema punkti järgi rihti ja lasti uste juures astmega alla, 

et säilitada originaalukseavad koos algupäraste ustega.Viltused 

talalaed aga jäid nii, nagu nad olid. Katusekorruse väljaehitamiseks 

tuli kogu katus lahti võtta, likvideerida seal kunagi olnud tulekahju 

jäljed ja restaureerida kõik kandeelemendid. Uuemad sarikad 

jäeti soojustuse sisse ja restaureeritud toolvärgiosa eksponeeriti 

ruumis. Nii tekkis üle 60 m lisapinda. Kõige suurem muudatus 

tehti esimesel korrusel, kus varem oli puudunud otseühendus 

teise korrusega ning tuli õuest ringi käia. Esimese korruse trepi

kotta lisati üks trepimarss ja ühendati see olemasoleva puutrepp. 

Hoone siseusteks jäid originaaluksed, aga aknad tuli originaali 

eeskujul valmistatud puitakendaga asendada. Hoone fassaadid 

restaureeriti lubikrohviga ja peafassadi värvilahendus kujunes 

peale värvisondaaži. Põhitooniks sai rohelise ja punase värvi 

kombinatsioon.Värviti lubivärviga.

Kokkuvõte
Heas koostöös tellija, Riigikogu Kantseleiga sai võimalikuks ühe 

Toompea hoone restaureerimine, mis kujunes viimase aja üheks 

huvitavamaks tööks, seda just seetõttu, et õnnestus säilitada ja 

eksponeerida palju originaaldetaile. Hoone kannab nüüd endas 

kahte sõnumit - ühelt poolt õn see hästi funktsioneeriv büroo

hoone ja teiselt poolt maja täis minevikukultuuri hingust.Töid juh

tisid AS-i Restor projektijuht Üllar Hinno ja objektijuht Aivo Ehala.

(----------“ EESTI-----------^
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Academia Gustaviana hoone Tartus
Reet Pulk-Piatkowska
Fotod: Aivar Roosaar, Mart Siilivask

Uuringud: Reet Pulk-Piatkowska, Aivar Roosaar
Projekt: AS Tari
Teostus: OÜ Vennad Ehitus
Muinsuskaitseline järelvalve: Aivar Roosaar

Ajalugu
Tartus Jaani tänav 8 asuv, esimese Tartu ülikooli Academia Gus

taviana maja, hilisem kohtu- ja vanglahoone paikneb Tartu vana

linna kaitsetsoonis ja õn oluliseks miljöökujundajaks Jaani kiriku 

ja Kuramaa printsessi maja vahetus läheduses.

Esimesed kirjalikud teated selle krundi ja hoonestuse kohta 

pärinevad 16. sajandi lõpust, raehärra J. Wybersi koostatud vani

mast Tartu revisjoniraamatust. 1582. aastal kuulus kinnistu Laiuse 

staarostile Andreas Orzechowskyle, kes tõenäoliselt laskis hoonet 

ümber ehitada, muutes selle linna esinduslikemaks.

I 640. aastaks, mil kerkis mõte kõne all olev maja Academia 

Gustaviana vajadusteks kohandada, oli see seisnud juba pikemat 

aega tühjana. Peale kaheaastast põhjalikku remonti saigi sellest 

akadeemia. Kuid 1667. aastal Tartut laastanud tulekahju muutis 

sellegi maja varemeiks. 1687. aastal otsustas kuningas Karl XI 

Liivimaa ülikooli taasavada ning parimaks lahenduseks peeti Jaani 

8 ülesehitamist. I 688-89 taastati hoone õppetöö tarbeks ning 

avas uksed nüüd juba Academia Gustavo-Carolina'na. 

Ettekujutuse Academia Gustaviana hoonest ja ehitustöödest 

annavad Rvon Esseni poolt 1688. aastal tehtud fassaadijoonised 

ja plaanid ning tema säilinud kirjavahetus. Nende ning hoone 

kehandis säilinud alusmüüride põhjal oli Academia Gustaviana 

vanadele müüridele rajatud veidi rombiliseks vajutatud ristküliku

kujuline ehitis, mille alumisel korrusel oli kolm ja ülemisel neli 

ruumi, kusjuures ühendus kahe korruse vahel toimus ebamugava 

müüritrepi kaudu. Kolm rikkalike voluutidega renessanssviilu ja

kaks teineteise peal asetsevat portaali lõid mulje toretsevast 

linnapaleest. Õuepoolne külg oli kainelt lihtne.

Rvon Essen hindas vundamenti sobilikuks ja esialgne kava pragu

de tõttu kõik neli seina alusmüürini maha lammutada jäi teosta

mata. Need õn tänaseni osaliselt säilinud, olles krohvist puhastatud 

pindadel täiesti loetavad. Suuremate muudatustena rajati ruumika 

eeskojaga keskne trepikoda. Eemaldati viilud ning hoone kaeti 

raskepärase nn mõisakatusega.

Pärast ülikooli sõja jalust ärakolimist sai maja komandandi ela

muks, muutudes järgneva poole sajandi jooksul taas varemeks. 

1766. aastast pärinevad teated endise akadeemiahoone korras

tamisest Ökonoomia- ja Maakohtu tarbeks.Tehtud tööde kohta 

andis lisateavet 2002 aasta lõpul teostatud II korruse põranda- 

talastiku dendrokronoloogiline uuring. Saadud andmed kinnitasid 

selle korrastamist aastatel 1765-75, materjaliks tolleaegsete 

tavade järgi toores kuusk ja mänd.

19. sajandil ehitati Jaani 8 põhjalikult ümber Võrreldes 17. sajandi 

akadeemiahoonet kubermanguarhitekt C. F. Breitkreutzi poolt 

allkirjastatud 1815-20. aastate plaanidega näeme, et sissesõit 

keldri ja I korruse tasandil õn muudetud maja osaks, õn poolitatud 

ruume ja tekitatud koridore, ning tehtud muudki. I 827.aastal 

rajati juurde tiibhoone ja ehitati ümber platvorm, mis segas Jaani 

tänava liiklust.

Ulatuslikud remonditööd toimusid I 855/56, ent valdavalt sise- 

ruumides.Tartu Ülikooli arhitekt R. Guleke kujundas I 886 jaani 

8 vastavalt 19. sajandi lõpu maitsele ümbec peale ehitati III korrus 

ja hoovipoolsesse külge lisandus käimlatorn. 19. sajandi lõpu 

ümberehitustega omandaski arestimajaTartule iseloomuliku 

hilisklassitsistliku välisilme, mida ilmestab tihe pilastrite rida ja 

ristkülikukujulised ornamentaalsed pinnad.

34 Reet Pulk-Piatkowska



1940-41. aasta pöördelistel päevadel oli vangimaja täis eelkõige 

poliitvange. Eriti traagiline oli 1941. aasta sõjasuvi, mil nõukogude 

vägede taganemise ajal hukati hulk kinnipeetuid.

1990. aastatel muutus vana auväärt hoone taas varisemis- 

ohtlikuks, mistõttu vangla kolis 1997. aastal, välja. Mõnda aega 

tühjalt seisnud maja müüs Tartu linn eraomanikule, kes asus seda 

korrastama. Restaureerituna ja elumajaks kohandatuna valmis 

Jaani 8 2004. aasta kevadeks.

Restaureerimine

Jaani tänava poolne taastatud fassaad õn kujundatud korruste 

kaupa ja liigendatud pilastritega. Hoone sokli ja I korruse osas 

korrastati ja taasvormiti tugevalt eenduvatelt postamentidelt 

alguse saavad rusteeritud pilastrid. Murti lahti I 8. sajandi avad, 

millega hoone sai elamule sobilikud aknad. Kõigi kolme korruse 

akende ümber taastati krohviraamistus, II korruse akende all ja 

kohal ristkülikukujulised kassetid. III korruse kaarsilluste ja 

lukukividega aknad ennistati R. Guleke projekteeritud akende 

järgi.Valgmiku ja kahetiivalise tahveluksega uus sissepääs paigutus 

nüüd kuuenda ja seitsmenda pilastri vahele.Teine uks asetseb 

ajaloolise hoovisissesõidu kohal.

Otsafassaadide krohvikihi alt tulid välja erinevate perioodide 

müüristiku ja krohvi jäljed, mis kä nähtavale jäeti. Hoovipoolne 

fassaad lahendati vana ja uue sümbioosina, ajalooline puhastatud 

tellis kumamas läbi klaasseina ja rõdude. Kivikattega hoovi lõuna- 

ja läänekülge ümbritseb kivimüür

Hoone kõrge barokne kelpkatus säilis kuni 1886. aastani, mil R. 

Guleke kavandas selle asemele tunduvalt madalama kaldega 

pennsarikatega viilkatuse, mis kaeti plekiga. 2003. aastal oma aja 

ära elanud katuseplekk eemaldati, misjärel tekkis võimalus 

suhteliselt hästi säilinud katusekonstruktsioone lähemalt uurida. 

Tehti kindlaks, et osaliselt oli kasutatud varasemat puidumaterjali, 

millele viitavad mittekokkulangevad pesad ja lõiked ning dendro- 

kronoloogia andmed.

Hoone restaureerimisel säilitati 19. sajandi lõpu katusekuju ja 

-konstruktsioon, mida läbist 4 korstnat ja vintskapid, 

katusekattematerjaliks paigaldati topeltvaltsiga plekitahvlid. 

Hoonealuse keldri võlvid korrastati.Teise ja kolmanda korruse 

vahelagede puitprussidel oli vaja pehkinud kohad proteesida, 

kolmanda korruse prussid tuli osaliselt asendada.Vanemate puit- 

talade näited eksponeeriti interjöörilahendustes.

Kahe akadeemia aegsest interjöörist pole tänini midagi säilinud. 

Hilisem kohtu ning eriti vangla funktsioon muutis sootumaks kä 

hoone ilmet, mis 20. sajandi lõpuks oli väga trööstituks muutunud. 

Restaureerimistöödel välditi konkreetset stiililist “renessanssi”, 

kuna säilinu fragmentaarsuse ja rohkete ümberehituste tõttu 

polnud ühegi ajastu eelistamine ega adekvaatne ennistamine 

võimalik.

Valdavalt Karkasskonstruktsiooniline, tervet hoonet tehniliselt 

ohustanud kambrite rägastik lammutati.Tekkinud koridore, 

läbikäike ja kõrget ruumi kasutasid arhitektid ära omanäoliste, 

osaliselt eritasandiliste, igati tänapäevastele nõuetele vastavate 

elupindade loomiseks. Interjöörielementidena kujundusse sulan

datud krohvist puhastatud põletatud tellistest seinad, sillused ja 

orvad väärtustavad minevikku.



Peeter I majamuuseumi uus elu
Jüri Kuuskemaa 
Fotod: Linnamuuseum

Projekt: OÜ Inrestauraator 
Teostus: AS Tarrest
Muinsuskaitseline järelvalve: Linnaehituse AS

Aastakümneid teadsime Peeter I majamuuseumi kui suvemuuseu- 

mi, mis oli avatud vaid maist septembrini. Selline tava oli saanud 

alguse 1806. aastal. Nimelt oli aastal 1804Tallinnas viibinud keiser 

Aleksander I andnud korralduse, et Kadriorus varemeisse jäänud 

Peeter I ,,vana palee“tuleb taastada ning avalikuks muuseumiks 

muuta. Õigupoolest taastati ainult kaks kolmandikku kunagisest 

Rootsi-aegsest askeetliku suvemõisa peahoonest, mille tsaar 

Peeter oli aastal 1714 ostnud kaupmees Hermann Drentelni 

leselt Elisabeth Buchhault ja lasknud sisse seada oma tarbeks, 

omaTallinna-visiitide peatumis- ja pidutsemispaigaks.Toona oli 

see sümmeetrilise põhiplaaniga maja. Sõrestiktehnikas (sks. 

Fachwerk, vn. mazanka) ehitatud maapoolne tiib varises juba 

1767. aastal kokku. Seda ei hakatud XIX sajandi algul uuesti üles 

ehitama. Kuna ajalooliste hoonete autentsusele püüdlev taastamine 

polnud veel kombeks, osutus publikule avatud majamuuseum 

pigem moderniseeringuks, mille uksed, aknad, laed, sisetrepp ja 

mantelkorsten õn kooskõlas XIX sajandi alguse ehitustavadega. 

Algse köögi kohale ehitati uus söögituba, mida siin varem polnud. 

Ent Peeter I ja Katariina I valdusse kuulunud Kadrioru lossist 

toodi siia autentset barokset mööblit, millest osa oligi varem 

siin paiknenud, osa aga määratud lossi sisustuseks.

Meie päevini jõudis Peeter I maja põhiliselt samasugusel kujul, 

nagu ta oli omandanud aastail 1804-06. Mälestust toimekast 

tsaarist, kelle tegevus muutis nii Eesti kui Venemaa saatust, 

respekteerisid kõik vahelduvad poliitilised režiimid. Hoone jäi 

muuseumiks kä Eesti iseseisvumisel, seda hooldati ja remonditi.

Üksnes natsiokupatsiooni ajal tõsteti vana mööbel kuuri, et majja 

võiks asuda propagandaamet. Pärast viimast suurt sõdaTallinna 

Linnamuuseumi hallata jäänud Peeter I maja renoveeriti ning 

seda täiendati sõjas purustatud Narva Peetri majast pärinevate 

eksponaatidega (suured kuldraamis peeglid) ning endisest Tallinna 

Mustpeade Vennaskonna kogust pärinevate Vene valitsejate 

portreedega. Ent hoones polnud ei kütet ega kanalisatsiooni. 

Jahedamatel päevadel pidi muuseumi valvur end kassalaua juures 

elektri radiaatoriga soojendama ning teatud ihuliste tarviduste 

puhul otsima kambrikest naabrusest.

Juba pikemat aega oli Tallinna Linnamuuseum taotlenud linnalt 

raha, et üsna võidunud väljanägemisega ajalooline hoone korras

tada ning tänapäeva nõuetele vastavaks muuseumiks kohandada. 

2004. aasta kevadel sai võimalikuks töid alustada ning need kä 

20. septembriks lõpule viia - seoses Peterburi kultuuripäevadega 

Tallinnas külastas meid Peterburi linnavalitsuse delegatsioon. 

Korrastustöödeks oli kä viimane aeg, sest majakese söögitoas 

olid puidust aknasillus ning krohvitaguse puitlae nurk täiesti läbi 

pehkinud, ähvardades kokkuvarisemise või majavammi levikuga. 

Mis õn siis senisega võrreldes muutunud? Kõige kapitaalsemaks 

ettevõtmiseks osutus seni kasutult seisnud keldrite ja pööningu 

kasutusele võtmine, samuti kogu hoone saneerimine ja varus

tamine ajakohaste tehniliste kommunikatsioonidega. Kaevati lahti 

soklikorruse müüristik ja paigaldati hüdroisolatsioon, takistamaks 

müüre ,.hingamast" niiskust keldritesse. Nagu nähtus mullatöödel, 

õn kolme ja poole sajandi jooksul (teatavasti rajas suvemõisa 

raehärra Heinrich Fonne I 662. a.) kogunenud huumus ja kul

tuurikiht kergitanud pinnast maja ümber umbes poole meetri 

jagu. Keldrid muutusid mahukamaks, kui sealt eemaldati ajapikku 

ladestunud muld ja olmepraht.Tuleb küll tunnistada, et keldrite 

tühjendamisel ilmsiks tulnud leiuaines osutus loodetust tagasi-



hoidlikumaks. Töömeeste poolt 

kõrvalepandu hulgas olid ülekaalus 

rohelisest klaasist veinipudelite killud 

ja Hollandi sinimaalinguliste fajanss- 

nõude tükid, savipiipude varretükid 

ja peotäis puust täringuid. Koobalt- 

maalingu kvaliteedi järgi otsustades 

oli tegemist tagasihoidlike, vähenõud

liku kodaniku söögilauale mõeldud 

taldrikute ja kaussidega. Ühelgi neist 

polnud manufaktuurimärgiga põhja- 

tükke, mis raskendab dateerimist ja 

atribueerimist.Võrdselt võimalikuks 

tuleb seetõttu pidada Hollandi savi- 

nõude pärinemist raehärrade Fonne 

ja Drentelni või Peeter I ajast.Tõeliselt 

elitaarsesse, maailmaklassi keraamikasse kuulus vaid Hiina ,,muna- 

kooreportselani" hulka liigituva tassi äärekild, samuti koobalt- 

maalinguga.Tuleb kahetseda, et objektil polnud mullatöid jälgivat 

arheoloogi, kelle pilgu all võinuks leidude hulk olla suurem. 

Keldrite väljapuhastamine tõi ilmsiks 

aga ühe ehitusajaloolise mõistatuse.

Nimelt õn silindervõlviga keldri 

läänepoolne müür teistega võrreldes 

ebaproportsionaalselt paks: kui teiste 

müüride paksus õn ca 70 sentimeet

rit, siis läänemüüril 2 meetrit, lausa 

kindlusevääriline. Kuna dokumentaal

seid andmeid suvemõisa ehitusloo 

üksikasjadest Fonne-Drentelni suve

mõisa ajast (1662-1714) pole, siis 

esialgse hüpoteesina olgu viidatud 

võimalusele, et enne suvemõisa 

peahoone püstitamist võis samal 

kohal, Lasnamäe paeklindi jalamil, 

paikneda lubjapõletusahi, mille alus 

kasutati suveelamu ehitamisel osaliselt ära. Peahoonet ennast 

õn kirjanduses korduvalt nimetatud hollandipäraseks. Selle 

sümmeetriline plaanilahendus - keskosas esik ja mantelkorstnaga 

köök, neist kummalgi pool kaks ahjude ja kaminatega köetavat 

elukambrit - oli õigupoolest vastavuses Rootsi-aegsete tavapäraste 

härrastemajade sisemise jaotusega, 

nagu teame XVII sajandi mõisamaja

de plaanidelt. Jäägu balti ja hollandi 

kodanikuarhitektuuri kokkupuute

punktid siin eritlemata.

Osutus, et XIX sajandi alguses oli 

hoone eeskojas ja köögis vanale 

kivipõrandale uus, kõrgem põrand 

peale laotud ning suletud peaukse 

kõrvalt keldrisse viinud kivitrepi suue, 

mille kõrval leidus keskajapärane 

laternaorv.Trepp avati ja võeti uuesti 

kasutusele. See õn osa keldrite 

ehedast XVII sajandi arhitektuuri 

aurast. Suurem kelder osutus väga 

sobivaks skulptuuride eksponeeri

miseks, mis seni olid maja elutoa ja maga

mistoa akendele paigutatud.Tegemist 

õn lossikujur Salomon Zeltrechti ja tema 

abiliste poolt aastail 1723-29 tahutud 

kivibüstidega, mis olid algselt määratud 

pargi trepi- ja purskkaevuseinte esise 

kaunistamiseks, lisaks August Weizenbergi 

portreebüst Peeter l-st. Niisamuti õn 

keldris leidnud varjupaiga üks kahest 

rataslafetiga suurtükist, mis kunagi seisid 
Peeter I maja ees.

Värskelt värvitud kollaka maja sisemuses 

õn põrandatelt, ustelt-akendelt ning 

sisetrepilt hoolikalt maha puhastatud 

eelmistest remontidest pärinev paks 

konarlik värvivaap. Uuendatud värvi- 

viimistlus õn kvaliteetne ja kooskõlas 1806. aasta lahendusega. 

Tõsi, maalrid kurtsid tööde tegemise aegu, et neilt nõutakse 

sellist töötempot, et pahtel ei jõua äragi kuivada, enne kui värvida 

kästakse.
Linnamuuseumi mööblirestauraatori Rein 

Lauri käe all puhastatud ja värskendatud 

barokkmööbel õn lõviosas samas, kus 

enne maja saneerimist.Vaid spetsiaalselt 

pikakasvulisele tsaarile valmistatud Louis 

XIII stiilis tugitool õn kolitud elutoast 

kööki ja sealt omakorda viidud elutuppa 

kaheksakandiline laud, millele õn maalitud 

Läänemere kaart, Põhjasõjas Peeter I- 

le nii oluliste merevõitluste tanner 

Seintel õn pandud taas oma kohale 

trobikond juba varasemast tuttavaid 

keisrite-keisrinnade portreid. Üllatuslik 

uuendus õn, et sisenejale ei vaata vasakult 

vastu Louis Caravaque’i nn. Kaasani tüüpi 

paraadportree end 1721. aastal keisriks 

kuulutanud Peeter l-st, vaid hoopiski klantssäärikutega keiser 

Aleksander I. Asendus aitab paremini meeles pidada, et Peeter 

I majamuuseumi näol pole meil enam tegemist autentse ,,vana 

paleega", vaid aupakliku järglase käsul kuulsa esivanema auks 

loodud installatsiooniga. Ent selleski õn piisavalt ehedat, et
õigustada oma olemasoluTallinna vanima 

avaliku muuseumina. Nüüd saab seda 

avatuna hoida aasta ringi. Hoones õn 

nii küte kui kä kanalisatsioon. Lisaks 
ekskurseerimisele võimaldab maja 

korraldada kä loenguid ja muid üritusi 

väljaehitatud ja soojustatud katuse all. 

Ehitajad ja restauraatorid õn oma töö 

hoolikalt teinud. Probleeme võib aga 

põhjustada seni kütmata maja aklimati

seerumine. Ja kas põline mööbel, mis 

harjunud jaheda niiskusega, ei hakka 

kuivas ja soojas kõmmelduma ja pragu

nema, peegliraamid aga poetama kulda 

ja kriidikrunti? Eks me näe. Progress võib 

nõuda oma hinda.

Juri Kuuskemaa
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Lõuka tuulik asub Hiiumaal Pühalepa vallas Vahtrepa külas, Lõuka 

talu maadel. Lõuka talu rehealuse valmimisaastaks õn märgitud 

I 850 (1946. aasta majapidamise arvestuslehe andmeil). Edasi 

valmisid saun (1880), elumaja (1890), karjalaudad ning ait (1900). 

Praeguse Lõuka tuuliku pöörpakku õn lõigatud aastaarv 1884. 

Samas õn teada, et 1926. aastal viidi samast kohast pukktuulik 

Salinõmme ja osteti Nõmba külast teine tuulik, mis paigutati 

eelmise asemele. Lõuka viimane peremees oli tuulikut parandanud 

1960-ndate keskel ja kasutanud seda veel 1970-ndate alguseski, 

kuigi vaid kahe tiivaga. Peale 1972. aastat ei ole pärimuse kohaselt 

tuulikut enam tuulde lükatud.
Aastal 2001 sai Lõuka talu uue omaniku, kellele kuulus sestpeale 

kaks varemeis hoonet ja pikali kukkuv pukktuulik. Nüüdseks õn 

tuulik restaureeritud - seda tänu Muinsuskaitseameti abile.

Lõuka tuuliku restaureerimistööde käik
Tööd Lõuka tuuliku juures algasid hardas palves, et vana tuule- 

masin lahtivõtmise käigus kokku ei kukub ning kedagi ei vigastab. 

Etteruttavalt öeldes nii kä läks: veski pidas vastu ja inimesed jäid 

terveb.
Veski laelt ja põrandalt korjati kokku kõik detailid, kä väibeimadki 

osised. Põrandalt toimetati minema jahukirst, jahutoru ja redeli 

pehastunud osad, laelt värkli detailid, veskikive ümbritseva raami 

ehk kivitõrre jäänused, viljakolu ja king. Nii seest kui väljast ja 

isegi lähiümbrusest korjati kokku kõik metalldetailid. Kõik leitu 

jäädvustab ja paigutati n-ö tubastesse tingimustesse. Järgmiseks 

eemaldati välislaudis ja seda hoidvad naelad, samuti uksed ja 

sarikate jäänused.

Seejärel võeti lahti veski põrand ja lava.Tõstuki abiga tõsteti maha 

peavõll, hammasratas ning veskikivid, siis veskikere ja pöörpakk. 

Lahtivõtmise käigus veskikere vigastada ei saanud, vaid veest ja 

huumusest koosnevad tappühendused pidasid vastu.Veskijala 

lahtivõtmine päädis samba väljatõstmisega. Kive jalalt veeretades 

sai selgeks, et veski alusraami ja titside vahelised ühendused olid 

järele andnud juba aastate eest. Seega tuli alusraam lahti võtta 

ja eemaldada titsid. Algsed asendid ja mõõtmed fibeeriti.Veskijalg 

oli maapinna lähedal ligi 80 protsendi ulatuses mädanenud ning 

peale titside, kivide ja alusraami eemaldamist püsis veel vaid harju

musest ja tänu tuulevaiksele ilmale. Sammas tõsteti maa seest 

välja täpselt 120 aastat peale püstitamist. Männist sambapuu istus 

maa sees ligi 80 cm sügavuselt ja mädanikust vigastamata osa 

algas maapinnast 52 cm kõrguselt Kasutades ära vaigust lülipuiduosa, 

mis pliiatsisüdamikuna visalt niiskusele vastu oli pannud, sai võima- 

likub sambast säilitada veel 40 cm.

Vanasse sambaauku paigutati sama läbimõõduga äärmiselt 

maltspuiduvaene männitüvi, mis oli maha saetud, kooritud ja 

katuse alla staabeldatuna kuivama pandud kaks ja pool aastat 

tagasi. Veskisamba uus alaosa ühendati kivide ja kivikildude abil 

kõvasti maaga.

Säilitamab võimalikult palju vanast sambast, jätkus töö suhteliselt

keeruka, kuid äärmiselt stabiilse tappühenduse väljasaagimisega. 

Selle kuju määras suuresti sammast haaranud mädaniku ulatus. 

Koonduva kujuga, nn muttertapp sobitati paika, arvestades sam

ba algset asendit ilmakaarte suhtes. Samaks jäi kä samba kõrgus. 

Veskilava poolt sambale jäetud uhke kulumisjälg reedab samba 

kalduolekut juba ammusest ajast - alusraam ja titsid pidid pingele 

järele andma juba 60 aastat tagasi. Mõistagi seisab sammas nüüd 

taas sirgelt.

Tappühendusele lisab lukustavad uut ja vana sambaosa kalasaba- 

ühendusega paigad, et 400 aasta pärast uut restaureerimiskuuri 

ette võttes saaks samba taas ühes monoliitses tükis välja tõsta. 

Veski jala alusraam tuli tervenisti uus teha, kuna paigatuna ta 

oma otstarvet kaua ei täidab.Valitud vaigusematest männipalkidest 

valmistati vana raami üsna identne koopia - sealjuures kogu 

materjali kirvega tahudes ja tappühendusi lukustavate kuusepuust 

tüübelpunnidega liites nagu algsel variandil. Alusraam looditi 

kividele ja fikseeriti hoolikalt.

Vanadest titsidest osutusid kasutuskõlblikub vaid kolm, viis tehti 

uued kuivast kuusepuust.Vanad titsid olid samuti kuusest, välja 

arvatud üks, mis oli saarest (see õnnestus uuesti kasutusse 

võtta).Vanad titsid olid kinnitatud alusraami tapipesadesse nae

laga. Uues variandis õn tapipesad täpsemad ja naelu enam vaja 

ei läinud. Alusraam, sammas ja titsid kaeti tõrvaõl iga Veskijala 

kivid laoti alusraamile ning titside vahele ja peale algses mahus. 

10 protsenti kive oli veel juurdegi vaja.



Vana veskisaba ja lävepakk

Vana veskikere lahtivõtmisel tuli keeltappühendusi fikseerivad 

punnid välja puurida ja nurgapostid paaridest eraldada. Kasutus

kõlblikuks osutusid kaks nurgaposti ja kolm paari, kaks nurgaposti, 

kaks müürlatti ja seitse paari tuli asendada. Peamised asendamise 

põhjused olid puidu niiskuskahjustused ja mädanik, nende lap

pimine olnuks tuuliku konstruktsiooni vastupidavust silmas 

pidades selgelt põhjendamatu.

Uute paaride, nurgapostide ja müürlattide materjal õn välja 

saetud üsna oksavabast ja valitud männipuust 3 aastat tagasi. 

Nurgapostide ja paaride materjali mõõtmed kõikusid vahemikus 

180-200 x 170-200 mm.

Veskikere tappühendused fikseeriti kuusepuust punnidega ja 

punnid mõlemalt poolt kiilatud saarepuust kiiludega, nagu ennegi.

14-st konstruktsiooni tugevdavast diagonaaltoest leidsid taas

kasutust kolm.
Veskikeret õn vähemalt korra parandatud ja parandamise käigus 

kä ümber ehitatud. Parandamise põhjuseks õn olnud tagumise 

alumise paari ehk lävepaku pehastumine või murdumine. Pole 

teada, kas veski uks oli katki või pidevalt avatud, et lävepakk ning 

seda läbistavad (põlvpakke hoidvad) keeled said pidevalt vett 

ja mädanesid koos lävepakuga läbi või kukkus ülevalt luugist 

mõni raske asi (veskikivi, viljakott) lavale ja murdis lävepaku. Igal 

juhul saeti lävepakult keskmine kolmandik ära ja kinnitati lävepaku 

alla poltühendustega uus lävepakk. Selle külge kinnitus omakorda 

lava, samuti poltühendustega. Seega langetati veskilava ligi 20 

cm allapoole ning sellega seoses paigaldati kä esimese paari alla 

sama paks tala ja langetati lava eestpoolt. Lava langetamise 

teooriat toetavad kä sambal olevad kulumisjäljed.

Veskilava seisund oli ebaühtlane. Mõlemad põlvpakud olid tagant 

otsast ligi poolteise meetri pikkuselt vettinud ja pudedad. Ühte 

põlvpakku õn paigatud just mädaniku piirilt ja ühendatud uue 

osaga poltühenduse abil. Uus paigaks olev osa õn valmistatud 

vahtrapuust.Veski saba oli tehtud kuusepuust ja saba säilinud 

pikkus ei vastanud kindlasti tema algsele pikkusele. Uue saba 

pikkus õn tuletatud veski proportsioonidest ja konstruktsioonist. 

Kalasaba-tappühendusega saareklotsid, mis fikseerisid põlvpakke

samba ümber olid heas seisukorras ja leidsid uue lava küljes 

samasugust kasutust. Kasutust leidis kä saba sambapoolset otsa 

toetav ja põlvpakke ühendav kasepuust keelklots, kuid põlvpakke 

ja saba ühendavad kiilatud naelpulgad, millest üks oli saare- ja 

teine kasepuust, olid seisus, mis ei lubanud neid enam kasutada. 

Põlvpakkude materjali mõõtmed olid 180 x 230-290 mm. 

Männipuust palkidel õn kaks külge maha saetud ja teised kaks 

vaid kirvega tasandatud ning paika sätitud, laiem ots ikka tahapoole 

- ilmselt vastukaalu ja ukseesise lavatsi mugavama laiuse pärast. 

Veskilagi kandis küll veskikive (kuigi need toetuvad suures osas 

pöörpaku peale), aga siiski tundus, et vana põrand õn kohe läbi 

vajumas. 50-55 mm paksused ja 170-280 mm laiused männi- 

plangud olid kinnitatud naeltega. Need ei olnud sepisnaelad 

nagu osas laudises, mis muidugi ei süvendanud veendumust 

nende autentsuses. Uus lagi õn samades mõõtmetes ja männi

puust, kinnitatud sepanaeltega.Veski põrand oli mädanenud 

umbes 70% ulatuses. Kasutada oleks kannatanud ehk kahte 

lauda, aga nende välimus reetis, et tegemist õn väljavahetatud 

laudadega - need erinesid algsetest mõõtmete ja väljasaagimise 

poolest. Pealegi oli põrand seoses lava allalaskmisega kinnitatud 

külgmiste paaride vahele - seega lühemaks saetud. Uus männi

puust põrand toetub külgmistele paaridele ja lauad (60 x 

I 80-300 mm) õn kinnitatud sepanaeltega.

Suur võll koos suure hammasrattaga oli pude. Ainsad detailid, 

mis kasutust leidsid, olid metallist ja kolme liiki vindisammuga 

sepised, mille kordaseadmine nõudis lukksepalt omajagu kannatust. 

Võll, mille mõõtmed 250 x 250 mm, oli valmistatud kuusepuust, 
hammasratas männi- ja lepapuust. Kõik metallosad läksid käiku 

uue võlli ja hammasrataste küljes.

Veski välislaudis püsis küll koos, aga naelakohad olid mädanenud 

ja selle taaskasutamine ei olnud mõeldav. Külgmised lauad olid 

40% ulatuses poolpunnühendusega männist kisklauad, seega 

algsed.Väljavahetatud lauad olid juba ilma punnita ja saetud, 

otste laudis oli aga täies osas ilma punnita ja mitmest kohast 

jätkatud. Seega võib oletada, et see vahetati välja 1920.-30. 

aastatel. Poolpunnlaudis oli enamasti kinnitatud sepanaeltega. 

Uus laudis tehti samuti männist, aga saetud lauast, mille mõõtmed 

30 x 170-3 10 mm. Kasutust leidsid kõik vanad sepanaelad, lisaks 

tehti vanade järgi uusi sepanaelu.

Suur hammasratas
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Veskilael toimuv Veskisamba täppimine

Veski sarikad olid kuusepuust. Pole teada, kas pehastunud sarika 

jäänused olid algsed või mitte, samuti pole teada midagi tuuliku 

algsest katusest. 1960-ndate lõpus oli peremees parandanud 

tuuliku ühte külge, lüües sinna ristlaudise, ja katnud katuse 

laastuga, nüüd sai aga kindlaks teha vaid kaks laastudega lauajuppi. 

Teiste tuulikute eeskujul sai Lõukagi laudkatuse.

Viljakirst koos viljatoruga olid hästi säilinud, sest need asetsesid 

paigas, kus vesi kõige vähem peale tilkus. Kirstu kaane hingede- 

poolne serv oli pehme ja 3 cm laiune liist tuli asendada, et kaas 

ja hinged oma algse asendi võtta saaksid. Kirst ja jahutoru pesti 

puhtaks ja kaeti linaõliga.

Kolu ja king olid juba rohkem vett saanud. Kolu paigati pea 40 

protsendi ulatuses vaiguse männilauaga kolu mahust. King kuivas 

üsna tahkeks ja pidasin paremaks seda mitte lappida. Needki 

viimistleti linaõliga.

Värklit ja värkiivõlli fikseerivad männipuust prussid, millest kaks 

kinnitusid tuuliku külgedele ja üks ühendas neid, olid otstest 

pehmed. Paigad otste lappimiseks tehti samuti männipuust.

Veskikivide all olev raam oli nii mäda, et sellest õnnestus kasutada 

vaid ühte neljandikku ja sedagi lapituna. Ülejäänud osa õn tehtud 

nüüd juba uuest kuivast männist. Kõik värkli detailid olid küll 

mööda veskilage laiali, kuid alles.Värklipulki hoidvad kasepuust 

treitud otsad olid seisus, mis ei võimaldanud nende edasist 

kasutamist, ja vajadus need välja vahetada oli ilmselge. Raudvitsad, 

mis olid ümber värkliotste pandud, hoidmaks otsi kõmmel- 

dumiseja lõhkikuivamise eest, olid täitnud oma rolli auga: tänu 

raudvitstele pehastunud puit veel koos püsiski. Kindlasti leiavad 

raudvitsad ennast varsti samas ametis.

Värklipulkade saatus oli suures osas sama mis otstel, kuna 

nendegi kallal oli niiskus oma tööd põhjalikult teinud. Lehtpuu 

teatavasti minetab lageda taeva all oma head omadused väga 

kiiresti ja mädaneb. Pealgi võib värklipulkade puhul kahelda 

nende autentsuses. Kui võrrelda treiali käekirja ja töövõtteid 

ning detaili pöörlemiskiirust ja väljanägemist, siis õn selge, et 

pulgad ei ole vanemad kui 40 aastat, kui sedagi.Vana eeskujul 

valmistatud uus värkel kaeti linaõliga.

Pukktuuliku lõiked ja 
korruste plaanid 
(raamatust Eesti 
talurahvaarhitektuur, 
Karl Tihase, 1974).
1 - veskisammas,
2 - raam,
3 - titsid,
4 - tuulikujalg,
5 - ventilatsiooniava,
6 - ematala,
7 tapp,
8 - veskisaba,
9 - trepp,
1 Oja 11 - veskikivid,
12 - kivitõrs,
13-võll,
14 - suurratas,
15 - värkel,
16 - värklivõll,
17 - pill,
18 - viljakolu,
19 - king,
20 - jahutoru,
2 / - pidur,
22 - roog,
23 - ike,
24 - tiivasõled,
25 — riim



Kommentaariks tuuliku restaureerimisele
Tõnu Sepp

Hiiumaa Lõuka talu tuuliku taastamine õn heaks näiteks tõeliselt 

professionaalsest suhtumisest lootusetus olukorras olevasse 

ehitisse. Seda vaadatuna nii probleemi muinsuskaitsefilosoofilise 

tausta kui kä restaureerimistööde tehnoloogilisest aspektist. 

Tuulik või ükskõik milline muu vana ehitis, mille konstruktsioonidest 

õn üle 75% hävinud, õn sisuliselt hävinud. Sellised konstruktsioonid 

ei olegi tegelikult restaureeritavad. Ausam oleks rääkida rekonstru

eerimisest või maketi ehitamisest. Seda rekonstrueerimist või 

maketeerimist õn Eestis mõnikümmend aastat tagasi kä ohtralt 

praktiseeritud. Kõik nad kannavad eneses üht põhimõttelist pro

bleemi: rekonstrueerimise käigus õn ehitist oluliselt lihtsustatud 

ja muudetud, mistõttu ei saa enam rääkida autentsest ajaloolisest 

ehitisest. Sellised ehitised moodustavad vaid mingit keskkonda 

ilmestava tausta.

Lõuka talu tuuliku puhul õn mindud põhimõtteliselt teist teed. 

Kuigi enamik tuuliku konstruktsioonidest õn uued, õn nad aja

looliste konstruktsioonide täpsed koopiad. Kohati pedantselt 

lausa pisidetailideni välja, nagu punnimise viis, kirvega tahutud 

materjal ja isegi puidu sort. Sellisena õn tuuliku side originaaliga

sedavõrd tugev, et südamerahuga võib rääkida Lõuka talu tuuli

kust kui ajaloolisest ehitisest. Eriti kui kõrvutada seda teiste Hiiu

maa tuulikutega, mida viimastel aastakümnetel õn ,.restaureeri

tud''.Tuuliku sidet möödunud aegade ja varem samas kohas 

olnud tuulikuga tugevdavad kaheldamatult kä need vähesed 

vanad konstruktsioonielemendid, mis uude tuulikusse sisse mon

teeriti või lihtsalt lahtisena tuulikus eksponeeritud õn (vana 

pöördpakk, mõned vanad seinalauad).

Samavõrra märkimisväärne õn olnud kä tuuliku taastamistööde 

tehnoloogiline külg. Juba tuuliku samba jätkamine üksi õn selline 

töö, mis teeks au igale restauraatorile. Lausa piinliku hoolega 

õn üles korjatud kõik metalldetaiiid, isegi vanad sepanaelad, ja 

need uuesti kasutusele võetud. Kahtlemata oleks lihtsam olnud 

teha vajalikud poldid poest ostetud vintlatist ja naeladki poest 

tuua.Vaevalt et keegi selle pärast tuuliku restaureerimist halvemini 

oleks hinnanud. Kä kõik tappühendused ning kiilud-punnid 

räägivad selget keelt, et meistrid, kes tuuliku taastasid, tunnevad 

restauraatorile nii hädavajalikke ajaloolisi töövõtteid ja tööriistu.
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Perekond Grosswaldi kabel Kudjape kalmistul
Juhan Kilumets
Fotod: Peeter Sare, Juhan Kilumets

Uuringud:Juhan Kilumets
Teostus: OÜ Rändmeister - Ain Pihl ja Marek Siim, 

OÜ Sepatööd - Rein Mõtus;
Konsultandid: Andrus Uuetalu ja Svante Nilsson
Muinsuskaitseline järelvalve: Juhan Kilumets

Kudjape kalmistu õn Eesti arhitektuursemaid. Seda tänu kuuele 

matusekabelile, millest enamus kuulub vaieldamatult oma žanri 

tippteoste hulka. Grosswaldi kabeli kõrval õn olulisemad kalmistu 

väravat flankeerivad von Buxhoevdenite klassitsistlikud kabelid 

ja perekond Wildenberg! "antiiktempel".Viimane õn muuhulgas 

huvitav oma metallikülluse poolest. Lisaks sillustele ja karniisi 

tugilattidele õn terasest kä aknad-uksed koos lengidega ning 

isegi katusekandmik ja plekialune roovitis.Viimastel aastatel õn 

restaureeritud kalmistu vanim kabel (1799) ja von Nolckeni 

historitsistliku kabeli katus.
Perekond Grosswaldi 1870. aastal ehitatud matusekabel õn 

vahest stiilseim neogooti arhitektuurne väikevorm meie kal

mistutel. Dekoratiivsete tugipiitadega kolmeks "võlvikuks" jaotatud 

kavatise sulgevad viilutornikestega läänefassaad ja kolmtahkne 

apsiid idas. Detailid õn nagu õpikust: fiaalide ja ristlillikutega 

lõpetatud astmelised tugipiidad, ehisraamistikuga petikaknad, 

teravkaarne portaal ja oculus lääneseinas, profileeritud simsid. 

Ruumi katab kvaaderkividest teravselg-võlv. Kabeli teeb ainukord

seks see, et kõik loetletu ning krooniks isegi katusekate õn dolo

miidist. Materjalipuhtust häirivad vaid sepistatud ristlillikud, viilu- 

ja harjatipu ristid (raud, kullatud messing) ning valgmiku ja ümar- 

akna malmvalu-ehisraamid. Lisaks pisut puitu ukselehes ja klaasi

akendes. Seega õn tegemist peaaegu 

puhta dolomiitmajakesega, millele 

materjalikasutuse poolest analoogi ei 

leidu.

Esimene probleemidering seostus massiiv

setest dolomirtplaatidest (70 x 70 x 10 cm) 

katusekattega. Suuremateks kahjustusteks 

olid tühjenenud vuugid, sinna juurdunud 

puud ja taimestik plaatide paigutine nihku
mine ning katuseplaate ankurdavate räästa- 

plokkide purunemine. Algne kava plaate 

mitte eemaldada ei õnnestunud. Esiteks 

vajas katte alus juurestikust ja huumusest 

puhastamist, teiseks andnuks kitsaste ja süga

vate vuukide toppimine üsna küsitava tule

muse. Plaatide originaalaluse moodustas 

mördi ja kvtükkidega võlvile modelleeritud 

tasanduskiht Alus puhastati ja taastati, plaadid 

sängitati lubimördiga (lisandiks peenestatud 
lubjakivi).Vuugid täideti nüüd juba plaatimise 

käigus, mördile lisati uuendusena linaõli- 

vämitsat - mõlemad olid olulised, andmaks 

vuukidele vajalikku tihedust.

Teine suurem töö oli erinevas ulatuses lagu

nenud fiaalide (kokku I I) restaureerimine. 

Kahjustusi oli põhjustanud tippudesse istu

tatud rauast ristlillikute korrosioon. Metalli 

porsumine lõhkus kivi peamiselt tipuosas, 

kuid kahel juhul oli fiaaliplokk lõhenenud 

kogu kõrguses. Fragmentide ühendamiseks 

kasutati Rootsi kolleegide valitud polüester- 

liimi (firma Stenteknik) ja roostevabast 

terasest läbivaid ankruid. Liimimisjärgsed 

juuspraod täideti null-mördi ja samuti roots

laste väljatöötatud injekteerimisliimiga Fiaalide 

tipud taastati, vajadusel proteesides, ristlillikud 

puhastati, konserveeriti ja värviti (pliimennik 

õlivärv) ning istutati pesadesse vedela linaõli- 

kitiga. Kahte kadunud lillikuga fiaalitippu ei 

taastatud, köndistunud otsad plombeeriti 

mördiga ja kaeti pliiplekist mütsidega.Vaid 
üks fiaal oli seisukorras, mis sekkumist ei 

nõudnud ning võis piirduda ristlilliku puhas

tamise ja värvimisega in situ.

Muudest töödest võib nimetada müüritise 

pragude täitmist ja kohtproteeside paigal

damist, nihkunud sokliplokkide paikasead- 

mist, interjöön viimistluse uuringuid ja puhas

tamist ning ukse nestauneenmist koos katte- 

pleki proteesimise ja konserveerimisega. 

Välisilmes pidasid tegijad parimaks loodus

likku vän/ilahendust mis tähendas, et orgaani
line paatina jäi puutumata.





Lubimördist- ja krohvist läbi ajaloo
janno Meriloo

Sissejuhatuseks
Lupja hakati sideainena tarvitama hiljem kui savi ja kipsi. Müüri- ja 

krohvimörtide ning värvi valmistamiseks kasutati seda Mesopotaamia 

aladel, Egiptuses ja Hiinas siiski juba mitmeid tuhandeid aastaid enne 

Kristust.

Üks vanimaid lubjapõletusahje õn leitud endise Mesopotaamia ala

delt, see arvatakse pärinevat ajast ca 2500 aastat eKr 

Lubimördi valmistamine toimus siis nagu tänapäevalgi: LUBJAKIVI 

PÕLETAMISEL SAADUD LUBI KUSTUTATI JA SEGATI VETT 

LISADES SOBIVAS VAHEKORRAS LIIVAGA.

Lühidalt lubja olemusest ja lubimördi kivistumisprotsessist.

Lubi õn õhksideaine. MgO sisalduse aluse jagatakse lupjasid järgmiselt:

- kaltsiumilised (vähem kui 5%)

- magnesiaalsed (5-20%)

- dolomiitsed (20-40%)

Keemiliselt õn lubjakivi kaltsiumkarbonaat - CaC03.Tooraineks 

kasutatav lubjakivi peab olema puhas, lisandeid ei tohi olla enam 

kui 6-8%.
Lubja põletamine. Lubjakivi CaC03 kuumutamisel (temperatuuril 

900—I I00C) tekivad CaO (põletatud ehk kustutamata lubi) ja 

auruv C02.
Lubja kustutmine. Kustutamata lubi CaO + vesi H20= Ca(OH)2 

(kustutatud lubi).

Suurema lisanditesisaldusega lubjakivi põletamistulemuseks õn hüd

rauliline lubi, mis õn olemuselt õn juba vesisideaine ehk vee kesk

konnas kivistuv aine.

Renessansiaegses Itaalias nimetati õhksideainelupja valgeks lubjaks 

ja hüdraulilist lupja mustaks lubjaks.

Mördi kivistumine toimub kahe protsessi tulemusena. Need õn:

1) mördi kuivamine ja Ca(OH)2 väljakristalliseerumine küllastunud 

lahusest

2) kaltsiumhüdroksiidi karboniseerumine õhu süsihappegaasi toimel 

Ca(OH)2 + C02 + nH20 = CaC03 + (n+l)H20

Mördikihi karboniseerumise kiirus võib olla (olenevalt ilmastiku- 

tingimustest) ca I—2,5 cm kalendrikuus.

Osake väga hästi säilinud lubimördist saetud pind, vanusega ca 500 a„ võetud Viljandi 
ordu linnuse müüritise konserveerimistöödel 2004.a. suvel

Vaadeldes lubimörte ja -krohve läbi ajaloo, võib öelda, et aastasadade 

jooksul kujunenud ja muutunud kohalikest ehitustavadest sõltuvalt 

õn koostised väga erinevad. Asjaolu, et vanad lubimördid ja -krohvid 

õn tänaseni säilinud, annab tunnistust, et tegemist õn ehitusmaterjaliga, 

millel võib soodsate tingimuste korral olla märkimisväärselt pikk 

eluiga (vt foto lk 44).

Materjalidest
Lubjakivi murdmine.

Läbi ajaloo õn tahetud leida võimalikult puhast kivi (st ilma savimulla 

ja toonivate soolade lisandita).Kivi püüti murda värskeist, kergelt 

niisketest kaljudest. Mida kõvem oli kivi, seda paremat lupja arvati 

see andvat. Eelistati kristallilist kivimit settelisele.

Poorsest kivist arvati siiski saavat head lupja krohvimördiks, ränilisandiga 

kivist head lupja võlvide ja teiste konstruktiivsete ehitiseosade müüri- 

miseks.

Ajajooksul hakati hindama kä vähem puhtaid lubjakivisorte: savilisandid 

andsid mördile hüdraulilised omadused, magneesiumirikkus (dolo

miitsed lubjakivid) tagas tugevuse.

Ülioluline oli murdmiskoha ligipääsetavus.
Lubjakivi põletamine

Lubjakivi õn põletatud reeglina murdmiskoha juures, sest murtud 

kivi õn vedamiseks raske. Põletamisel kergeneb mass peaaegu poole 

võrra.

Ahjukonstruktsioon õn ajajooksul varieerunud ja täiustunud, muutu

nud õn kä lubjakivi ahju ladumise viis. Lihtsaim lubjapõletusahi õn 

miil - kolme seinaga ja katuseta ruum, mis enamasti õn osaliselt 

maasse kaevatud. Antiik-Rooma aegadest õn säilinud ca 6-8m 

kõrgete püstahjude kirjeldused. Ahjude suuruse määras toodangu- 

vajadus.

Põletusel oli tähtis paigutada kivimaterjal ja kütus selliselt, et tagatud 

oleks õhu (hapniku) ühtlane juurdepääs, mis tagaks kogu ahjutäie 

lubjakivi ühtlase põlemise. Samuti põletuse aeg ja temperatuur 

Selles osas olid igal põletusahjumeistril omad tavad; neist olenes 

põletuse kvaliteet, mille põhjal eelistati ühte põletusmeistrit teisele. 

Kütusena kasutati enamasti puitu, õlimaarjaskivi leiualadel vähesel 

määral kä seda.

Tänapäevane tööstuslik lubjapõletamine sai alguse 1885.a leiutatud 

pöördahjudes.

Sellega algas tööstuslikult toodetud kuivkustutatud lubja tootmine. 

Põletamisele järgnes kustutamine.

Selleks kasutati järgmisi tehnikaid:

- kustutamine lubjaaugus niiskes maapinnas

- kuhikustutamine

- kustutamine vahetult mördisegamise käigus 

Kasutusel oli teisigi lubjakustutusviise.

Kuni tööstusliku lubjapõletuseni rakendati lubja märgkustutamist: 

vett lisati nii palju, et kustutatud lubi muutus märjaks taignaks. 

Kustutatud lupja võib säilitada ükskõik kui kaua, aja jooksul selle 

kvaliteet ainult paraneb. Liiga lühikese laagerdusaja jooksul ei pruugi 

vesi pääseda lubja sisemiste osadeni. Antiik-Roomas pidi ehitusmeister 

vastutama selle eest, et lubi oleks lubjaaugus laagerdunud vähemalt 

kolm aastat. Antiik-Rooma insener ja arhitekt Marcus Vitruvius Pollio 

(u I saj e Kr) õn kirjutanud, et kui labidas jääb lubjavikki lüües ja



seält välja tõmmates puhtaks, siis õn lubi lahja, aga kui lubjavikk jääb 

labida külge nagu liim, õn lubi korralik.

Kuhi kustutamist õn kasutatud vähesel määral näiteks Gotlandil. 

Põletatud lubjakivi kaeti krohviliivaga ja läbi liiva lisati aeglaselt vett. 

Kustutamise lõppedes segati liiv otse lubjasse. Saadud vähima vee

sisaldusega mört võimaldas rammusamaid segusid, kui teised kustutus- 

meetodid.

17. sajandi teisest poolest õn Euroopast ja Põhjamaadest teateid 

lubja kustutamisest mördi segamise käigus. Selline segu arvati saavat 

tugevam.

Hüdraulilist lupja ei tohi peale märgkustutamist säilitada lubjaaugus, 

sest ta seob kä vee all. Seetõttu kasutati märjalt kustutatud hüdraulilist 

lupja kesk- ja uusaegsete ehitiste müüri- ja krohvitöödel ehitusplatsil 

väikeste osade kaupa, mis tarvitati mõne päeva jooksul kä ära. 

Tööstuslikult põletatud lubja puhul kasutatakse kuivkustutamist. 

Lubjale pihustatakse täpselt nii palju vett, kui kustumiseks õn vaja. 

Saadakse kustutatud pulberlubi.

Lubimördi kasutamise areng
Lubja põletamise ja kasutamise oskus õn Lääne kultuuriruumi aladel 

levinud järgmiselt:
Egiptus, Mesopotaamia alad ( alates III aastatuhandest e Kr); 

Kreeta ( Mükeene kõrgkultuur u 1000 a e Kr);

Antiik-Kreeka ( alates I aastatuhande keskpaigast e Kr kasutati juba 

laialdaselt, näiteks Ateena Pikad müürid );
Antiik-Rooma (alates I aastatuhande keskpaigast e Kr kasutati väga 

laialdaselt, kujunesid välja üleriigilised kvaliteedinõuded)

Germaani alad (alates I aastatuhande lõpust)

Ida-Rooma ehk Bütsants ( alates 4. saj p Kr)

Skandinaavia ( u 1000 a p Kr)

Vene alad ( u 1000 a p Kr)

Eestisse jõudis lubja põletamise ja lubimördi valmistamise oskus 13. 

sajandi alguses, kui Saksa Ordu siinsed alad vallutas ja maa tule ja 

mõõgaga. Lubja teekonnaks AteenastTallinna kulus ca 1700 aastat. 

Maa uutel omanikel oli vaja ehitada rohkesti kivikirikuid uue usu 

kinnistamiseks ja paganarahva ristimiseks ning ordulinnuseid ja 

kindluseid uue võimu kantsidena.Võimsad kaitseehitised kerkisid 

Tallinnas, Kuressaares, Haapsalus, Narvas, Rakveres,Viljandis, Paides 

jaTartus. Lubja Eestisse jõudmisel avanes Eesti põhja- ja lääneosas 

rohkesti leiduva paekivi tõeline väärtus ehitusmaterjalina.

Kiiresti kujunes lubjatootmisest tööstusharu mörtide valmistamiseks, 

mis hoogustus eriti mõisate ehitamisega. Lubja põletamine muutus 

mõisnikele tuluallikaks mõisnikele, sest koos linnade arenguga läks 

lubjamüük üha paremini. Mõisates viljeldi edukalt kaht tulusat põletus- 

protsessi: viina- ja lubja põletusi

Lubimördi valmistamine ja kasutamine
Lubimörti õn tavaliselt peetud nõrgaks ja ebakindlaks, eriti niiskes 

keskkonnas.Tähtsaim eesmärgk õn olnud mördi suure tugevuse 

saavutamine, mis õn pannud ehitusmeistreid mörtide koostisega 

eksperimenteerima.Tänaseni säilinud vanad müüri- ja krohvipinnad 

annavad tunnistust nende eksperimentide edukusest. Samas õn 

teada, et alati ei ole lubimördid kä õnnestunud.

Roomlaste kasutatud ja osal ehitistel kä tänini säilinud lubimördi 

suur tugevus põhjustas arvamuse, et tolleaegsed ehitajad valdasid 

mingit erilist, nüüdseks kaduma läinud saladust. Mörtide analüüs õn 

selle väite ümber lükanud. Kvaliteetse lubimördi tagavad pikalt

lubjaaugus laagerdunud lubi, õige terastikulise koostisega liiv ja 

hoolikas segamine.

Täiteaine - liiv.

Vältimaks kustutatud lubja lõhki kuivamist, lahjendab seda liivaga. 

Oluline oli kä majanduslik kaalutlus - lubi oli üsna hinnaline, mistõttu 

püüti lupja mördis kasutada ainult nii palju kui vaja. Mördiliiv peab 

olema mulla- ja huumusevaba ning koosnema erineva suurusega 

teradest, milles peab olema kä 5-10% fillerit ehk peeneteralist osa. 

Tänapäeval määrataksegi tehniliselt liiva tera suuruse järgi. Parimad 

liivaterad õn kandilise kujuga - nad ei libise omavahel (vt foto lk 45). 

Halvim õn lamedateraline liiv, sest lamedate terade vahele võib 
kergesti jääda tühja ruumi.

Antiik-Rooma arhitektVitruvius soovitas ca 2000 aastat tagasi kont

rollida liiva puhtust sellele valge riide pealeheitmisega - must liiv 
määrib riide.

Lubimörtide valmistamiseks õn enamasti kasutatud kohalikku liiva. 

Paksude krohvikihtide puhul õn eelistatud jämedateralist, õhemate 

kihtide puhul peenemateralist liiva. Kasutada ei saa liiva, mille terade 

läbimõõt ületab 1/3 krohvikihi paksusest. Vanem kirjandus teeb 

vahet järve- ja karjääriliiva vahel, kusjuures eelistati viimast. Karjääriliiv 

võis sisaldada rohkem peeneteralist materjali, oli vaba meresooladest 

(küll võis see teinekord sisaldada mulda) ja suurem oli terade 

nurkja kuju tõenäosus.

Mördilisandid

- Mitteorgaanilised materjalid: peenestatud lubjakivi, jahvatatud 

müürimört,

kuivatatud lubjataigen, tellisepuru, mitmesugused kivisordid, savilisandid, 

tuhk jm,

- Orgaanilised ained: munad, kalad, veri, uriin, õli, piimatooted, õlu, 

vein.

Kivi- ja tellisepuru kasutati mördilisandina juba Antiik-Kreekas ja - 

Roomas.Teati, et mõningad peenestatud vulkaanilised kivimid 

annavad mördi, mis õn väga tugev ja halbades ilmastikuoludes ning 

magedas ja isegi merevees püsiv. Antiik-Kreekas kasutati lubimördi 

lisandina Santorini saare vulkaanilist tuffi, Antiik-Roomas Napoli lahe 

ääres leiduvat punast tuffi. Parimaid tulemusi andis vulkaanipurskes 

mahapõlenud Puteolis kaevandatud tuff, mida nimetati putsolaaniks. 

Vitruviuse andmetel parandas mördi kvaliteeti kä põletatud savinõude 

tükkide jahvatis, mis oli veel läbi sõelutud. Sellist lisandit kasutati 

Antiik-Roomas kohtades, kus tuffi ei olnud. Vitruvius soovitas lubi- 

mördis kasutada tellisepuru koos liivaga vahekorras 1:3 (vt. foto lk 

44, Viljandi müürimört - saepinnal õn näha tellisetükke). Mineraalsete 

lisanditega sooviti parandada mördi hüdraulilisi omadusi ja suurendada 
tugevust. Orgaaniliste lisandite tegelik funktsioon õn jäänud ebaselgeks.

Elektronmikroskoobifoto Toompea lossi 1994.a. teostatud fassaadikrohvist- 
ideaalne liivatera



Liimained, samuti õlu võisid toimida mahtu tekitavalt, kindlasti mitte 

aga vein. Kala ja loomaosi lisati juba lubja kustutamisel ja need lahus

tusid täielikult. Ehk mõjutasid nad lubimördi lõplikku poorsust. 

Lubimördi valmistamise viise õn palju. Läbi aegade õn peetud väga 

tähtsaks segu segamist, mis õn kä väga töömahukaks. Parim tulemus 

arvati saavutatavat korraliku segamise ja kloppimisega. Morti segati 

mördikastides mördikaabitsatega või piitsutati mördipiitsadega. Kesk- 

ja uusaegsed mördikaabitsad nägid välja kirka või kõpla moodi (vt 

pilt lk 46) Vanemas kirjanduses räägitakse peamiselt mördi korralikust 

piitsutamisest. Mördipiits oli puust varre ja metallotsaga tööriist, 

millega siis klopiti ja piitsutati mördi pinda. Mördipiitsaga oli võimalik 

segada liiva lubjataignasse ilma vett lisamata. Kä sai sellega purustada 

suuremaid lubjakamakaid, mida paljudel juhtudel lisati mördisse. 

Masinaga mördisegamine algas 20. sajandi alguses.

Lubimördi koostis
Ajaloos õn peetud lubimörtide valmistamise alal autoriteetideks 

Antiik-Rooma loodusteadlast ja kirjanikku Plinius Vanemat (Gaius 

R Secundus, I. saj p Kr), Vitruviust, Püha Augustinust (3.-4. saj p 

Kr), Belidori, Itaalia arhitekt Leon Battista Albertit (15 saj p Kr; itaalia 

arhitekt) ja Andrea Palladiot (16. saj p Kr). Nende teoste kaudu 

õn tollased teadmised jõudnud kä tänasesse päeva. 

Antiik-Roomas oli kvaliteetse lubimördi tegemise oskus levinud 

kogu riigis. Kehtisid kä meie mõistes standardid, näiteks nõue, et 

lubi peab augus laagerduma vähemalt 3 aastat, soovitused lisandite 

kasutamise kohta jms.

Peale Rooma impeeriumi lagunemist langes lubimördi kvaliteet 

oluliselt, lisandeid enam ei kasutatud või tehti seda juhuslikult. Antiik- 

Roomale iseloomulikud üldised teadmised ja nõuded lubimörtide 

kohta asendusid killustunud feodaalühiskonna väikeste piirkondade 

ja konkreetsete ehitusmeistrite teadmiste ja nippidega. Lubimörtide 

kesine kvaliteet õn iseloomulik kogu keskajale. Näiteks õn sakside 

ja normannide ehitistes palju kasutatud vähepõletatud lupja. 12. 

sajandil hakkas lubimörtide kvaliteet paranema. Selles mängis olulist 

rolli Hansa Liidu kui n.ö esimese Euroliidu tegevus ja õitseng ja 

toimimine 13.-14. sajandil. Elava kaubavahetuse käigus levisid ja 

ühtlustusid kä teadmised kvaliteetsete lubimörtide valmistamise 

kohta. Kõrgekvaliteedilised lubimördid tulidki taas ehituses kasutusele 

14. sajandil, st Hansa Liidu ajal (vt pilt lk 46). Läbi aegade õn lubimördi 

osiseid doseeritud kindlas mahulises vahekorras.Vanemas kirjanduses 

(Vitruvius, Alberti) õn soovitatud lubja ja täiteaine suhet 1:2 või 1:3, 

sõltuvalt liiva iseloomust ja lisanditest. Segud olid küllaltki,.rammusad” 

ehk lubjarikkad. Leon Battista Alberti õn 15. sajandi keskel kirja 

pannud huvitava tähelepaneku, et lubi nakkub paremini samasuguse 

kiviga, eriti kui see õn samast murrust.Täiteainena peenestatud 

lubjakivi kasutamisel jõuti lubja (sideainelubi + täitelubi) ja liiva 

mahusuhteni 1:1. Segud olid küll lubjarikkad, kuid ei põhjustanud

Kesk- ja uusaegsed mördikaabitsad nägid välja kirka või kõpla moodi - 
mördisegamine I 660.

eriti kuivamispragusid. Nähtavasti oli kasutatud lubi kas ala- või 

ülepõletatud, millest annavad tunnistust suured lubjatükid, mida 

vanemate mörtide koostises sageli leidub (vt. foto lk 44, Viljandi 

müüri mördi saepinnal õn näha valgeid lubjatükke).

Suurlinnade areng ja aktiivne ehitustegevus 17. sajandi Euroopas 

suurendas oluliselt müüri- ja krohvimörtidesse mineva lubja nõudlust. 

Lubjasisaldus vähenes nii müüri- kui krohvimörtides. Lubja vähesust 

püüti korvata savi lisamisega, millega arvati segule andvat kä hüdraulilist 

efekti, mis paraku ei ole õige.

Parim lubimört peaks sisaldama nii palju lupja, et see kataks kõikide 

liivaterade pinnad, sidudes need omavahel.

Insener-arhitekt N.Rošeford õn oma 19 18.a kirjutatud ehituskäsi- 

raamatus kirjeldanud optimaalset,,,rasvase” lubja baasil tehtavat 

lubimörti järgmiselt: mördis peab lubja mass täitma liivaterade 

vahelised tühimikud nii et ilma lubjata ja lubjaga liiva maht jääb 

samaks; liivaterade vaheliste tühemike maht sõltub liiva terastikulisest 

koostisest, kuid jääb reeglina vahemikku 0,29 - 0,42 liivahulga 

kogumahust; keskmiseks näitajaks õn võetud 0,33 mahuosa. Sisuliselt 

tähendab see lubimörti, kus lubja ja liiva mahusuhe õn 1:2, seda 

loetakse tänapäeval vägagi "rammusaks” mördiks.

Samas raamatus õn kirjeldatud kä, kuidas selgitada müürimördi 

sobivust tellismüüritise jaoks. Kaheksast tellisest tehakse proovipost 

ja täidetakse kivide vahed täielikult mördiga. Kui kolme päeva pärast

tõstetakse proovipost (ehk 7 telliskivi)kõige ülemisest tellisest kinni 

hoides ühes tükis üles, õn mört sobiv; kui tõstetakse üles näiteks 

6 kivi, tuleb mörti pidada ebasobivaks. Hea müürimördi korral peaks 

olema võimalik 10 päeva pärast üles tõsta kuni 15 kivine post. 

Sellise tõstekatsega määrati müürimördi sobivust 2001 .aastal Tartu 

Toomkiriku müüritise konserveerimis- ja restaureerimistöödel (vt 
foto lk 47).



19. sajandi keskpaigast alustas võidukäiku tsement, mis andis side- 

ainematerjalina ehitustegevusele täiesti uued võimalused ja dimen

sioonid. Lõpuks leiti tsemendis see, mida oli pikalt otsitud - võimalus 

valmistada tugevat ja veekindlat mörti. Nii algas kä lubi-tsement- 

mörtide ajajärk. Erinevates ehitise osades hakati eksperimenteerima 

lubja-tsemendi-täiteaine erinevate mahuvahekordadega. 

Fassaadikrohvide tugevuse ja ilmastikukindluse suurendamiseks 

hakati lisama mördile tsementi. Eestis alustati tsementi tootmist 

1873.a Kundas ning see mõjutas oluliselt kä siinsete mörtide koostist. 

Arhitekt K. Bölau 1938.a kirjutatud käsiraamatus,,Hoonete 

ehituskonstruktsioonidest ja nende omavahelisest suhtuvusest” õn 

märgitud, et lubjakrohv õn hästi kurnatud ja pikemat aega seisnud 

lubjataignast ning 2— 4 osast liivast koosnev segu, millele tuleb ühe 

kandekasti kohta lisada labidatäis tsementi.

Nõukogude Eesti perioodil traditsiooniline lubjavalmistamine katkes. 

II ja III sordi lupja toodeti tööstuslikult Rakkes. Ajajooksul tootmismaht 

küll kasvas, kuid lubja kvaliteet jäi väga kesiseks. Selle perioodi ehitus- 

käsiraamatuid sirvides torkab silma väga rikkalik teoreetiline pagas 

lubimörtide kohta - rohketes tabelites õn ära näidatud erinevate 

lubjasortide lupjade ja erineva terastikulise koostisega liivade ning 

nende erineva mahuvahekorra baasil saadavate segude sobivus 

ehitiste erinevates osades kasutamiseks. Paraku haigutas teooria ja 

tegelikkuse vahel kuristik. Kesisest lubjast saadava mördi kvaliteeti 

halvendas sageli veelgi segumeistri täielik ükskõiksus mördi lõpp- 

kvaliteedi suhtes (vt pilt lk 47). Lubimördi koostist kippus otseselt 

mõjutama näiteks palgapäev. Reeglina lisati kõikidesse krohvisegudesse 

rohkesti tsementi, et viletsast lubimördist saaks mingigi mört. 

Tänapäeval õn Eestis lubja traditsiooniline tootmine taastatud (1990. 

aastate alguses Saaremaal - vt. foto lk 48) ja kohalik vägagi kvaliteetne 

lubi olemas. Ajalooliselt väärtuslike hoonete remontimisel-restaureeri- 

misel kasutataksegi krohvimiseks just Saaremaa lubja ja liiva segu 

enim levinud mahuvahekorras 1:3.Täiendavalt varieeritakse krohvisegu 

näiteks vähese tsemendi, poorsust suurendavate lisandite ja telliskivi- 

puru lisamisega ning erineva terastikulise koostisega liiva kasutades.

Krohvimine
Krohvi esmane ülesanne õn kivi pinna kaitsmine ilmastiku eest, sest 

massiivmüüritises kasutati tihti vähem vastupidavat kivi. Müüritöid

Tartu Toomkiriku müürimördi tõstekatse).

tehti lubimördiga ja sama segu kasutamine krohvimisel oli täiesti 

loogiline. Juba Antiik-Kreekas ja -Roomas kaitses lubikrohv poorsest 

laavakivist ehitatud majade pindu.

Krohvimise tööriistad õn antiikajast kuni tänapäevani olnud peamiselt 

eri tüüpi kellud (vt. foto 8). Sitke ja pastataoline (nagu pahtel) lubi

mört pressiti kelluga aluspinnale hästi õhukese kihina ja krohv järgis 

müüri pinna nõgususi ja kumerusi. Krohvipind suruti kokku ja siluti 

metalltööriistadega, peamiselt kelluga, millest õn tulnud kä mõiste 

,,kellukrohv”. Silumislaud (tänapäevaste hõõrutite eelkäija) võeti 

kasutusele 17. sajandi lõpus, mil tekkis vajadus saada lõpptulemuseks 

viimistletud kivile iseloomulik sile pind. Põhjuseks võis olla kä mörtide 

muutumine lahjemaks (st liivasmaks), jämedateralisemaks ja vede

lamaks, samuti kõrgendatud nõuded krohvi välispinna suhtes, kä 
muutus krohvitöö seeläbi efektiivsemaks.

Vanade krohvide uurimisel õn selgunud, et krohv kanti pinnale ühes 

või kahes kihis.Viimasel juhul kaeti krohvi aluspind lihtsalt õhukese 

lubjarikkama seguga. Õhuke pealiskiht oli sageli alumisse kihti pehmelt 

sissepressitud rasvane lubjataigen vähese täiteainesega, mis pidi 

andma väliskihile peenema poorsuse. Pindade metallriistaga (kelluga) 

silumine, mida tehti 19. sajandini võis anda pealiskihile veelgi peene- 

pooriiisema struktuuri, mis õn oluline niiskuse hea liikumise tagamiseks. 

Silumislaudade ilmumise ja silekrohvi tekkega hakati järk-järgult 

rakendama kä mitmekihilist (isegi 3 või enamkihti) krohvimist. 

Suurema kihtide arvu põhjustas vajadus ajada sileda viimistluspinna 

saamiseks alus võimalikult tasaseks. Kui ehitise müüritis oli laotud 

ebaühtlasest looduskivist (nt paas), tuligi üksteise peale kanda mitu 

krohvikihti. Rootsi inseneri C.Stalini 1834.a krohvitööde juhendi 

kohaselt visati esimene kiht müüritisele kopplabidaga, nii et see täitis 

vuugid ja moodustas pinnale õhukese koore. Mördi kuivamisel visati 

teine, õhem kiht, mida kuivamise ajal siluti juba lauaga. See oli jäme- 

krohvi kiht. Eriti hea pinnaviimistluse saavutamiseks kanti eelmisele 

peale veel kolmas silutav kiht, peenkrohv.

Vana põhimõte oli, et mida rohkem pinna poole, seda rohkem lupja 

ja seda peeneteralisemat liiva mört sisaldab.Taanlase J. Holmi 1850. a

-Kui te m-?h-2d, mahti saate, siis katsuge vahepeal tööd kä lehal»
______________ ___ ______________ __________________ ROMAN OK1.AU

Kesisest lubjast saadava mördi kvaliteeti halvendas sageli veelgi segumeistri täielik 
ükskõiksus mördi lõppkvaliteedi suhtes. R. Ohlau tolleaegne karikatuuriseloomustamaks 
tüüpolukorda ehitusobjektil.

krohvimisjuhendis õn toodud lubja ja liiva mahusuhteks alates 

alumisest kihist 1:3, 1:21 /2 ja 1:1 1/4 (peeneteralise liivaga) ja kihtide 

paksuseks vastavalt 12mm, 9mm ja 4mm.

Tänapäeva mõistes siledad krohvipinnad, nurgad jne ilmusid 19. 

sajandi teisel poolel.Tänaseni kasutatakse remonditavatel ja



restaureeritavatel ehitistel, samuti kä uusehitustel reeglina kolmekihilist 

(sisseviske-, täite- ja viimistluskiht) krohvimist (vt foto lk 49). Eri 

kihtide sideaine-liiva mahusuhte valikul õn põhimõtteks, et iga 

järgmise kihi segu peab olema eelmise omast nõrgem.

Krohvipinnad
Ajalooliselt võib siin eristada kahte perioodi:

I) antiik- ja keskaeg, kui krohvi kasutati viletsama kivi kaitsmiseks 

ilmastiku mõju eest ja õhuke krohvikiht kanti peale kelluga. Krohvikiht 

moodustas kivipinnale kaitsva õhukese „naha" järgides müüritisekuju.

Nii tehti Antiik- Roomas ja kä meil keskkajal.Tallinna linnamüüri ja 

kõikide keskaegsete ehitiste pinnad olid krohvikihiga kaitstud. Nii 

oli Tallinn keskajal ilus valge linn, mitte paekivihall nagu tänapäeval. 

2) hilisem aeg, mil krohv õn täitnud juba rohkem esteetilist ülesannet. 

Krohviga imiteeritakse kivipinda ja stiililiselt siin suurt vahet ei ole. 

Eriti kasutati kivipinna krohviga imiteerimist Põhjamaades ja Eestis, 

kus kalleid looduskiviplaate (näiteks marmorit) ei olnud võtta. 

Kasutusele tulid kvaadrid, rustika, pilastrid, sambad, plastilised vormid 

(vt foto lk 49), samuti erinevad viimistluspinnad (näiteks pritskrohv 

jm, vt krohvi erinevate viimistluspindade näidised K. Bölau raamatust)

Savi krohv
Raivo Mändmaa

Üldlevinud arvamuse järgi elab ca 113 maakera rahvastikust savimajades, 

ent meie kliimavööndi metsarahvas õn aastatuhandete jooksul rajanud oma 

eluaseme käepärasest puidust. Arheoloogilised leiud ning säilinud 

sajanditevanused puitmajad näitavad savi kasutamist tihendus- ja 

silumismaterjalina kä puitu eelistava ehitusviisi puhul.Väljakaevamistel leitud 

põlenud puitmajade jäänuste seas õn tules kivistunud savitükke, mille vorm 

annab alust arvata, et savi õn kasutatud palkide või erineva kujuga lattide 

vaheliste pilude tihendamiseks. Säilinud õn kä vanu palkmaju, mille palgivahed 

õn tihendatud ja tasandatud savimördiga.

Ilmselt kujunes heast tihendusmaterjalist aja jooksul juba sihipäraselt kasutatav 

viimistlusmaterjal.

Kirjalike allikate alusel jääb mulje, et enamasti õn krohvi kui viimistlusmaterjalina 

silmas peetud just lubikrohvi. Isegi savimajade rajamise õpetustes pühendatakse 

suurt tähelepanu nippidele, kuidas saviga mittenakkuvat lubikrohvi seina 

külge "riputada".

Savikrohvi kasutamist välisviimistluses õn takistanud tema suhteliselt suur 

veekartus. Savi õn üks väheseid ehitusmaterjale, mis võib probleemideta 

endasse suurtes kogustes vett imeda ning seda hiljem jälle välja anda (savi 

ei seo vett keemiliselt). Aga kui vee väljaandmiseks jääb aeg lühikeseks, nagu 

võib juhtuda sügisvihmas märgunud seina jäämisel öökülmade kätte, lõhub 

külmumisel paisunud vesi savi struktuuri ja materjal hakkab kihtidena maha 

pudenema. Savil õn siiski piisavalt palju häid omadusi (kättesaadav, odav ja 

enamasti lähedalt võtta, lihtsalt kasutatav ja "hingav" materjal), seepärast õn 

erinevate maade spetsialistid püüdnud leida lahendusi, mis lubaksid savikrohvi 

kä välisviimistluses kasutada. Ühe lahendusena pakutakse järgmist krohvimördi 

koostist: 2 osa "rammusat" savi, 2 osa sõelutud jämedateralist liiva (odratangude

suurus), 1-1,5 osa linaluid ja loomakarvu, Materjalid segatakse pottsepasavi 

konsistentsiga massiks. Krohvialune seinapind võõbatakse saviveega: savimajade 

puhul niisutatakse seinapinda korralikult ja vajaduse korral kraabitakse see 

raudrehaga krobeliseks. Krohvisegu visatakse seinale ja silutakse. Segus olev 

savi kleepub seinale ja moodustab kivikeste vahele kleepuva kile, mis kuivades 

muutub väga kõvaks. Kuna savi maht segus õn suhteliselt väike, ei avaldu 

kahanemine kuivamisel oluliselt.

Kividel, mis moodustavad suurema osa krohvi pinnast, õn kaks põhiülesannet: 

lasta veel maha voolata, kui see peaks nendeni jõudma, ning siduda 

viimistluskihina pealekantavat väga õhukest lubikrohvikihti (2-3 mm) või 

lihtsalt lubjapiimast võõpa. Lubi ei jää savile püsima. Kui krohvisegus õn palju 

peenikest liivafraktsiooni, siis see seob paremini vett ning krohv muutub 

külmakartlikumaks. Lubjale õn soovitatud lisada loomaverd, mis suurendab 

veekindlust ning annab tooni. Linaluud ning loomakarvad, mis õn väga vastu

pidavad mädanemisele, moodustavad savikrohvile sisemise armatuuri, muutes 

krohvi pragunemiskindlaks ja elastseks. Krohvipinnast väljaulatuvad kiud 

seovad kä lubjast viimistluskihti.

Kui väliskrohviks õn erinevad autorid soovitanud savi suuremate või 

väiksemate kõhklustega, siis sisekrohvina õn savi leidnud laialdast kasutamist 

ammustest aegadest. Savikrohviks võib ju lugeda kä suhteliselt levinud viisi, 

kus vaheseina ja lagede erinevad punutised krohvitakse savimördiga täis. 

Algul tehti seda kindlasti sellepärast, et savi oli käepärane sobiv materjal, 

kuid aja jooksul selgusid savi head ja mõneti erilised ehitusfüüsikalised 

omadused:

• Savi "hingab”, s.t ei moodusta auru tõkestavat membraani, 

ning laseb ruumist välja ebasoovitava süsihappegaasi ning 

sisse soovitava hapniku.

• Savi seob niiskust ja annab seda vajaduse korral välja, toimides 

õhuniiskuse regulaatorina ning hoides selle inimesele sobivas 

vahemikus (50-60%).



Lõpetuseks.
Traditsiooniline lubjapõletamine, lubja märgkustutamine ja saadud 

lubjast mördi valmistamine õn tänaseks läbinud üldisel (Augustinuse) 

ajateljel u 5000 aasta pikkuse tee. Eesti õn sellel teel olnud ,,ainult” 

viimased 700 aastat.Tööstuslikult õn lupja põletatud ja seda kuiv- 

kustutatud ning pulberlubjast mörti valmistatud veidi üle 100 aasta. 

Tööstuslik tootmine oli efektiivsem ja lubi muutus oluliselt odavamaks, 

kuid lubja kvaliteet langes. Eestis õn tööstuslikult toodetud lubjaga 

valmistatud mördid-krohvid jätnud oma jälje rohkete rikutud ja 

lagunenud fassaadide näol just Nõukogude Eesti suurtootmise 

perioodist, mistõttu kaotati mõneks ajaks usk lubjasse kui sideainesse.

Krohvi erinevate viimistluspindade näidised (K Bölau raamatust)

• Savikrohv kui suhteliselt raske materjal õn hea soojuse aku

mulaator; hoides ruumide temperatuuri mõne aja ühtlasena.

• Mahakukkunud krohvi võib vett lisades''üles sulatada"ja 

uuesti kasutusse võtta.

Mitmesugustest allikatest võib leida väga erinevaid krohviretsepte. 19. saj 

alguse Soomest pärineb järgmine palkseinte krohvimise õpetus. Savist, veest 

ja rukkijahust segatakse vedel mass, millele lisatakse saepuru. Segu kantakse 

õhukese kihina raiutud palkidele ja lastakse kuivada. Rukkijahus leiduv tärklis 

moodustab liimaine, mis soodustab nakkumist alusega ja muudab krohvi 

puutekindlaks. 20. saj alguses Eestimaal tegutsenud väsimatu saviehituse 

propageerija Johannes Pärtma soovitas järgmist siseseina-krohvisegu: savi, 

linaluud ja liiv vahekorras 2+1 +1; kui savi õn lahja, rikastada krohvisegu 

lubja lisamisega (5-10%). Krohvisegusse õn soovitatud lisada kä mitmesuguseid 

loomseid saadusi (valke): verd, kohupiima, loomasõnnikut. Kuna siseruumides 

ei ole oluline, et krohvipind vett kinni hoiaks, siis õn siin võimalik mitmesuguste 

koostisainetega saavutada visuaalselt huvitavaid ja mitmekesiseid lahendusi. 

Erineva fraktsiooniga täitematerjal (saepuru, linaluud, aganad, eri terasuurusega 

liiv) annab erineva krohvipinna. Siin õn praktiliselt piiramatud võimalused

eksperimenteerimiseks ja enda jaoks huvitavate avastuste tegemiseks. 

Nagu igasuguse krohvi puhul, nii õn kä savikrohvi puhul probleemiks krohvimassi 

sidumine seinapinnaga, eriti siis, kui krohvikiht õn paksem. Mida paksem see 

õn, seda selgemalt avaldub aga savi soodne mõju keskkonnale. Krohvimassi 

sidumiseks õn kiviseinas jäetud vuugid I -2 cm sügavuselt tühjaks, saviseina 

pinda aga löödud auke või tikke, samuti õn seina armatuuriks olevad oksad, 

õled ja pulgad seinapinnast välja kraabitud. Puit- või vahvärkseinte puhul õn 

kasutatud krohviliiste või punutud matte, mis kinnitatakse naeltega seina külge 

ja millele omakorda kinnitub krohv.Väga edukalt õn aastasadade jooksul 

kasutatud õhemaid ja paksemaid roomatte. Roog hoiab oma vormi tõttu 

savikrohvi hästi kinni ning noo sisse jääv õhk tekitab suurepärase soojaisolatsiooni. 

Nagu eespool märgitud, õn savikrohvil üks ainulaadne omadus: teda saab veega 

"üles sulatada”. See loob head eeldused krohvikahjustuste parandamiseks. Kui 

võimalik tuleks sama ärakukkunud krohv vedeldada, niisutada vigastuse ümber 

ohtralt seinapinda ja krohvi ning krohvida uuesti. Kui sama krohvi kasutada ei saa, 

tuleks võimalikult täpselt selgitada krohvi koostis, valmistada uus segu, niisutada 

vigastuskohta ning krohvida. Mingil juhul ei tohi savikrohvi vigastusi parandada 

lubi- või tsementkrohviga.



Ajaloolise krohvi ilu ja valu
Kaire Tooming
Fotod: Peeter Säre, Kaire Tooming

Ajalooline krohv õn materjalis ja käsitluses ainulaadne, iga krohvi- 

kiht kannab oma ajastu märke, olgu selleks siis mördi koostis 

või krohvimise laad. Krohv ja sellel olevad viimistluskihid õn 

hoone ajaloo tundmaõppimisel sama olulised kui vundament, 

müürid ja konstruktsioonid.Tihti saab nendest välja lugeda enam

gi kui hoone põhikehandist, sest meie eelkäijad olid üldjuhul 

pragmaatilised, nad ei eemaldanud parandustöödel kogu olemas

olevat krohvi ning kõiki viimistluskihte, vaid lisasid vajaduse korra! 

või moe muutudes vana(de)le uusi. Nii võib vanas hoones olla 

erinevate krohvikihtide ning nendel olevate viimistluskihtide arv 

märkimisväärselt suur Parimal juhul õn üksteisele ladestununa 

võimalik leida kihistusi hoone algsest viimistlusest kuni nüüdisajani. 

Üldiselt õn erinevad kihistused hästi eristatavad. Nii näiteks 

erineb keskaegne kellu ja väikese hõõrutiga viimistletud ebaühtlane 

krohvipind kardinaalselt klassitsistlikust, mille puhul püüti suurte 

hõõrutitega saavutada võimalikult sirget seinapinda; tsementi 

leides võib olla kindel, et tegemist ei saa olla 19. sajandi lõpust 

varasema kihistusega. Nii võib seintelt kihiti lugeda erinevatel 

ajastutel moes olnut ja suuremaid parandustöid. Kuid vana krohv 

ei ole vaid seintele talletatud ajalugu. Iga krohvija käekiri õn 

isikupärane, mistõttu õn iga ajaloolise viimistlusega fassaad ja 

interjöör omapärane ning kordumatu.Tänapäevases üheülbastuvas 

maailmas õn see hindamatu väärtus. Kui aga jalutada mööda 

mõnest restaureeritavast vanast majast ja heita pilk selle ees 

seisvasse prügikonteinerisse, võib sealt muu ehitusprahi seest 

leida hulgaliselt seintelt eemaldatud krohvi. Näib, et „tõeline"

Konserveeritud keskaegsed maalingud ja krohvipind Kaarma kiriku pikihoones.

Keskaegne sirklijoonis Väike-Maarja kiriku kooriruumi krohvil.

hoone restaureerimine saab nii mõnegi firma jaoks alata vaid 

siis, kui interjöör ja fassaad õn vanast krohvist puhtaks löödud. 

Taoline käitumine tekitab ajal.mil restaureerimisel peaks igasuguse 

ajaloolise substantsi maksimaalset säilitamist võtma a priori, vaid 

nõutust ja meelehärmi. Paraku ei ole veel meie teadvusse jõud

nud tõik, et ajaloolised krohvid ja viimistluskihid õn sarnaselt 

vanade konstruktsioonide, akende ja ustega olulised hoone 

kohta käiva info edastajad.

Mis üldse õn vana maja? Õn see pelgalt hoone algkuju, väline 

vorm? Pikalt õn Eesti arhitektuuri uurijad ja restauraatorid 

näinud hoone väärtusliku osana vaid algset väliskuju. Hilisemaid 

ladestusi peeti ebaolulisteks, neid võis algkuju taasloomiseks 

eemaldada või muuta.Tänaseks oskame väärtustada ajaloolisi 

konstruktsioone ning aknaid-uksi. Seda kä juhul, kui need õn 

hoone põhikehandist hilisemad. Kuid kuskil ajusopis trummeldab 

siiski veel arusaam, et hoone ehitusjärgsete ladestustega võib 

ümber käia vastavalt vajadusele - kas lammutada või säilitada. 

Aga millisel positsioonil õn sellise mentaliteediga restaureerimis- 

maailmas ajaloolised viimistluskihid? Eesti restaureerimispraktikas 

ei ole ajaloolisi krohve ja viimistluskihte üldjuhul peetud eriti 

tähelepanu väärivaks. Krohvi ei nähta siiani hoone orgaanilise 

osana, ehkki sellest võib oskuse korral välja lugeda palju olulist 

ajaloolist infot. Paremal juhul säilub vana krohv uue viimistluskihi 

all, olgu selleks siis kipsplaat või krohvikiht. Kuid paljuski käsitletakse 

krohvi kui tapeeti - kui ei meeldi, tõmban vana maha ja asendan
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uue, paremaga. Seda eriti juhul, kui vana viimistlus tundub oma

nikule/tellijale olevat halvas seisukorras, esteetiliselt sobimatu, 

või mis veelgi pragmaatilisem - jääb ehitustegevusele jalgu. 

Harvad ei ole juhud, kui restaureerimisfirmatöölised ise ei suuda 

vana piisavalt hinnata ning teadmatusest või teadlikult hävitavad 

ajaloolise viimistluse. Kergem õn sein uuesti krohvida kui leida 

krohvimeistrit, kes suudaks teha krohviparandused, mis ei erineks 

vanast seinapinnast. Selline krohvija ei pea olema tingimata filig

raanne krohvimeisten vaid hea silmaga vaatleja, kes tajub vana 

pinna tekstuuri ja koloriiti ning suudab parandused liita vana 

krohviga.

Ajaloolise viimistluse suurimad vaenlased tänapäeva Eestis õn 

raha ja aeg - soov saada võimalikult väikese raha eest võimalikult 

kiire tulemus. Nii muutuvadki tähtajad absurdselt lühikeseks, mis 

ei võimalda korrektseid restaureerimistöid, mille üheks eelduseks 

õn rahulik, hoone vajadustest lähtuv käsitlus.Vana hoone puhul 

peab alati arvestama ootamatustega, mistõttu õn tihti tarvis 

lisaaega uuringuteks või konkreetseks restaureerimistööks.

Omanike kõrval ei ole süüst puhtad kä restaureerimisfirmad 

ise, kes tänases vähempakkumiste tulvas otsivad võimalikult oda

vat tööjõudu ja maksavad sellega lõivu restaureerimise muutu

misele tavaehituseks. Sest ei saa ju restaureerimiseks nimetada 

seda, kui ajaloolise hoone restaureerimisel töötavad peamiselt 

vaid tavaehitusega kursis olevad töömehed, või mis veel hullem 

- kui töömeesteks õn ajutiselt suvaliselt elualalt värvatud tööjõud. 

Kuivõrd õn sellisel juhul tagatud restaureerimistöödes olulisel 

kohal seisev traditsiooniliste töövõtete ja materjalide kasutamine? 

Nii meenutab meil praegu toimuv jätkuvalt 1980. aastate praktikat, 

mida kirjeldas siinkirjutajale elavalt üks siis krohvitöödega tegelnu. 

Toona ootas krohvijaid eelnevalt puhtaks löödud sein. Mördiks 

toodi liiva ja lubja segu, milles lubi oli pigem plastifikaatoriks. 
Sideaineks lisati kohapeal tsementi - värvi järgi. Objektil materjalide 

kasutamise järelevalve ja juhendamine puudus, mis tähendab, 

et hoone traditsioonilise materjalikasutusega ei arvestatud. 

Ajaloolist krohvikäekirja ei olnud võimalik järgida, kuna see oli 

enne krohvija tulekut juba eemaldatud. Mõningate erinevustega 

detailides tuleb see kirjeldus kä meie täna

päevas tuttav ette. Kuidas peaksid aga toimu

ma ajaloolise viimistlusega fassaadide ja 

interjööride restaureerimistööd? Kä ajaloolisi 

krohve puudutavate tööde eeltingimuseks 

õn uuringud. Nende käigus kaardistatakse 

olemasolev situatsioon ning tehakse konser- 

veerimis- või restaureerimisettepanekud. 

Paljuski sarnanevad krohviuuringud arheo

loogiliste uuringutega - uurimine toob kaasa 

uuritava hävingu.Vanemaid kihte avades 

kaotatakse paratamatult uuemad ning kui 

jõutakse seinapinnani, õn uuritav objekt 

hävinenud. Et vältida mõttetut hävitamist, 

peaksid viimistluse ajaloo uuringud olema 

kaalutletud ning minimaalsed ja neid peaks 

tegema professionaal. Rõhk tuleks asetada 

krohvi seisundi uurimisele.Vaid selliste uurin

gute alusel saab öelda, kas mingi osa krohvist 

õn nii halvas olukorras, et selle peaks eemal

dama. Korvamatut kahju tekitavad asjatund

matud krohvi olukorra hindajad, kelle pea 

ainsaks kriteeriumiks kihtide püsivuse määra

misel õn see, kas krohv kobiseb või mitte. 

Aluselt lahti löönud kobisev krohv õn meie 

vanades hoonetes väga sage, kuid püsib 

üldjuhul hästi seinal ning tuleb võimalikult 

säilitada. Ajaloolise krohvi eemaldamine 

tuleb kõne alla vaid siis, kui uuringud õn 

selle ette näinud.

Konserveeritud maalingud ja krohvipind Hanila kiriku pikihoones.

Eelnevalt kirjeldatu annab ülevaate, kuidas 

peaks suhtuma ajaloolisse viimistlusse. See 

vajab teadmisi, oskusi ja aega. Kuid siiani 

panustatakse krohvitöödel peamiselt kiiru

sesse ja odavusse. Nii ongi igapäevaseks 

praktikaks vana krohvi seintelt eemaldamine 

ja suurte pindade uuesti krohvimine. Ajalugu 

ning omapära kaob prügikoriteinerisse. Nii 

võidetakse küll ruutmeetrites, kuid kui palju 

seeläbi kaotatakse?

Kaire Tooming



Pidula mõisa krohvitööd
Tõnu Sepp

Eesti restaureerimissüsteemi viimase viieteistkümne aasta suurim 

saavutus krohvitööde vallas õn vahest lubja ja lubikrohvide taas

avastamine. Kui eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel 

oli tsementkrohvide kasutamine veel üsna levinud kä nn nomen

klatuursetel objektidel nagu keskaegsed kirikud, siis tänaseks õn 

lubikrohvid selgelt ainuvalitseja rollis. Lubikrohvide koostis, samuti 

krohvimise tehnoloogiline külg õn suhteliselt hästi läbi uuritud 
ja praktikas järele proovitud.

Mõnevõrra õn aga tagaplaanile jäänud krohvitööde nn. esteetika 

pool, s. o. erinevad pinnafaktuurid. Olenevalt mingil ajastul valit

senud maitsest, tollastest võimalustest ja kä vajadustest võis 

hoone juures kasutada kas silekrohvi, kellukrohvi, pritskrohvi, 

luuakrohvi, kindakrohvi vms. Selliseid termineid võib kohata nii 

ehitajate suulises traditsioonis kui kä erialakirjanduses. Julgen 

väita, et krohvipinna faktuur õn hoone ajaloolise autentsuse 

seisukohalt sama oluline kui krohvitöödel kasutatav materjal.

Seega õn restauraatori ülesanne taastada hoonel just selline 
krohvipind, nagu see seal objektiivse informatsiooni kohaselt 

kunagi oli, mitte lihtsalt piirduda lubikrohvi kasutamisega. Kahjuks 

õn siiski paljude hoonete puhul mindud unifitseerimise teed ja 

tehakse ilusat silekrohvi (või kellukrohvi). Selle põhjuseks võib 

muu kõrval olla kä teadmiste ja kogemuste puudus. Mingi kindla 

krohvipinna saavutamiseks peab kasutama teatud töövõtteid ja 

töövahendeid.Teadmised nende kohta õn aga puudulikud.

2004. aastal toimusid mõningad remonditööd Saaremaal Pidula 

mõisas. Nende käigus restaureeriti hoone fassaadid. Kui esifassaadil 

oli lõiguti säilinud lubitsementkrohvi eelmise sajandi kolmeküm

nendatest aastatest, siis hoone otsaseintel oli veel kohati nn. 

mõisaaegset krohvi, mis võis pärineda 19. sajandi keskpaiku 

toimunud mõisa viimasest suuremast rekonstrueerimisest. 

Krohvipind oli väga ebaühtlane, meenutades pigem krohvi 

viimistlemata jäetud sisseviskekihti kui viimistletud pinda. Selline 
pinnalahendus õn vähemalt Saaremaal olnud väga laialt levinud: 

hoone peafassaadil õn korralikult viimistletud (sile)krohv, taga

ja kõrvalseintel aga krobeline krohvipind.

Krohvitöid tegevad töömehed jõudsid üsna kiiresti arusaamisele, 

et neil puudub ettekujutus, kuidas sellist krohvipinda saavutada. 

Umbes üks tööpäev kulus eksperimenteerimiseks ja lõpuks 

saavutati üsna originaalilähedane tulemus.

Krohvisegu

Originaalkrohvi tegemisel oli kasutatud nähatavasti kohalikku 

jämedate rai ist mereäärset liiva, mis sisaldas rohkelt väiksemaid 

kive ja teokarpe. Uue lubimördi valmistamiseks kasutati Lümanda 

lupjaja Kiiu jämedateralist liiva. Kuna vanal krohvipinnal oli roh

kesti augukesi, mis said sinna tekkida ainult kivikeste väljalangemise 

tulemusena, asendati umbes 15%-20% mördi täiteliivast kuni 

10 mm läbimõõduga kividest paekillustikuga.

Krohvimine

Krohvimistöid tehti olenevalt vajadusest kas kahes või kolmes 

kihis, Esmalt õhuke nakkekiht ja seejärel paksem täitekiht (-kihid), 

mis jäi ühtlasi kä viimistluskihiks. Kui nakkekihi paksus oli selgelt

alla 10 mm, siis järgmine kiht 

oli kohati kuni 15 mm paks. 

Krohvimört tehti just nii ve

del, et see hakkaks seinapin- 

nal kergelt valguma.

Pärast teise kihi sisseviska- 

mist lasti sellel tund või kaks 

(sõltuvalt ilmast) taheneda 

ja seejärel lõigati pinnakiht 

väikese hõõruti servaga (kä 

kellu- või isegi labidaservaga) 

siledamaks. Just nimelt lõigati 

krohvi kõrgemad konarused 

maha, mitte ei surutud või 

silutud neid krohvikihi sisse. 

Selle tulemusena kukkusid 
krohvi pinnakihis olevad kivi

kesed väljajättes järele auk

liku pinna nagu originaal- 

krohvil.

Pärast seinapinna lupjamist 

oli krohvikiht sedavõrd üht

lane, et ilma tööde-eelse 

fotota õn uut ja vana krohvi 

väga raske eristada.

Kuigi kasutatud krohvimis- 

tehnoloogia õn lubikrohvi 

üldise teooriaga (kihtide arv 

ja paksus!) mõneti vastu

olus, õn käesoleva talve esi

mene pool ilma probleemi

deta üle elatud, samas kui 
Kuressaares mitmed nn. 

klassikaliselt krohvitud 

pinnad lagunevad. Üks sele

tus võib olla see, et krohvi

pinda ei surutud kellu või 

hõõrutiga kokku, mistõttu 

ei tekkinud tihedamat pinna- 

kihti ja kä krohvikiht tervi

kuna õn mõnevõrra hõre

dam.

Silekrohvi fragmendid esifassaadil

Otsafassaad krohvitööde ajal





Muinsuskaitseseaduse tähendusest omanikule
Piret Annus» Muinsuskaitseameti õigusnõunik

Muinsuskaitse mõiste õn ajas muutunud, kuid varjatud vastasseis 

õn sellesse juba sisse kodeeritud. Kui kaitstakse, siis ikka millegi 

või kellegi eest. Muinsuskaitseseaduse eesmärk õn muinsuskaitsjate 

ja omaniku omavahelise suhte määratlemine ning kultuuripärandi 

kaitse reguleerimine muinsuskaitsjate ja omaniku koostöö kaudu. 

Kultuuripärandi kaitse omaniku eest kipub olema aga ühiskonna 

arengutaseme märk.

Kohustused ja eelarvamused
Eesti õigusruumis õn muinsuskaitseseadus eraomaniku jaoks 

ilmselt rangeim seadus, kuigi sellest tulenevad nõuded ja piirangud 

eeldavad vaid mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise 

omaniku heaperemehelikku suhtumist oma omandisse ja selle 

elementaarset hooldust. Muinsuskaitseseaduse § 16 kohaselt 

õn omanik kohustatud mälestist hooldama, järgima muinsuskaitse

seadusest tulenevaid piiranguid, teatama mälestist kahjustavatest 

muudatustest ja võimaldama muinsuskaitsespetsialistidel mälestist 

üle vaadata. Seega ei saa omanik tõepoolest omandit oma suva 

kohaselt kasutada ja vallata. Ekslikult õn arvatud, et muinsuskaitse 

eesmärk õn seada omanikule olemasoleva mälestise algse kuju 

taastamise kohustus.Tegelikult ei nõua seadusest tulenev säilitamis- 

ja hooldamiskohustus omanikult midagi võimatut ja kä mitte 

hävinu taastamist, vaid eelkõige olemasoleva väärtustamist ja 

sellesse heaperemehelikku suhtumist: katuse sadeveekindlaks 

tegemist, avatäidete ja läbijooksude sulgemist, sadeveesüsteemi 

korrashoidu, müüride toestamist, võsa eemaldamist jms. Igasugune 

tegevus, mis jääb väljapoole olemasoleva hooldamist, tuleb 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

Omaniku seisukohalt õn oluline teada, et muinsuskaitseseaduse 

§ 24 kohaselt eeldab konserveerimine, restaureerimine, remont, 

ehitamine (kä katusealuse väljaehitamine), ajalooliselt väljakuju

nenud ehitusjoone ja kinnistu piiride muutmine, katusemaastiku 

ja hoone fassaadide muutmine, ehituselementide ja -konstrukt

sioonide algsest asukohast eemaldamine (kä siseruumis), teede 

ja trasside rajamine ning haljastus- ja kaevetööde tegemine 

kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal Muinsuskaitseameti ja kohaliku 

omavalitsuse luba.

Probleeme tekitab § 35 nõue, et mälestist ja muinsuskaitsealal 

paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida või remontida 

ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusei ja eriala

spetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.Viimane seaduse

muudatus lubab muinsuskaitsealal paikneva ehitise (mis ei ole 

riikliku kaitse all olev üksikmälestis) hoonesisese ümberehitamise 

põhiprojekti koostamist muinsuskaitse eritingimusteta, ent siiski 

kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga. Mälestise konserveerimise 

ja korrastamise projekte ning eritingimusi koostada, järelevalvet 

teostada ning mälestist restaureerida ja remontida võivad ainult 

need ettevõtjad, kellel õn Muinsuskaitseameti väljastatud tegevus

luba. Valik õn piisav, sest tänaseks õn väljastatud ligi 200 tegevusluba. 

Muinsuskaitsealal paiknevas mittemälestises toimuvate tööde 

puhul tegevusloa olemasolu ei eeldata.

Pärast eritingimuste ja põhiprojekti kooskõlastamist väljastab 

Muinsuskaitseamet tööde alustamise loa. Õn oluline teada, et

kui tööde teostamiseks õn ehitusseaduse kohaselt nõutav 

kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek või ehitusluba, antakse 

see pärast Muinsuskaitseameti poolt tööde alustamise loa 

väljastamist.

Kui omanik ei ole koostööaldis
Eelnimetatud kitsenduste järgimine tekitab praktikas probleeme. 

Ilma kooskõlastuse ning loata mälestisel või muinsuskaitsealal 

paiknevas ehitises toimetamine õn aga seaduserikkumine. Näiliselt 

odavama lahenduse asemel võib muinsuskaitseseaduse rikkumine 

osutuda lõppkokkuvõttes õige kallite. Ilma Muinsuskaitseametiga 

kooskõlastatud projektita, erialaspetsialisti muinsuskaitselise 

järelevalveta või tegevusloata konserveerimise, restaureerimise 

või remontimise eest, samuti mälestise rikkumise või hävitamise 

eest õn võimalik määrata trahv kümnetes tuhandetes kroonides. 

Tõsi, viimasel juhul võib olukord tähendada haldusvastutust 

koos sellest tulenevate tagajärgedega. Omanikule kipub see 

lisaks trahvile muidki lisakulutusi tooma, sest kooskõlastuse, 

järelevalve ja/või projekti puudumise tagajärjeks õn sageli eba

kvaliteetne töö, mis paratamatult mälestist rikub. Erihariduse ja 

tegevusloaga ettevõtja tagab korraliku töö ning projekti olemasolu 

garanteerib, et ettevõtjalt saab nõuda maksimaalset kvaliteeti 

igas detailis. Ilma projekti või järelevalveta töötamise puhul õn 

sageli tulnud kogu töö uuesti teha, sest tulemus õn olnud kõigi 

osapoolte jaoks ebarahuldav. Kindlasti õn odavam kooskõlastada 

oma tegevus Muinsuskaitseametiga, kui pärast tööd ümber teha. 

Seadusejärgne trahv ei ole suur, kui arvestada, et mälestise 

väärtus võib ebakvaliteetse töö või projekti ja järelevalve puudu

mise tõttu kahaneda kä rahas mõõdetuna hoopis rohkem. Lisate 

võib väheneda kogu ansambli või muinsuskaitseala väärtus. 

Jõustunud väärteomenetluse otsus ei tähenda, et asi õn lõppenud. 

Edaspidi jälgitakse seadust rikkunud omanikku tähelepanelikumalt 

ning korduva rikkumise puhul võib teda oodata juba suurem 

trahv. Muinsuskaitseseaduse § 442 kohaselt õn aga Muinsuskaitse

ametil võimalik kohaldada kä sunniraha, mis ei ole karistus. Amet 

teeb sel juhul omanikule ettekirjutuse täita teatud kohustused 

mõistliku tähtaja jooksul, sellele lisandub hoiatus, et kohustuse 

mittetäitmise korral rakendatakse sunniraha kuni 10 000 krooni. 

Sunniraha võib kohaldada korduvalt kuni kohustuse täitmiseni. 

Trahvid õn määratud siiani omanikele, kes sihilikult ja teadlikult 

õn seadust rikkunud, asudes mälestisel tegutsema ilma Muinsus

kaitseametiga kooskõlastamata, rikkudes mälestist (nt paigaldades 

mittealgupärasest materjalist aknad, ehitades pööningu välja, 

eemaldades originaalkonstruktsioone vms). Sunniraha õn kohal

datud kä omanikele, kes ei ilmuta heaperemehelikku suhtumist 

enda omandisse ega taga mälestisele selle elementaarset säilimist 

kindlustavaid tingimusi, nagu katus või avade sulgemine. Äärmusliku 

juhtumina õn läinud üks mõis kä arestimisele ning enampakku

misele. Kui omanik võtab aga ühendust muinsuskaitsega ja aitab 

ettekirjutusi ära hoida, esitades mõlemale poolele sobiva 

tegevuskava ja leppides kokku tähtaegades, siis võidavad mõlemad. 

Muinsuskaitse seisukohalt õn kindlasti otstarbekam suunata 

omaniku raha kultuuripärandi hooldamisse kui trahvi või sunniraha



kaudu riigieelarvesse. Rääkimata aja säästmisest, sest aeg töötab 

hävimisohus mälestise kahjuks ning hävinu taastamine õn oluliselt 

kulukam kui olemasoleva säilitamine. Omanikele õn olnud 

üllatuseks, et nad vastutavad mitte ainult ebaseadusliku tegevuse, 

vaid kä tegevusetuse eest. Igasuguse tegevuse puhul, mis õn 

muinsuskaitseseadusega vastuolus, õn sunnirahaga võimalik 

omanikku rikkumisi heastama panna ning lõppkokkuvõttes ei 

vii konflikti tekitamine kuhugi, Praktika õn näidanud, et algne, 

sageli teadmatusest tekkinud vastasseis omaniku ja muinsuskaitse 

vahel lõpeb enamasti mõlemat poolt rahuldava kompromissiga.

Piirangud ja nendest informeerimine
Lisaks mälestisele peab omanik arvestama kä kinnismälestise 

kaitseks kehtestatud kaitsevööndiga, mis õn reeglina 50 m 

mälestise väliskontuurist või piirist, kui mälestiseks tunnistamise 

kohta antud kultuuriministri määruses või käskkirjas ei ole ette 

nähtud teisiti. Kaitsevööndis õn igasugusteks mulla- ja ehitus

töödeks vaja Muinsuskaitseameti luba. Kaitsevööndid õn 

kehtestatud kä muinsuskaitsealadele ja nende eesmärk õn vältida 

kaitsealale avanevate kaugvaadete sulgemist või muinsuskaitseala 

piirile kaitstava hoonestusega sobimatute ehitiste püstitamist. 

Kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseala põhimääruses kindlaks

määratud kitsendused. Kä üld- ja detailplaneeringu koostamisel 

tuleb nii muinsuskaitseala kui kä mälestise nähtavuse ja vaadel- 

davuse tagamiseks arvestada Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud 

eritingimusi.

Kõima mõis oli omanikepoolsete kohustuste mittetäitmise tõttu määratud enam
pakkumisele. Pärast enampakkumise väljakuulutamist hakkas omanik siiski viimasel 
hetkel mõtlema ja maksis sunniraha ära säilitades nii omandiõiguse.

Omanik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tava

kohane juurdepääsutee mälestiseni viib, peab tagama läbipääsu 

päikesetõusust päikeseloojanguni, kuid mälestiseks olevasse 

ehitisse või selle õue pääseb loomulikult ainult omaniku loal. 

Muinsuskaitseseaduse § I 8 järgi koostab Muinsuskaitseamet 

omanikule või valdajale mälestise kaitsekohustuse teatise, kus 

õn esitatud mälestise kirjeldus, tunnused, seisukord, hooldamiseks 

tehtavate tööde loetelu, kaitsevöönd ja kitsenduste võimalikud 

leevendused.Väär õn mälestiste omanike arvamus, et kui 

Muinsuskaitseamet ei ole neile kaitsekohustuse teatist väljastanud, 

siis muinsuskaitseseaduses sätestatud piirangud neile ei laiene. 

Tegemist õn väga töömahuka ettevõtmisega, sest kultuuri

mälestiste riiklikku registrisse õn kantud ligi 25 000 mälestist ja 

enamikus maakondades töötab ainult üks inspektor Ekslik õn 

kä arvamus, et mälestised õn tähistatud.Tähistamist korraldab 

Muinsuskaitseamet eelarveliste vahendite piires ning tähistada 

õn jõutud vähesed mälestised. Seadus kohustab kä omanikku 

kinnistu võõrandamisel teavitama järgmist omanikku muinsus- 

kaitselistest piirangutest. Samuti õn notarid kohustatud tehingu 

kinnitamisel omanikku piirangutest informeerima; ent kui notar 

ei ole välja selgitanud, et tegu õn mälestisega, ei vabasta see 

siiski omanikku vastutusest mälestise säilimise eest. Selle kinnisasja 

suhtes, kus kinnismälestis asub, õn ostueesõigus riigil ja seejärel 

kohalikul omavalitsusel. Praktikas õn riik ostueesõigust kasutanud 

riik ühel korral (aastal 2004). Kui kinnisasi õn ostueesõigusega 

koormatud, õn selle kohta kinnistusraamatu kolmandas jaos 

kanne (see õn umbes viiendikul kinnismälestistest). Kõige 

usaldusväärsem informatsiooniallikas õn siiski Muinsuskaitseameti 

koduleheküljel asuv avalik elektrooniline kultuurimälestiste 

register; mis õn ristkasutuses maakatastriga, see võimaldab 

määrata mälestiste asukohad katastriüksuste plaanil.Tulevikus 

võiks see olla ristkasutuses X-teega, sel juhul oleks kogu omanikule 

vajalik info üheskoos kättesaadav.

Mälestise omanikul õn alati õigus saada Muinsuskaitseametilt 

mälestisega seonduvat informatsiooni ning konsultatsiooni 

mälestise hooldamiseks ja kasutamiseks. Samuti õn mälestise 

omanikul võimalik taotleda Muinsuskaitseameti kaudu nii riigi

eelarvest kui kä kohalikult omavalitsuselt toetust mälestise 

hooldamiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks või säilitus

tingimuste loomiseks. Omanik peaks jälgima, et taotlus oleks 

esitatud enne I. veebruari, sel juhul õn võimalik seda järgmise 

aasta eelarve planeerimisel arvestada.

Muinsuskaitseseadus sisaldab palju piiranguid, sest ilmselt ajaloolise 

järjepidevuse katkemise tõttu ei oska inimesed vahel ise endale 

kuuluvat väärtustada. Kaitse all olev ehituspärand õn väga mitme

kesine, seda kaitstakse aga võrdsetel alustel ja nii mõnigi kord 

õn selle põhjendamiseks vaja korralikku selgitustööd. 

Muinsuskaitseseaduse eesmärk õn tagada säästvate ja läbimõeldud 

otsuste tegemine, vältida ettevaatamatut tegevust, millel võivad 

mälestise või muinsuskaitseala jaoks olla pöördumatud tagajärjed, 

ning leida väärtusliku säilimist tagavad lahendused, mis rahuldaks 

kõiki osapooli. Enamik seaduserikkumisi jääks olemata, kui omanik 

väärtustaks endale kuuluvat ja oskaks näha väärtust juba olemas

olevas, nii tervikus kui kä detailides. Kui kunagi saavad omanikud 

teadlikuks või jõuavad mälestised teadlike omanikeni, siis võiks 

hakata kä piiranguid ja nõudeid kaotama, seni aga jäägu muinsus

kaitseseaduse rikkumine luksuseks, mida endale lubada ei saa.



Vanalinnade muinsuskaitsealad uuel ringil
Lilian Hansa»*, Mart Siilivask, Anne Kivi

2004. aasta tõi eriti teravalt esile muinsuskaitsealadega seotud 

probleemistiku.Võtame või debatid Pärnu muinsuskaitseala 

laiendamise ümber või Võru poliitikute avaliku väljaastumise 

muinsuskaitseala kaotamiseks. Arutelusid jälgides tundub, et 

vastuseis õn tihti tingitud seaduse vähesest tundmisest. Ei teata, 

mis õn kaitsealal lubatud ja mis vajab Muinsuskaitseametiga 

kooskõlastamist. Paraku õn vastuseisu põhjuseks kä mõne 

poliitiku lünklikud kultuuriteadmised. Selle kõrval õn märksa 

vaiksemalt toimunud muinsuskaitseseadusest tulenev kaitsealade 

põhimääruste uuendamine Tartus, Viljandis ja Kuressaares.

Vanalinnade uurimine ja kaitse Eestis
Hoonekogumite laiahaardelisem väärtustamine algas Euroopas 

19. sajandi lõpus vabaõhumuuseumide rajamise ja ajalooliste 

linnasüdamike kaitsega.Viimaste aastakümnete muinsuskaitseline 

tegevus õn kä Eestis liikunud üksikmälestise väärtustamiselt 

tervikliku keskkonna hindamise ja säilitamise suunas.

Eesti ajalooliste vanalinnade uurimisele pani 1960. aastatel aluse 

üks esimesi vanalinnade säilitamise ideolooge, arhitektuuriaja

loolane Helmi Üprus, kelle ideedele õn tema kolleegid edaspidi 

tuginenud. 1966. aastal loodi esimesenaTallinna vanalinna riiklik 

kaitsetsoon ja kinnitati selle põhimäärus. Sellele järgnes 1970. 

aastatel Tartu, Pärnu, Paide, Viljandi, Rakvere, Võru, Kuressaare, 

Haapsalu,Valga ja Lihula ajalooliste kaitsealade moodustamine. 

Varasemale üksikhoonete kaitsele lisandus ümbritseva ala, pla

neeringu, tänavavõrgu ning topograafiliste iseärasuste väärtustamine. 

1980-ndatel koostati Kultuurimälestiste Riiklikus Projekteerimise 

ja Uurimise Instituudis (KRPI) vanalinnade kaitsealade detailpla

neeringud. Sellega kaasnesid põhjalikud linnaehitusajaloo ja üksik

hoonete uuringud. Koostatud linnaplaanid kajastasid peale planeeri

misettepanekute ehitiste vanust, väärtust, miljööd, ajalooliste 

plaanide lokalisatsiooni jms. Neile lisandusid ajalooliste fotode ja 

linnaplaanide mahukad kogud.Vanalinnade detailplaneeringud õn 

seni põhjalikemad linnaehituslikud uurimistööd ning õn tänaseni 

abiks vanalinnade projekteerimis- ja ehitustegevuses.

Muinsuskaitsealad muinsuskaitseseaduses
Muinsuskaitseseadus (MKS) sätestab muinsuskaitseala (§ 4) ja 

selle kaitsevööndi (§ 25) mõiste, muinsuskaitsealaks tunnistamise 

korra (§ 15) ning seal kehtivad kitsendused (§ 24). 

Muinsuskaitsealaks võidakse tunnistada kultuuriväärtusega 

ajalooline asula või selle osa või looduse ja inimese koostegevuse 

tulemusena kujunenud ala. Muinsuskaitseala võib koosneda 

kinnismälestistest, mis koos maa-ala ja loodusobjektidega ning 

tänävatevõrgu, hoonestuskvartalite ja kruntide struktuuriga 

moodustavad kultuuriväärtusliku terviku.

Tihti arvatakse, et muinsuskaitsealal õn ehitamine keelatud, mis

tõttu piirkonna areng peatub. Siin tuleb rõhutada, et muinsuskait

seala eesmärgiks ei ole keelata seal ehitustegevust. Kaitsealal õn 

kõige tähtsam säilitada selle väljakujunenud linnaehituslik struk

tuur- vanalinna ajalooline üldilme. Loomulikult õn tähtis kä iga 

üksiku hoone algupärane arhitektuur kuid põhitähelepanu õn 

pööratud olemasoleva tänavavõrgu, krundijaotuse, hoonestus

tiheduse, hoonete paigutuse ja mõõtmete säilitamisele ning linna

ehitusliku struktuuri traditsioonidele tuginevale edasiarendamisele. 

Muinsuskaitseseaduses õn loetletud, millised tegevused kaitsealal 

peavad olema kooskõlastatud Muinsuskaitseametis.Vanalinnas 

ehitamine nõuab spetsiifilisi teadmisi selle kujunemise ajaloost, 

hoonestustraditsioonide iseärasustest ja restaureerimise põhi

mõtetest, mida valdavad muinsuskaitselist haridust ja tegevusluba 

omavad spetsialistid. Nemad koostavadki projekteerimise aluseks 

olevad muinsuskaitse eritingimused, milles analüüsitakse 

konkreetset linnehituslikku olukorda, hoone ajaloolist ja arhitek

tuurset väärtust, tehnilist seisukorda jms. Erinevalt üksikmälestisest 

võib muinsuskaitsealal projekteerida ja ehitada ilma vastavat 

tegevusluba omamata, kuid ehitusprojektid peavad olema Muin

suskaitseametis kooskõlastatud.

Väljavõte muinsuskaitseseadusest:
§ 24. Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused 

(I) Muinsuskaitseameti ning valla- või linnavalitsuse loata õn 

kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal keelatud järgmised tegevused:

1) konserveerimine, restaureerimine ja remont;

2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või 

allaehitamise teel, ning lammutamine;

3) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja 
täisehitamine;

4) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja 

kruntide (kinnistute) piiride muutmine ning kruntimine;

5) krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;

6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, 

treppide, väravate jms muutmine;

7) ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, 

nagu reklaami ja info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme 

paigaldamine, samuti muul viisil mälestise või muinsuskaitsealal 

paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide 

ümberpaigutamine;

8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstrukt

sioonide algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende 

muul viisil rikkumine;

9) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmater

jalide kasutamine;

10) teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;

I I) haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümber

kujundamine.
Eelnev seaduse väljavõte tähendab inimkeeli öelduna seda, et prak

tiliselt igasugune remondi, ehituse ja kaevetöödega seotud tegevus 

nõuab tavapärasest suuremat tähelepanu ja paraku kä bürokraatlikku 

asjaajamist. Olles esmapilgul küll äärmiselt omanikuvaenuliktähendab 

see lõppkokkuvõttes omaniku kaitsmist tema enese eest. Ei pruugi 

ju iga inimese arusaamad väärtustest turutrendidega päriselt ühte 

jalga käia. Paljud sammud õn aga pöördumatud.

Muinsuskaitsealade põhimäärused
Kuigi ajalooliste linnade muinsuskaitsealad moodustati juba 

umbes kolmkümmend aastat tagasi, pärineb enamik kaitsealade 

põhimäärusi 1990. aastatest. Uus muinsuskaitseseadus (2002) 

teeb vajalikuks määruste uuendamise, millega Muinsuskaitseamet



õn koostöös kohalike omavalitsustega algust teinud. Lisaks sisu

listele täpsustustele vaadatakse üle kaitsealade piirid, mille muut

misel tuginetakse vanalinnade kaitse senisele kogemusele ja 

praktikale. Muinsuskaitsealade laiendamise põhjuseks õn ajalooliste 

ehitustraditsioonide mitmekesisema väärtustamise vajadus ning 

soov kaitsta väljakujunenud linnaehituslikku struktuuri ebamas- 

taapse hoonestuse eest.

2004. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus Viljandi, Kuressaare jaTartu 

vanalinna muinsuskaitseala uue põhimääruse, millega laiendati 

kä kaitsealade seniseid piire. Määrustes õn kirjeldatud muinsus

kaitsealade ja kaitsevööndite piire, sõnastatud kaitse eesmärgid, 

täpsustatud restaureerimise ja remondi nõuded ning esitatud 

uusehitiste püstitamise tingimused.

Üks olulisi uuendusi põhimäärustes õn uusehitiste püstitamisele 

esitatavad tingimused.Vanalinnad õn viimastel aastatel muutunud 

kinnisvaraarendajate ja investorite hulgas populaarseks. Kinnisvara 

hinnad õn väärtuslikus keskkonnas kõrged, siin soovitakse lammu

tada vanu ja rajada uusi hooneid. Kuigi vanad majad õn heapere

mehelike omanike puudumise tõttu tihti halvas olukorras, püüab 

Muinsuskaitseamet majaomanikke veenda, et iga hoone õn vana

linna osana väärtuslik, mistõttu lammutusluba ei anta kerge 

südamega. Seda enam, et vanade asemele kipuvad kerkima 

mõõtmetelt suuremad ning arhitektuurilt ja materjalivalikult 

sobimatud hooned. Kuna vanalinnad õn pidevalt uuenenud, siis 

ei ole hävinud majade asemele uute ehitamine põhimõtteliselt 

keelatud, kuid selleks, et vanalinna harmooniline üldilme säiliks, 

peavad need arvestama ümbritseva hoonestusega. Uued hooned 

peaksid olema samas kohas asunud hävinud hoonetega ehitus

mahult ja mõõtmetelt võimalikult sarnased.Vältida tuleb mitmeid 

kinnistuid haaravaid ehitiskogumeid.

Kaitsealal ei pruugi olla palju silmapaistva arhitektuuriga hooneid. 

Vanalinnade olulisimaks väärtuseks õn ajalooline miljöö, mis 

väljendub paljude esmapilgul tähtsusetute komponentide koos

mõjus. Seetõttu ongi hoonete kõrval tähelepanu all iseloomulikud 

haljastusviisid ja haljasalad, tänavakatted, piirdeaiad, väikevormid, 

reklaamsildid,tehnorajatised jms.Viimasel ajal õn hakanud vana

linnade tänavapilti risustama reklaam ja liiklusmärgid. Nende 

domineerivuse ja liiga silmatorkava kujunduse tõttu jäävad 

ajalooliste hoonete fassaadid järjest enam tagaplaanile. Kä täna

vatel parkivad suured autod ja bussid varjavad väikesi maju. 

Seetõttu peaks turistidele vaatamisväärsetes kohtades autoliiklust 
ja parkimist vältima.

Muinsuskaitsealal võib kaevetöid teha ainult arheoloogi järelevalve 

all, kuna mullatööd sügavamal kui 30 cm hävitavad sajanditetagust 

kultuurkihti. Aegade jooksul ladestunud kultuurkiht sisaldab väga 

mitmesugust infot tollaste inimeste tegevuse, toitumise, harjumuste 

ja palju muu kohta, mille muudavad ,,loetavaks" vaid spetsialistide 

tehtud uuringud.

Vähe õn tähelepanu pööratud vanalinnade tüüpilisele haljastusele. 

Üldjuhul ei kasva siin põlispuud mitte tänaval, vaid hoovides. 

Piirdeaedade taga õn loomulike puhmastena vanaaegsed ilu- 

põõsad, nagu sirel, jasmiin, leeder jms. Kujundatud vormid õn 

uuema aja nähtus ning need sellesse miljöösse ei sobi. Mõnikord 

õn kasvanud hävinenud hoonete asemele või majadele liiga lähe

dale puud-põõsad, mis oma juurtega ehitist lagundavad. Heakorra- 

ja haljastusprojekte tehes tuleb eelöeldut silmas pidada.

Miljööd kui tunnetuslikku õhkkonda kujundavad kä inimesed, 

mistõttu juhitakse põhimäärustes tähelepanu sellele, et elu 

vanalinnast ei kaoks.

Muinsuskaitseala ümbritseb kaitsevöönd, kus tuleb vältida kaitse

alaga mõõtmetelt sobimatuid ja kontrastseid ehitisi ning tagada 

vanalinna silueti vaadeldavus.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
Kuressaare vanalinna õn hinnatud eelkõige ajaloolise tänavavõrgu 

ja tervikliku linnaehitusliku miljöö säilimise tõttu.Vanalinna muin-

Kuressaare vanalinn mmmmmmm Muinsuskaitseala piir **•«** Muinsuskaitseala kaitsevöönd ........ Kuressaare linnuse ning selle bastionide,
raveliinide ja vallikraavi ühise kaitsevööndi piir
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suskaitseala haaras seni kindlus-linnust ja selle juurde 17.-1 8. 

sajandil kujunenud valdavalt kivihoonestusega linnatuumikut. 

Uue põhimäärusega suurendati kaitseala põhja suunas, kus õn säili

nud linna tekke aegsed vanemad tänavasuunad (Pikk ja Kohtu t) 

ning kagu (Uus-Roomassaare jaVana-Roomassaare t) ja loode 

(Suur-Põllu jaVäike-Põllu t) suunas, kus paiknevad tervikansamblina 

19.-20. sajandist pärinevad üsna originaalsel kujul säilinud puit

elamud. Oluline muudatus õn, et Kuressaare kindlusele ning 

seda ümbritsevale haljasalale õn määratud eraldi kaitsevöönd, 

kus välditakse uusehitiste püstitamist, et säilitada linna vanimale 

mälestisele avanevad vaated. Sama eesmärki teenib kä kaitse

vööndi laiendamine mereäärsel alal, kus tuleb säilitada kindluse 

vaadeldavus nii merelt kui kä olulisematelt tänavasuundadelt.

Väljavõte Kuressaare vanalinna 
muinsuskaitseala põhimäärusest.
Muinsuskaitseala eesmärk:
Muinsuskaitseala eesmärk õn muinsuskaitseala kui ajalooliselt 

väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujun

davate ehitiste, plaani struktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, 

miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja 

sisevaadete säilitamine.

Kaitse eesmärgid, millest juhindutakse muinsuskaitsealal, õn:

1) ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku struktuuri (hoonestus- 

struktuur; tänavate struktuur; kruntide struktuur) ning linnaruumi 

elementide (tänavaruumid, väljakud, säilinud muldkindlustused, par

gid ja puiesteed jms) säilitamine ja hävinud oluliste osade taastamine;

2) ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuritraditsioonide (kinnistu- 

struktuur ja selle hoonestustavad, ehitusmaterjalid, katusekatted, 

fassaadide viimistlus, arhitektuursed detailid ja elemendid, tänava- 

sillutis jms) järgimine ehitiste hooldamisel, konserveerimisel, res

taureerimisel ja remontimisel;

3) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu (sealhulgas tänavate 

laiused, kõnniteed, piirdeaiad), hoonestuse üldise ja kohaliku 

mastaabi, stiililise ja ajastulise mitmekesisuse, perspektiiwaadete, 

katusemaastiku ja muu vanalinnale iseloomuliku järgimine ehitiste 

püstitamisel ning ehitiste laiendamisel juurde-, peale- või 

allaehitamise teel;

4) muinsuskaitsealale ja sellel paiknevatele ehitistele kahjulike 

ja sobimatute kasutusviiside väljatõrjumine;

5) ajaloolises linnatuumikus elamisvõimaluste maksimaalne 

säilitamine;
6) arhitektuurselt väärtuslike interjööride, detailide, elementide 

ja ajalooliste ehituskonstruktsioonide säilitamine ja eksponeerimine;

7) vanalinnale iseloomuliku haljastusviisi, väärtuslike loodusobjek

tide ja traditsiooniliste haljasalade säilitamine;

8) kultuurkihist leitud ja säilitamist väärivate ehituskonstrukt

sioonide, -detailide või -elementide eksponeerimine;

9) vanalinna ja selle elementide tekke- ja arengulugu käsitlevate 

teaduslike uuringute jätkamine ja süvendamine;

10) ehitusajalooliselt väärtusetute ning keskkonda esteetiliselt 

risustavate väikeehitiste (kuurid, garaažid,trafoalajaamad jne) 

lammutamine või nende muinsuskaitsealalt väljaviimine;

I I) ajaloolisse keskkonda mittesobivate rajatiste (piirdeaiad, 

telefonikabiinid, laternapostid jne) ja muude objektide (rekiaami- 

stendid, skulptuurid, tehnovõrkude maapealsed elemendid jne) 

püstitamise vältimine või nende muinsuskaitsealalt väljaviimine.

Määruses õn viidatud muinsuskaitseseadusele (§ 24), kus õn 

loetletud muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad kitsendused. 

Muinsuskaitseala kaitsevööndis kehtivad kitsendused: 

Muinsuskaitseala kaitsevööndi hoonestamisel tuleb vältida järske 

kontraste hoonestuse mastaapsuses muinsuskaitsealal ja vahetult 

selle piiri ääres ning tagada vanalinna silueti vaadeldavus olulistest 

vaatepunktidest linnas ja vanalinnasuunalistelt tänavatelt. 

Muinsuskaitseameti loata õn muinsuskaitseala kaitsevööndis 

keelatud:

1) püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste ver

tikaalsete dominantide vaadeldavust häirivaid või olulisi kaugvaateid 

muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi;

2) püstitada muinsuskaitseala välispiirile välismõõtmetelt või 

ehitusmahult muinsuskaitseala või tema välispiiriga vahetult 

külgneva hoonestuse suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi;

3) paigaldada olulistele vaatesuundadele vanalinnale avanevaid 

vaateid katvaid või oluliselt varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi 

või muid konstruktsioone.

Määruses õn väljatoodud tingimused, millest lähtutakse muinsus

kaitsealale uusehitiste püstitamisel.

Muinsuskaitsealal ehitise püstitamise loa andmise otsustamisel 

lähtub Muinsuskaitseamet järgmisest:

1) Kuressaare linnale ainuomase tänavastruktuuri, väljakute ja 

tähtsamatele ehitistele avanevate vaadete taastamise vajadusest 

kohtades, kus need õn hävinud ja kus taastamist ei takista 

sõjajärgne uushoonestus;

2) Teise maailmasõja järgse hoonestuse ja säilinud ajaloolise 

hoonestuse linnaruumilise koosmõju parandamise vajadusest 

hävinud hoonestusest tekkinud vabadel aladel;

3) Teise maailmasõja eelse tänavaäärse ehitusjoone järgimisest 

ja selle taastamisest kohtades, kus seda ei takista Teise maailmasõja 

järgsed ehitised;
4) uusehitiste püstitamisest ehitusmahult ja välismõõtmetelt 

võimalikult lähedastena samas kohas asunud ning Teises 

maailmasõjas hävinud hoonetega le?;

5) Kuressaare vanalinnale ajalooliselt mitteomaste, mitmeid Teise 

maailmasõja eelseid kinnistuid haaravate ja suurte ehitiskomp- 

lekside vältimisest.

Kuna põhimääruse ülesehitus ja sõnastus õn kõigi kolme linna 

kaitseala puhul samane, õn näitena toodud väljavõtted vaid Kures

saare vanalinna põhimäärusest. Tartu ja Viljandi muinsuskaitseala 

mõned iseärasused õn täpsustatud järgnevates peatükkides.

Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Tartu vanalinna ajalooline kaitsetsoon ja reguleerimistsoon 

määrati esimest korda 1973. aastal.Tolleaegne reguleerimistsoon 

hõlmas ligikaudu praeguse muinsuskaitseala, kuid selles seati 

piiranguid üksnes uusehitistele. Kaitseala uut põhimäärust 

koostades peeti silmas nii muutunud linnaehituslikku situatsiooni 

kui kä väärtushinnanguid, eelkõige 19. sajandil kujunenud Toome 

pargiala ja puithoonestuse ningTartule iseloomuliku linnamiljöö 

väärtustamist. Kaitsevööndi laiendamise eesmärgiks oli vanalinna 

miljöölise terviklikkuse ja vaadeldavuse tagamine. 

Muinsuskaitseala hõlmab Tartu keskaegset linnatuumikut koos 

19.sajandil õgvendatud tänavavõrguga, 17-18. sajandil kujunenud 

linna kindlustustevööndit, mis 19. sajandil kujundati heakorrastatud 

pargialaks, ning valdavalt 18. ja 19. sajandist ja 20. sajandi esimesest
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Muinsuskaitsala piirTartu vanalinn Kaitsevööndi piir

poolest pärinevat kivi- ja puithoonestust. Kui kesklinnas annavad 

tooni 19. sajandi esimese poole klassitsistlikud kivihooned, siis 

VaiIikraavi,Veski ja Jakobi tänava piirkonnas domineerib 19. sajan

di teise poole puitarhitektuur; mida ilmestavad Toome piirkonda 

rajatud villad.
Tartu muinsuskaitseala põhimääruses õn rõhutatud vanalinnas 

kohalike ehitusmaterjalide (keraamiline tellis, maakivi, puit, katuse- 

katte- ja viimistlusmaterjalid jms) ja ehitustavade (hoonete ja 

rajatiste proportsioonid, paigutus krundil) säilimise ja taasraken- 

damise vajadust. Konkreetsemalt õn sõnastatud kä uusehitiste 

püstitamise tingimused. Siin lähtutakse ajalooliste kinnistute 

õuehoonestusse sõjapurustuste või lammutuse tagajärjel tekkinud 

tühimike taashoonestamise ning hiljem rajatud vanalinna 

risustavate hoonete (kuurid, garaažid, trafoalajaamad jms) 

asendamise vajadusest. Uued hooned peavad olema suuruselt 

ja kujult sobivad ning varem samas asunud hoonetega sarnased. 

Välditakse struktuurilt, mahult, proportsioonidelt või kõrguselt 

vanalinna mittesobivate ja mitut varasemat kinnistut haaravate 

ehitiste püstitamist. Muldkindlustuste ees ja vahetus läheduses 

hoidutakse uusehitiste ja suurte parklate rajamisest. Maa-aluste 

parklate ehitamisel tuleb vältida ajaloolise haljasala või säilinud 

muldkindlustuste kahjustamist.

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
Viljandi muinsuskaitseala hõlmab Viljandi ordulinnuse varemeid, 

keskaegset linnasüdamikku ja seda ümbritsevat ajalooliselt, arhi

tektuuriliselt ja arheoloogiliselt väärtuslikku piirkonda.Viljandi 

linnus koos kolme eeslinnusega oliVana-Liivimaal üks võimsamaid 

kaitserajatisi. Peale linnuse varemete õn keskaegsest Viljandist 

linnapildis vähe näha: õn frantsisklaste kloostrikirik (ümberehita- 

tuna), vähesed linnamüüri säilinud osad ja vallikraavid. I 8. sajandi 

kiviehitistest õn säilinud muudetud kujul endised maakohtuhoone 

Laidoneri plats 5, elamu Linnu 2 ja apteek Laidoneri plats 10. 

TänastViljandit ilmestavad väärtuslikud puitehitised. Lossi, Kauba, 

Väike-Turu ja Oru tänaval jt vanalinna tänavatel jalutades näeb 

laia profileeritud voodrilaua ja kaunilt kujundatud uste ning gra- 

niittreppidega elamuid. 19. ja 20. sajandi vahetus rikastas linna- 

maastikku villalaadsete üksikelamutega.Tuntud õn Engelharti, 

Dolle, Gableri, Schwartzi ja Lorenzsoni villad.

Kaitseala piiride muutmise peamiseks põhjuseks oli, et 1999. 

aastal avastasid arheoloogid järve ääres Huntaugu piirkonnas 

muinasasula. Mõnevõrra laiendati Viljandi muinsuskaitseala kä 

vanalinna alal, eesmärgiks ajalooliselt ja arhitektuuriliselt oluliste 

objektide ning piirkonna miljöölise terviku kaitsmine ning säili

tamine. Muudatus haarab kvartaleid, mis külgnevad Jakobsoni 

tänavaga - see tähendab, et piir jookseb nüüd möödaTallinna 

tänavat Jakobsoni tänavani, sealt Koidu tänavale ning edasi juba 

vanu piire mööda järve äärde.

Viljandi muinsuskaitsealal pööratakse erilist tähelepanu muinas- 

asustusega seotud maastikuelementide, ordulinnuse varemete, 

linnamüüri säilinud lõikude ja linnuse vallikraavide säilitamisele.



Arvamused ja ettepanekud 
muinsuskaitsealade põhimääruste kohta
Allakirjutanute arvates õn uued muinsuskaitsealade põhimäärused 

liiga üldsõnalised ning vaatamata sellele, et Kuressaare,Viljandi ja 

Tartu õn ajaloolt väga erinevad, kä väga sarnased. Põhimääruses 

oleks seadustest tulenevate kitsenduste seadmisel ja täpsustamisel 

pidanud rohkem arvestama konkreetse muinsuskaitseala iseärasusi. 

Jääb arusaamatuks, mida annab kaitseala põhimäärus võrreldes 

muinsuskaitseseadusega, kuna MKS § 24 kitsendused õn, neid 

isegi lahti kirjutamata, mehaaniliselt kantud kaitsealade põhimääru

stesse. Juristid käsitlevad muinsuskaitseseaduses sätestatud ktsendusi 

liiga dogmaatiliselt. Näiteks, miks ei oleks võinud kirjutada, et MKS 

§ 24 lg 2 järgi võibTartu vanalinna muinsuskaitsealal asuvate 

hoonete remontimisel ja restaureerimisel kasutada üksnes Tartu 

vanalinnas traditsiooniliselt kasutatud ehitusmaterjale ja kujundus

elemente, ning need täpsemalt loetleda. Määratud peaks olema 

vanalinna projekteeritava ehitise maksimaalne korruste arv ning 

see, et rajatav uusehitis peab paiknemaTeise maailmasõja eelsel 

tänavajoonel ja arvestama sõjaeelse kinnistustruktuuriga. Määrusesse 

võiks olla kirjutatud, et lähtuvalt põhimääruses sätestatud muinsus

kaitseala ja kaitse eesmärkidest õn MKS § 24 lg I punktides 4, 6 

ja 9 sätestatud tegevused (või osa neist) vanalinna muinsuskaitsealal 

keelatud. Praegu sõltub kõik vanalinnas lubatav tihti nn arendajate 

soovist ning linnaametnike või poliitikute otsusest. Kä pilvelõhkuja 

võiks püsti panna, kui leitakse, et see ,.arvestab muinsuskaitseala 

väärtust" või õn ,.muinsuskaitsealale sobiv".

Põhimäärustes esitatud kitsendused ei ole piisavad, et kaitsta 

vanalinnade omapära ja sealse arhitektuuri mitmekesisust. Määrus 

õn vaid üks alusdokument, millele tuginedes saab koostada täpse

maid, põhjalikumatele uuringutele toetuvaid detailplaneeringuid 

ning muinsuskaitse eritingimusi. Järgmistes määrustes võiks nende

vajadusele kä viidata. Samas õn tänaseks kõiki vanalinnu piisavalt 

uuritud, et tuua põhimääruses esile iseloomulikem ja olulisim ning 

anda üldsõnaliste protseduurireeglite kõrval kä informatsiooni ja 

üldisi mängureegleid. Asjaolu, et kogu kavandatav tegevus peab 

lähtuma eritingimustest, ei sisalda potentsiaalsele investorile kuigi 

palju informatsiooni. Mida informeeritum ta oma võimalustest ja 

piirangutest õn, seda realistlikumad õn plaanid ja tegelikult kergem 

kä kultuuriväärtuste kaitsmine.

Segadust tekitab määrustes kasutatud erinev terminoloogia. Järg

miste määruste koostamisel oleks vaja kokku leppida ja lahti sele

tada, mida tähendab linnaehituslik struktuur; hoonestusstruktuur; 

mahuline struktuur; plaani struktuur; tänavate struktuur; tänavate 

võrk kinnistu või krundi struktuur; linnaruumi elemendid ja detailid, 

arhitektuuri traditsioonid, hoonestustavad jms. Määrustes tuleks 

kasutada ühesugust ja üheselt mõistetavat terminoloogiat. 

Muinsuskaitsealade suurendamine ja isegi säilitamine õn leidnud 

linnavalitsustelt vastuseisu, kuna kardetakse uuenduste ja arengu 

takistamist. Kogemused näitavad, et muinsuskaitsealastes doku

mentides esitatud nõudmisi ja kitsendusi ei tunta, arvatakse, et 

kaitsealadel ei ole uuendused ega muudatused lubatud. Üldsõna

liseks jääb sobivuse ja traditsiooni mõiste.Tihti ei teata ega osata 

hinnata oma linna ajalugu ja väärtust. Põhjamaade praktikast 

eeskuju võttes tuleks kä meil muinsuskaitse nõuded lihtsamalt 

lahti seletada ja piklikumalt esitada. Muinsuskaitseamet võiks 

koostada kaitsealadel tegutsemise juhendid, mis oleks illustreeritud 

praktiliste näidetega, nagu õn Keskkonnaministeeriumi miljööalade 

ja planeeringute koostamise juhendid. Nii nagu Muinsuskaitseamet 

õn välja andnud ehitiseosade restaureerimise juhendid, nii võiks 

ta koostada kõigi vanalinnade muinsuskaitsealade kohta infovoldikud, 

kus õn muinsuskaitseala plaan ning muu oluline informatsioon, 

mis arusaadavas keeles linnaelanikeni jõuaks.

Viljandi vanalinn
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Viljalõikuspidu Riisiperes - Elmar Kitse 
suurteose taassünd
Hilkka Hiiop

Elmar Kitse (19 12-1972) III loomeperioodi kuuluv ja ühtlasi 

elutööd kokku võttev suurejooneline seinamaal,,Viljalõikuspidu" 

(1971) õn laiemale publikule pea tundmatu teos. Säärast mõneti 

tänamatut kõrvalejäetust ei saa panna maali madala kunstilise 

kvaliteedi arvele. Pigem vastupidi - vaieldamatult õn tegemist 

Eesti kunsti klassikasse kuuluva teosega. Omamoodi põnevust 

lisab asjaolu, et töö esindab Eesti kunstis suhteliselt haruldast 

žanrit - monumentaalset seinamaalingut.

datutest oskaks halli, tüüpiliselt nõukoguliku kolhoosikeskuse 

trööstitute betoonseinte vahel oodata meisterlikku kunstiteost. 

Võimalust eksponeerida seda tööd ühes kunstniku loomingu 

enamikuga "kunstimetropolide” näitusesaalides õn takistanud 

tema füüsiline aheldatus asukoha külge.

Enamgi veel kui metropolikaugus õn töö kõrvalejäämises olnud 

süüdi tema füüsiline seisund, mida ei saa kä parima tahtmise 

korral kirjeldada romantiliste terminitega ä la paatina, loomulik

Elmar Kits. Viljalõikuspidu (~2,5 x 5,5 m). Tempera (?) krohvil. (Töö pärast restaureerimist)

Miks siis teavad sellest Eesti kunsti suurmeistri igas mõttes 

suurest tööst vaevalt erialainimesedki, kõnelemata laiemast ava

likkusest, samas kui Kitse looming tervikuna õn viimaste aasta

kümnete) jooksul üsna suurt tähelepanu pälvinud? Kindlasti õn 

üks põhjusi teose kõrvaline asukoht - kes asjasse mittepühen-

Nissi kultuurimaja

vananemine, aja ilu ja võlu... Aeg ja inimtegevus olid teose sõna 

otseses mõttes invaliidistanud. Algselt sovhoosikeskust vääristama 

pidanud seinapannoo oli muutunud Riisipere kultuurimajale 

pigem nuhtluseks ja häbiplekiks, mida kohmakalt konstrueeritud 
kardina-installatsioonidega varjata üritati.

Asudes aktiivses kasutuses olevas keskkonnas - kultuurimajas - 

oli maal märkimisväärselt kannatada saanud. 2004. aasta alguses, 

kui Riisipere kultuurimaja juhataja Evi Vendla pöördus abipalvega 

EKA Restaureerimisteaduskonna poole, vaatas seinalt vastu endise 

sovhoosi ja nüüdse valla tormilise kultuurielu elav tunnistus. Maalin

gusse olid dokumenteeritud enam kui 30 aasta jooksul toimunud

Elmar Kits õn arvukate väikeformaadis tööde kõrval Eesti kunstilukku läinud kä 

monumentaalteostega. millest nimetagem siinkohal vaid tema tuntuimaid töid, nagu Estonia 

teatri laemaal (1947, valminud koostöös E, Okase ja R. Sagritsaga) ja sgrafiitotehnikas seinapannoo 

Tartu restoranis Tarvas (1965).

^Seinapannoo telliti Riisipere sovhoosi tolleaegse majandusjuhataja Heino Raudvasseri initsiatiivil 

Arsi Tartu osakonnast.



pidustuste jäljed.Vaatamata ulatuslikule mehhaanilisele hõõrdumisele 

ei täheldatud maalingul ühtki strukturaalset kahjustust, mis oleks 

ohustanud teose edasist füüsilist säilimist. Küll aga oleks võinud 

saatuslikuks saada töö esteetiline olukord - võib vaid õnne tänada, 

et euroremondi ajal, mil 30 cm töö ülemisest servast varjus ripplae 

taha, jäi peale emotsioon ja mitte mõistuse hääl ning teost ei 

peidetud jäädavalt värvikihi alla.
Sellise kunstiteose omamine õn ühele suhteliselt kõrvalisele 

kohale au kõrval kä ääretu nuhtlus. Olles muinsuskaitse otsesest 

huviorbiidist väljas, õn tema lootus saada maalingu restaureeri

miseks riiklikku toetust minimaalne ning oma sisemistest res

surssidest õn isegi parima tahtmise korral raske leida võimalust 

sellises mahus restaureerimistööde finantseerimiseks. Ringi sulges 

kunstiteos ise oma ebaatraktiivse seisundiga ning kohaliku publiku 

silmis oli uhkus säärase töö omamise üle selgelt asendunud 

püüdega selle olemasolu varjata ja unustada.

Konserveerimine-restaureerimine
Elmar Kitse seinapannoo konserveerimine-restaureerimine sai 

teoks tänu Riisipere kultuurimaja juhataja EviVendla isiklikule 

initsiatiivile. Käinud läbi klassikalise rahaküsimise-kadalipu, õnnestus 
tal mõningast finantsilist tuge saada Eesti Kultuurkapitalilt. Et 

saadud abist kaugeltki ei piisanud, et tasuda professionaalsete 

restaureerimisfirmade tööd, tuli otsida abi mujalt. Õnnelik juhus 

viis ta EKA Restaureerimiseteaduskonda - tudengite tööjõu 

kasutamine ongi selliste juhtumite puhul ilmselt ainuvõimalik 

lahendus.
Nagu juba eelnevalt mainitud, leidsime restaureerimist vajava 

teose eest iseenesest ohutus füüsilises seisundis - sellisena oleks 

maal võinud kultuurimaja seinal edasi püsida veel aastakümneid. 

Mingeid sisemisi lagundajaid (soolad, värvi/krohvikihi irdumine, 

strukturaalset seisundit mõjutavad praod) ei täheldatud. Suurimaks 

ohuteguriks oligi seesama inimtegevus, mille tulemusena oli 

teose seisund esteetiliselt juba sedavõrd moondunud, et muutis 

igasuguse teadliku või alateadliku respekti kunstiteose suhtes 

olematuks. Ilmselt oleks lastetunni või pensionäride võimlemise 

ajal perfektset helerohelist vastasseina täisjõuga tabanud pall 

olnud suurem ehmatus kui lisaauk niigi juba kahjustatud 

seinamaalingus.
Nõnda kujunes konserveerimis-restaureerimisprotsess eelkõige 

esteetiliseks, mitte tehniliseks väljakutseks.Teos oli minetanud 

oma peamise olemuse funktsioneerida kunstilise tervikuna ning 

seadnud sellega küsimärgi alla oma olemasolu ja säilimise vajaduse 

ja võimaluse. Nii sai restaureerimise pealtnäha pelgalt esteetilisest 

mängust kunstiteose sisemisele põhiolemusele keskenduv 

ülesanne.

Restaureerijate võtmeküsimuseks oli leida parim meetod teose 

esteetilise terviku taastamiseks, jäädes samas ise neutraalsele 
positsioonile ning sekkumata kunstniku loomingusse. Põhimõt

teline valik tehti kolme võimaliku lähenemisviisi vahel:

1) lakuunide täitmiseks neutraalse tooni leidmine;

2) distantsilt vaadates pildilisse tervikusse sulanduv, kuid 

lähivaatlusel selgelt eristatav lakuunide toonimine (kõige 

tuntum õn nn tratteggio-meetod ehk distantsilt vaadates 

optiliselt ühtesulavatest joontest ülesehitatud rekonstrueeriv 
toonimine);

3) originaali täielikult rekonstrueeriv lakuunide täitmine ehk 

täisretuššimine.

Neist kolmest ilmselt kõige ausam õn esimene meetod, s.t ühtse 

neutraaltooni leidmine kõikide kadude korvamiseks, ent selle 

võimaluse välistas selle teose restaureerimise eesmärk - taastada 

esteetiline tervik. Neutraalse tooniga oleks saavutatav küll kriis- 

kav-valgete domineerivate lakuunide taandamine originaalse 

kujundi suhtes taustaks, kuid pildiline katkendlikkus säiliks. Kol

manda meetodi välistas lakuunide ulatuslikkus - maalingu alumises 

pooles haarasid need enda alla umbes kolmandiku pinnast. 

Imiteeriva retuššimise tulemusena muutunuks teose tegelik autor 

küsitavaks ning konservaator oleks tahtmatult hakanud kunstnikuga 

konkureerima.

Valik langes optiliselt integreerivale meetodile, mis ühelt poolt 

taasloob kujundi terviklikkuse, kuid teisalt säilitab oma lähidis- 

tantsilise eristatavusega aususe originaali suhtes.Tehniliste uurin

gute põhjal õn originaalteose maalitehnilisele ülesehitusele ise

loomulik, et värvikiht õn kantud suhteliselt faktuursele krohvile 

puhaste kõrvuti ja ülestikku asetsevate värvilaikudena ning värv 

õn segatud seinal, mitte paletil. See suunas siledat aluspinda eel-

Restaureerimise teaduskonna üliõpilased tööhoos



dava trateggio asendama nn puäntillismiga ehk rastrit meenu

tavatest värvilistest punktidest ülesehitatud pinnaga.

Enne toonimist oli vaja leida krohvi parandamiseks optimaalse 

koostisega täiteaine, mis oleks piisavalt tugev, et kanda retušeerin- 

gut, kuid jääks sealjuures nõrgemaks küllalt rabedast originaalkroh- 

vist. Katsetati kümmekonda lubja - valge tsemendi - kriidi - 

erineva fraktsiooniga liiva segu, millest valiti välja sobivaima 

tugevusega ja originaalilähedasima faktuuriga krunt*. Enne retušsi- 

mist impregneeriti täidis kergelt toonitud lahjendatud emulsi

ooniga. Toneeringud tehti vesialusel värvidega. 

Puäntillismitehnikas toneeringud põhinevad vastandvärviliste 

täppide optilisel omadusel sulada vaataja silmis kokku kromaati

liseks tervikuks, mis distantsilt vaadates moodustavad lakuuni 

ümbritseva originaalpinnaga ühtse kujundi. Ühtlasi võimaldas 

selline tehnika imiteerida kõige paremini kunstniku käekirjast 

ning aluskrohvi komilisest tekstuurist tulenevat maalipinna väre

lust, vältides akvarellile omast poriseks muutumise ohtu. Sellise 

retuššimismeetodiga järgiti kä restaureerimise üht olulisimat 

eetilist nõuet - et vaatajal oleks lähidistantsilt lihtne eristada 

originaali lisandusest. Kuid eemalt vaadates õn taasloodud 

maalingu kunstiline tervik ning kujund õn muudetud jälle loetavaks. 

Nüüdisaegne konserveerimine-restaureerimine ei tegele ainult 

mineviku ja olevikuga, iga korrektse konserveerimise lahutamatu 

osa õn mõtlemine tulevikule. Nõnda ei piirdunud kä selle teose 

restaureerimine üksnes kujundi taasloomisega praeguses ajahetkes, 

vaid seadis eesmärgiks ennetada tulevasi analoogilisi kahjustusi. 

Omaette esteetilis-eetiliseks probleemiks kujuneski, kuidas lahen

dada olukord nii, et säiliks teose kuulumine kohalikku kultuuriellu, 

ilma teda ümbritsevat keskkonda musealiseerimata ja teost 

tema igapäevasest vaatajast, s.t kohalikust inimesest liigselt dis- 

tantseerimata. Üks võimalus oli füüsilise tõkke loomine - selleks 

ehitati teose ette lihtne kaitsebarjäär mis teda liigselt distantseeri. 

Kuid veel enam kui füüsiliste takistuste loomist peaks ennetav 

konserveerimine taotlema vaimu muutmist - ükski barjäär ei 

taga teosele sellist kaitset kui respekt ja imetlus. Ootamatult, 

ilma kunstiteadlikkuse aktiivse kasvatamise ja kihutustööta saavu

tati see restaureerimise kaudu iseenesest; needsamad kohalikud 

inimesed, kes polnud märganud või tahtnud märgata lahutamatult 

nende keskkonda kuuluvat seinapannood (seda oli kä kardinatega 

hoolikalt varjatud), tulid nüüd kaudse kaasomaniku uhkustundega 

seda imetlema. Restaureerimine oli kõige otsesemas mõttes 

viinud ühe kunstiteose taassünnini.

„Viljalõikuspeo“ tagamaad
Kristel Leivo

Kolmas ja viimane loominguperiood, kuhu kuulub kä Riisipere 

kultuurimaja seinamaal ,,Viljalõikuspidu“ (1971), toob Elmar 

Kitse töödesse süngust ja ängi, koloriit tumeneb ja värvid mängi

vad peidetult1. Kuid süngus ei pea ilmtingimata tähendama ahas

tust, kuigi kannab kindlasti kä kurbusenoote. Muusikalembene 

Kits õn tunnistanud, et Bachi muusika õn talle diskreetsust õpe

tanud2. Kuid mis tähenduses? Olema ettevaatlik, mitte koormama 

motiivi üleliigse tundeküllusega? Kohalikke olusid silmas pidades 

oli enamik kunstnikke tõenäoliselt sunnitud oma loomingut 

kuigivõrd teisendama.

Klassikaline komponeerimisoskus, kontsentreeritus tuleb loomin

gule (säärastes oludes) kahtlemata kasuks; tunnetele viidatakse, 

kuid neid ei öelda välja. Sellisel kunstil õn omadus publikut nii 

petta kui kä võluda.

Kä ,,Viljalõikuspeo" puhul õn pealtnäha täidetud tellija, Riisipere 

sovhoosi taotlused: head tööd kroonib võit! Maalil kujutatud 

juubeldav seltskond õn kogunenud ümber laua, pidamaks edukate 

viljakoristustalgute pidu. Õn mehi ja naisi, kä sülelaps, sest tubli 

naine jõuab üheaegselt nii vikla käes hoida kui kä last imetada. 

Progressist annab tunnistust taamal paistev kirev tööstusmaastik 

Kuid ons kõik ikka nii ühene ja lihtne?

Kui paljud õn näinud selle teose picassolikus võtmes kavandit, 

mis muudab hilisema ,,Viljalõikuspeo“ tõsiseilmeliseks farsiks? 

Kui mitte religioossus, siis mingi spirituaalsus kindlasti õn valatud 

nende sotsialistliku päikese all elavate kodanike kivistunud nägu

desse, mis võivad, jah, peegeldada raske tööpäeva väsimust, kuid 

vahest tuleks pildilt hoopis Juudast, äraandjat otsida? Liiga lihtne 

oleks järeldada, et maal kujutab kogu nõukogude režiimi all 

valminud kunsti või kunstniku isiklikku tragöödiat, Sama hästi 

võiks see tähendada kä üleolekut ja kõrkust selle suhtes. 

Diskreetsust ei maksaks Kitse puhul tagasihoidlikkusega segamini 

ajada. Kits polnud kaugeltki ennastsalgav natuur Seda tõestab 

kä austus isikupära rõhutava tundliku kontuuri vastu.Talle meeldis 

esineda, kuid mitte otseselt oma isikuga, vaid varjatultTa maalides 

õn leitud hingesugulust teatriga ning märgatud lavastajakätt. 

Kitse kompositsioonitaju arvestades pole see sugugi vale paralleel 

ning alltekste tasuks tema loomingust igal juhul otsida.

I Elmar Kitse fenomen.Tartu, 1994

2Kartna A. Elmar Kits 1913-1972. In memoriam. - Kunst 43/3, 1972.

*Krundi koostis: 0,5 osa valget tsementi (toimis sikatiivina) : 2 osa peenefraktsioonilist liiva : 2 

osa jämedafraktsioonilist liiva : I osa kriiti : I osa lupja.



Uutest seinamaalingute leidudest
Eva Mölder

Figuraalsed seinamaalingud õn Eestis siiani suhteliselt vähe uuri

tud valdkond, seda just leidude puudumise tõttu. 2004. a leitud 
fragmendid õn olulised mitmes mõttes: meile harjumuspäraste 

ornamentaalsete maalingute kontekstis mõjuvad figuraalsed 
maalingud eriti väärtuslikena, pealegi õn neid võimalik dateerida 
barokieelsesse aega, 15.-1 6. sajandisse, mis õn meie interjööri- 
kunstis esindatud vaid üksikute näidetega.

Tartu Jaani kirik

Pühaku fragment, u 22 x 26 cm, sakramendinišš koori idaseinas. Fragment leiti 
ajaloolise siseviimistluse konserveerimise ajal sept 2003 - mai 2004; tööde teostaja 
OÜ Vana Tallinn.

Pühakufiguur õn maalitud niši parempoolsele küljele (141 x 35 
cm) ning õn osa kogu nišši hõlmanud kompositsioonist, milles 
kesksel kohal asus niši tagaseinale maalitud istuv Kristus. Kristuse 
figuur oli 1970. aastatel avatud ja varisemisohtlikuna konser
veeritud, kuid õn praeguseks hävinud. Nišipinnal leidub väik
semaid fragmente, kuid värvikihi haprust ja vähest informatiiv

sust arvestades jäeti need välja puhastamata. Kõik nišis nähtavad 
fragmendid konserveeriti.
Pühaku (apostli?) miniatuurne nägu õn skitseeritud lakooniliselt 
musta joonega lihtsalt ülevärvitud näoovaalile. Figuur õn maalitud 

varasemale lubivärvikihile, mis asub õhukesel krohvikihil, millega 
kiriku seinad,kolmandat korda olid viimistletud.
Maalinguleidu õn võimalik täpselt dateerida, sest teadaolevalt 

kutsuti 1599. a kirikusse maalimistöid tegema vene maalija, kelle 
maalitud dekoorist õn ainsana säilinud kõnesolev fragment.

Tallinna raekoda

Figuurigrupp, kogu maalitud pind umbes 2 m2 , raesaali lõunasein, akendest 
vasakule jääv seinasiil.

Konserveerimine märts-mai 2004, teostaja OÜVanaTallinn, kes 
tegi seal märtsist maini 2004 seinaviimistluse konserveerimistöid. 
1975. aastast oli teada figuuri olemasolu akendevahelisel 

seinapinnal. Uued maalingufragmendid leiti akendest vasakule 
jääva seinapinna sondeerimisel enne konserveerimistööde algust 
2004.a Need asusid ehitusaegset krohvi katval neljal varasemal 
lubivärvi kihil.

Kõige terviklikum fragment osutus pärast detailset väljapuhastamist 
kuuest värviküllaseis rõivais profiilis maalitud mehest koosnevaks 
grupiks (ca 50 x 70 cm). Parempoolsel serval seisva mehe näo 
õn poolitanud krohvi lagunemine aknapalendi nurgal, vasakpoolsel 
serval seisva mehe nägu õn umbes kolmandiku osas pudenenud. 
Figuurigrupp õn kogu maalingu ainus loetavana säilinud fragment. 
Figuurid õn maalitud silmatorkava meisterlikkusega. Maalija õn 
pööranud võrdselt tähelepanu nii nägude kui kä rõivaste detailsele 
läbimaalimisele. Omapärane õn kompositsiooni ulatumine 
arhitektuursetest raamidest väljapoole: parempoolsete figuuride 
rüüd õn osaliselt maalitud aknapalendile.Vaieldamatult õn nende 
figuuride näol tegemist renessansliku interjöörikunsti ühe 
meisterlikuma näitega. Raearhiivi andmeil õn 1549. a makstud 
suur summa, 200 marka, conterfeiter Casper Strussile,Tallinnast 
kaugemalgi tuntud andekale maalijale.

Rüütli t I2A, Tallinn. Eravaldus.

Kristus ristil, u 162 x 104 cm, põhjapoolne dornse, lõunasein.

Maal ei ole eksponeeritud. Ajaloolise siseviimistluse konserveeris 

OÜVanaTallinn juulist novembrini 2004.
Kodanikumajadele traditsioonilise dekoratiivse maalingu kõrval 
õn raamjoontega piiritletud seinamaal erandlik ja seostub otseselt 
hoone ajalooga. Kinnistu õn 1430. aastast kuulunud Niguliste 
kogudusele. Siis kujundati põhjapoolne dornse kodukabeliks ja 
vastu lõunaseina paigutatud altari kohale telliti ristilöödud Kristust 

kujutav seinamaal. Maalitud õn varasematest värvikihtidest 
hoolikalt puhastatud-pestud ehitusaegsele krohvile. 

Maalimisaeg ei ole üheselt määratav. Kannatuste rõhutamine - 
haavad ja vererohkus - osutab katoliiklikule maalimistavale. 
Seega võis maalimine toimuda ajavahemikus hoone omandamisest 
kiriku poolt kuni reformatsioonini, mis oli 1520. aastate algul. 
Risti ümbritsenud dekoratiivne foon õn enne seina ülevärvimist 
peaaegu täielikult maha puhastatud, Figuuri ennast õn tugevasti 

kahjustanud krohviaugud, mis taoti krohvi sisse 19. sajandil enne 
seinte siledaks krohvimist.

Seinamaal õn dokumenteeritud. Pärast krohvi konserveerimist 
ja maalifragmentide kleebisega katmist krohviti seinamaal kinni.



Tõstamaa mõisa maalingute restaureerimine
Eva Mölder, Svea Volmer

Aastail 1999-2004 restaureeris OÜVanaTallinnTõstamaa kooli

majas, endises mõisa peahoones, 15 lage. Arvukad maalinguleiud 

ja põhjalik renoveerimine õn muutnud koolimaja omapäraseks 

galeriiks, kus 19. sajandile iseloomuliku interjöörikunsti eksposit

sioonile õn lisandunud selle kunsti restaureerimise lugu.

Ajaloost
Kahekorruseline peahoone ehitati baroki ja klassitsismi piirimail 

1804. aastal. 1831 omandasTõstamaa mõisa Wilhelm Fromhold 

Stael von Holstein. 1875-77 toimusid ümberehitustööd, millega 

peahoone omandas praeguse j äre I kl ass its i stl i ku väljanägemise. 

Wilhelmi pojapojast Alexandrist sai kuulus orientalist, kes suun

dus maailma. Holsteinide ajal oli Tõstamaa mõis suur ja jõukas 

ning tõenäoliselt nende ajast pärineb enamus lagedel säilinud 

dekoorist. 1919.a mõis võõrandati ja sellest ajast õn mõisa 

peahoones asunud kool.

Uuringud ja leiud
1998.a algas koolimajas kapitaalremont ja leiti esimesed lae

maal ingute fragmendid. Uuringute käigus avati pea kõigi ruumide 

lagedel erinevatesse viimistluskihtidesse kuuluvaid maalingu- 

fragmente. Remont katkestati Tu li leida võimalus laguneval krohvil 

säilinud maalingute eksponeerimiseks. Esialgse plaani kohaselt 

kavatseti laekrohv katta kipsplaadiga ja maalingud rekonstrueerida 

sünteetiliste värvidega.Vana pragunenud ja alla rippuvat krohvi 

peeti varisemisohtlikuks ning selle parandamist võimatuks. Kokku 

kutsutud Muinsuskaitsenõukogu langetas siiski otsuse OÜ Vana 

Tallinn poolt pakutud lahenduse kasuks, mis võimaldas ajaloolist 

viimistlust säilitada ja eksponeerida.

Lagedel, peegelvõlvidel ja friisidel välja puhastatud maalingud 

jagunevad 2-4 viimistluskihi vahel, millest terviklikumalt õn säilinud 

ülekrohvimisele-valgendamisele eelnenud kahe viimase kihi 

maalingud. Neis kihtides kombineeruvad meisterliku vaba käega 

maalitud klassitsistlikud antiikmütoloogia ja muusikainstrumentide 

motiivid stiliseeritud trafarett-ornamentidega. Orientaalse tausta 

poolest erinevana kuulub samasse, ülekrohvimisele eelnenud 

kihistusse mandala-maal mõisahärra töötoa laes.

Kujunduse poolest eristub teistest lagedest trepihalli lagi teisel 

korrusel. See võib olla maalitud 1870. aastatel toimunud ümber

ehitustööde ajal või järel ning kuulub neorenessanssliku motiivistiku 

põhjal historitsistlikku perioodi.Tõenäoline õn, et samal või 

ümberehitusele järgnenud ajal uuendati kõigi lagede dekoor; 

kuid kord juba maalitud motiivide kordamise või kombineerimise 

tõttu ei eristu need dekoorikihid selgelt uue stiiliperioodina. 

Kergesti eemalduvate krohvi- ja lubjakihtide alt puhastati esmaste 

uuringute käigus välja maalingute paremini säilinud, muljet avaldav 

osa. Kahjustuste tegelik ulatus ilmnes alles pärast väljapuhastamist. 

Teise korruse lagede ülekrohvimisele eelnenud krohvi auklikuks 

täksimise, katuse läbisadude ja pragunemiste tõttu oli kõikidest 

lagedest suuremal või vähemal hulgal krohvi alla kukkunud. 

Samal põhjusel oli maalikiht paljudes kohtades pudenenud. 

Pealmistest värvikihtidest ja pahtlist oli liimaine imbunud läbi 

maalingute, tumendades värvi ja muutes maalingute väljapuhas- 

tamise väga raskeks, eriti peegelvõlvidel. Alumise korruse laed, 

mis olid ülekrohvimise vigastustest “pääsenud'’, olid enne järje

kordset ülevärvimist nii põhjalikult puhastatud-pestud, et mõnest 

laest võis leida vaid maalingute jälgi.Trepihalli teise korruse lae

Laemaaling enne ja pärast restaureerimist



maalikiht oli enne valgendamist tugeva liimi või oksooliga krundi

tud. Sellest olid jäänud kogu laele tihedate pintslitõmmete 

tumenenud triibud, nii et originaalsete laevärvide kindlakstegemine 

osutus keeruliseks ülesandeks.

Restaureerimine
Tagasivaates õn vähe põhjust rääkida "pinna all” toimunud tööst, 

vigastatud krohvi parandamisest - selle väga suurele mahule 

vaatamata. See, mis silma torkab ja kogu tähelepanu endale 

tõmbab, õn pealispind - maalingud. Pealispind õn avatud vaatle

miseks ning restaureerimise lõppedes õn muutunud kõige 

tähtsamaks küsimus, mis õn uus ja mis õn vana. Mis õn originaalne 

ja mis restaureerimise käigus lisandunud.

Jälgides restaureerimistöid ajalises järjestuses (teiselt korruselt 

esimesele), võib selgelt märgata muutust rõhuasetuses: ajahamba 

prooviga originaalviimistluselt võimalikult terviklikuna taastatud 

dekoori eksponeerimisele. Restaureerimismeetodi valikul õn 

või peaks olema esmase tähtsusega konkreetse objekti seisund. 

Kuid oma mõju ei jäta kunagi avaldamata nn. sotsiaalne tellimus, 

s.t tellija-vaataja ootused tulemuse suhtes.

Esimesena restaureeritud teise korruse viie ruumi laed õn põhi

osas käsitletud konserveerivalt. Nende lagede krohvil jäeti 

täitmata pindmised haamritäksed.toneeriti krohviparandused, 

ühtlustati värvikahjustustest kirjuks muutunud laepinda. Oma 

osa õn siingi,rekonstruktsioonidel: mandala-ringi vigastused ja 

laeväli selle ümber; ulatuslikud marmoreeringulõigud peegelvõlvidel 

ning peade/maskide pudenenud osad. Ja siiski võib vaataja neis 

ruumides liikudes olla kindel, et ta näeb lagedel suures osas 

ehedat, umbkaudu pooleteise sajandi tagust viimistlust.

Saali lae tarbeks oli tellija-poolne kontseptsioon valmis veel 

enne restaureerimisvõimaluste väljaselgitamist. See, mida oodati, 

väljendus märksõnades "pidulik ja ilus” ning tähendas tegelikkuses 

ilma haamriaukudeta siledat ja valget laevälja. Suure pinna tõttu 

ainuvõimaliku lahendusena kaeti laeväli kuni maalinguid ümbrit

sevate bordüürideni väga õhukese silumiskrohvikihiga, valgendati

ja uuele laepinnale maaliti tagasi kollased trafarett-tähekesed. 

Maalingute ja maalitud laeraamistuse piirkonnas täideti kõik 

haamriaugud ükshaaval. Ettekujutus soovitud tulemusest ei 

võimaldanud peegelvõlvil eksponeerida marmoreeringule eelne

nud tammevanikute-dekoori näidet - kogu ulatuses rekonstru

eeriti marmoreering.

Alumise korruse lagede restaureerimismeetodiks kujunes valdavalt 

taastamine ja uuendamine. Ühelt poolt muutis lagede üldpildi 

väga kirjuks viimistluse ebaühtlane säilivus - selgelt loetavatest 

fragmentidest lagunemiseni. Kohati osutus maalingute väljapuhas- 

tamine paakunud värvi- ja pahtlikihtide alt võimatuks.Teiselt 

poolt oodati nüüd kõigilt järgmistelt lagedelt samasugust tulemust 

kui saalis. Nii maaliti lagede taust ja geomeetriline dekoor suures 

osas või täielikult uuesti, uuel värvipinnal taastati trafarett-bor- 

düürid. Kahjustatud laerosetid taastati.

Täielikult õn rekonstrueeritud idatiivas verandaga piirnevate 

ruumide laed, mille maalikiht oli praktiliselt hävinud. Originaalse 

dekoori näidis õn eksponeeritud sondaažina. Kahe ruumi laed 

läänesissepääsu kõrval, kus pealiskihtide alt tulid välja "tühjad” 

laepinnad, õn uuslooming. Põhjalik sisseelamine maalingute 

motiivistikku andis võimaluse luua neil lagedel ajaloolisi motiive 

varieerides ülevärvimise asemel uus dekoor 

Erinevalt teise korruse ruumidest õn saalis ja alumisel korrusel 

esikohal lagede terviklik kujundus, mis rekonstrueeritud üksik

asjadega õn vaatajale kergesti kättesaadavaks tehtud. Vaataja 

asetatakse valiku ette: kas olla avastaja ja otsida ise vanalt pinnalt 

üles, kuidas kõik kunagi oli, või nautida valmis pilti, sõltudes täie

likult restauraatori käsitööoskustest ja kunstnikuvõimeist. Esimesel 

juhul õn vaatlusobjektiks ehe originaalne materjal, teisel juhul 

- kaasaegse kunsti-käsitöö vahenditega loodud mulje tervikust. 

Kui lõppkokkuvõttes kujundab originaali ja uue materjali vahekorra 

restauraaori poolse eelistuse ja nn sotsiaalse tellimuse suhe, siis 

õn selge, et vaatajale kuulub selles protsessis vägagi oluline koht. 

Restauraator tellija ja vaataja õn seega kaTõstamaa restaureeritud 

laemaalingute kaasautorid.

Sondaaž peegelvõlvil pärast maalingu restaureerimist Restaureeritud saali lagi
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Nissi kiriku vitraaž- 
akende korrastamine
Mari Loit

Nissi Maarja kiriku kooriruumi kaunistavad kaks 2,8 m2 suurust 

vitraažakent. Ühel neist õn kujutatud evangelist Johannest, teisel 

apostel Peetrust. Aknad valmistas 1902. aastal Riia meister H. 
Beyermann.

2004. aastal otsustati vitraažid restaureerida, kuna tina oli ,.väsi

nud", s.t oksüdeerunud ja muutunud rabedaks, mõned klaasitükid 

purunenud ning osa neist sootuks hävinud.Töid teostasid kunst

nik Dolores Hoffmanni juhendamisel OÜ Domini Canes meistrid 

B. Morejev, S. Ganin ja A. Bruk.

Vanad tinaraamid eemaldati ning klaasitükid monteeriti uude 

tinaraamistusse, mis joodeti kogu ulatuses inglistinaga üle. Puudu

vad tükid maaliti 19. sajandi lõpu tehnikat kasutades uuesti, lähtu

des kas sümmeetriast või analoogiast. Klaas puhastati vaigu- 

tärpentini ja piiritusega. Kuna see oli väljastpoolt eriti määrdunud, 

tuli puhastamisel kasutada kä traatharja abi.

Kaitsmaks kunstiajalooliselt väärtuslikke vitraažaknaid ilmastiku- 

erosiooni ja vandaalide eest, paigutati vahetult nende väliskülje 

vastu 4 mm paksusest läbipaistvast aknaklaasist ruudud. Nii 

muutusid aknad kä tuuletihedamaks. Sellist väljapoole paigaldatud 

katseklaasiga lahendust ei ole varem Eestis kasutatud. Sisemisi 

topeltklaase, mis õn ette pandud eelkõige tuuletiheduse, sooja

pidavuse ning helikindluse suurendamiseks, võib nähaTallinna 

toomkiriku käärkambri ja Jüri kabeli vitraažakende ees.

Nissi kiriku katseklaaside projekti õn teinud arhitekt lllar Kannel- 

mäe.

Johannese 
vitraaž väljast

Johannese 
vitraaž seest

Peetruse 
vitraaž väljast

l





Ehitusarheoloogilised uuringud Maasilinnas
Tõnu Sepp
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2002. aastal alustati Orissaare vallavalitsuse eestvedamisel Maasi- 

linna varemetes konserveerimistöid. Aastasadu ilma katuseta 

seisnud keskaegsed keldrid olid kohati avariiohtlikuks muutunud. 

Läbijooksev vesi oli mördi võlvikivide vahelt välja uhtunud, 

mõnes kohas olid need võlvidest välja kukkumas. Üks võlvik oli 

juba varem sisse langenud ja võlve toetavad piilarid liigse koor

muse all paiguti pragunenud. Avariiohtliku olukorra likvideerimise 

kõrval oli eesmärgiks kä säilinud keskaegsete võlvitud keldri

ruumide avamine külastajatele. Seni oli olnud ainukeseks sisse

pääsuks üks varingukihi alt välja jäänud aknaava. Nüüd seati sihiks 

puhastada varingukihist linnuse uks, et oleks tagatud normaalne 

sissepääs keldritesse. Lisaks taheti keldrid ja trepikäigud sinna 

varisenud rusudest tühjendada, et ruume saaks kasutada mitme

suguste näituste ja ürituste korraldamiseks.

Kuigi esialgu oli kaalutud mitmeid erinevaid variante, kuidas 

kaitsta varemeid sadevete eest, otsustati siiski katuse kasuks. 

Projekt tehti H. Uuetalu inseneribüroos.Tegemist õn nüüdisaegse 

metallpostidele toetuva fermide konstruktsiooniga, mis ei üritagi 

matkida mõnd ajaloolist lahendust. Katusekatteks õn tsingitud 

terasplekk.

Kuna tööde esmane siht oli kõrvaldada varemete avariioht, ei 

planeerinud tööde algataja oma kesistest vahenditest suurema- 

mahulisi ehitusarheoloogilisi uurimistöid.Vastavalt muinsuskaitse

seaduse nõuetele toimusid aga kõik kaevetööd arheoloogi 

järelevalve all.

Keldrite puhul oli arheoloogiline eesmärk võimaliku originaal- 

põranda fikseerimine. Siin pakkusid kaevetööd negatiivse üllatuse: 

mõlemas keldriruumis olid põrandast järel vaid üksikud paeplaadid. 

Samuti ei õnnestunud kindlaks teha ühtegi püsiva elutegevusega 

seostatavat kultuurkihti. See õn nähtavasti tingitud varemete 

hilisemast saatusest. Veidi rohkem kui sada aastat tagasi veeti 

sealt kive ehitatavasse Väikese Väina tammi, tõenäoliselt õn 

varemeid kasutatud kivimurruna kä Maasi mõisa ehitustöödel.

Kä kasutati varastel kolhoosiaastatel keldreid juurviljahoidlana. 

Nii võisid põrandaplaadid leida endale uue asukoha mõnes 

teises hoones. Igatahes oli keldrites selgeid märke suurematest 

kaevetöödest. Mõlema ruumi seinte ääres olid algsest põrada- 

pinnast ca 0,5 m sügavamale ulatuvad augud.Vähemalt üks 

nendest kaevanditest õn nähtav kä Johannes Pääsukese 1913. 

aastal tehtud fotol. Ülejäänud osas kattis keldripõrandaid kohati 

kuni paari meetri paksune rusukiht, mis oli sinna sattunud ukse- 

ja aknaavadest ning varisenud võlvikust.

Kaevetöödel saadud leiumaterjaf koosneb valdavalt ehituske- 

raamika katketest. Kivilasu hulgast sorteerid välja kõik ehrtusdetailid, 

peaasjalikult ukse- ja aknapiitade fragmendid.



Teise korruse müüriharja puhastamisel õnnestus fikseerida mõnin

gad haruldased detailid, mille täpse otstarbe saab määrata alles 

põhjalikuma uurimistöö tulemusena. Nii tuli varemete lõunaseina 

ühes aknaavas päevavalgele poolik auguga kivi. Esmapilgul tundub 

kivi olevat sinna paigaldatud väikese kahuri või harkpüssi aluseks, 

Vastasseinas kaevati rusude alt välja mingi küttekolde suitsulõõr; 

mis lõppes nn. siibrikiviga. Nimetus õn tinglik, kuna kivi täpse 

funktsiooni määramiseks õn vaja leiukoht puhastada rusudest 

suuremas ulatuses. Igatahes õn tegemist suitsulõõriga risti asetseva 

paekiviga, mille keskel olevat ava õn võimalik kas puust või rauast 

plaadiga sulgeda. Kuressaare kindluses ei ole teada ühtegi sellist 

suitsulõõri sulgemise võimalust. Küll pidavat selliseid kive olema 

Tallinna vanalinnas (B. Duboviku suulistel andmetel).

Vahest kõige erakordsem leid õn varemete loodenurgas avastatud 

kaminahju jäänused. Nii avatud vertikaalse koldega kamin kui 

kä ristkülikukujulise põhiplaaniga pottahi õn eraldi võttes olnud 

laialt levinud küttekehad, kuid nende liitmine tervikuks õn erandlik 

nähtus.Tegelikult õn sellel kohal kaminahjule eelnenud Tallinna 

keskaegsetele hoonetele nii tüüpiline avatud mantelkorsten,

millele viitavad seintes olevad korstna kivikeha hoidnud alustalade 

pesad. Mingil hetkel õn mantelkorsten hävinud või lammutatud 

ja samale kohale õn ehitatud kõrge vertikaalse koldega kamin 

ja selle külge ristkülikukujulise põhiplaaniga pottahi. Ahju koldesuu 

avaneb kamina koldesse. Koldest leiti kä ahjupottide fragmente. 

Teise korruse ruume täitnud rusukihist saadi hulk telliste ja 

munk-nunn-tüüpi katusekivide fragmente, lisaks juhuleidudena 

üksik käsikivi ja tundmatu otstarbega pronksese.

Üksikdetailide kõrval õnnestus siiski fikseerida kä mitu ehitus- 

ajalooliselt olulist nüanssi, mis võimaldavad astuda sammukese 

lähemale Maasilinna ehituskehandi teoreetilisele rekonstrueeri

misele. Senini õn Maasilinna varemeid väga tagasihoidlikult 

uuritud ja kä selle tüpoloogia määratlused õn erinevad. A.Tuulse 

hinnangul oli tegemist redutseerunud konvendihoonega1.V. 

Raam pidas Maasilinna redutseerunud konvendihoone ja kastell- 

linnuse tüüpi kindlustuseks2. Kõige põhjalikumalt õn Maasilinna 

üritanud rekonstrueerida K. Aluve, kelle hinnangul oli tegemist 

pikliku majalinnusega. Linnus koosnes kolmekorruselisest vabalt 

seisvast laiendatud elutorni tüüpi peahoonest ja seda ümbritsevast



ringmüürist koos selle ääres paikneva hoonestusega3.

Katuse ehitustööde käigus kaevati rusude ja mättakihi alt välja 

kogu hoone müüriperimeeten mis andis olulist informatsiooni. 

Erinevalt K. Aluve rekonstruktsioonist õn kä hoone teine korrus 

olnud võlvitud, mitte talalaega. Kõikide ruumide nurkades õn 

säilinud võlvikannad. Lisaks sellele võis hoone kirde- ja edelanurgas 

rusukihi all aimata kä müüride katkematut jätkumist. Mõlemas 

kohas tehtud šurfid toetasid oletust. Olukorra täpsemaks fik

seerimiseks õn vaja nimetatud müürilõigud suuremas ulatuses 

rusudest vabastada. Seda enam, et hoone idaküljel rusukihi all 

aimatavad müürid lubavad oletada seal veel ühe ruumi või hoone 

olemasolu. K. Aluve pakutud vabalt seisev laiendatud elutorni 

tüüpi hoone tundub üha rohkem olevat osa suuremast ehitisest. 

Linnuse lõunaseinas paikneva ukseava rusudest vabastamisel oli 

võimalik fikseerida eeskoja olemasolu mitte ainult kalorifeeriruumi, 

vaid kä peaukse ees. Eeskoja ehituskehand õn selgelt sekundaarne 

ja müürid jätkuvad piki lõunaseina nii kaugele, kui neid rusude 

sees õn võimalik jälgida.

Üllatuse pakkus üks lõunaseinas olev aknaava, mis osutus tegelikult 

aknaks müüritud ukseavaks. Müüripinnas õn nähtavad isegi ukse 

hingesagara jäänused. Küsimus õn, kuhu see uks viis, paikneb 

see ju peauksega samas seinas, viimasest ca 9 m kaugusel. Kas 

oli lõunaseinal lahtine galerii või väline trepikäik, mis viis eespool 

juba mainitud praeguste keldrite idapoolse seina ees asunud

võimalikku ruumi või hoonesse? Kä sellele küsimusele vastamine 

eeldab hoone ida- ja lõunaseina eest rusude eemaldamist. 

Siiamaani olid Maasilinnas toimuvail töödel väga konkreetsed 

ja üheselt mõistetavad eesmärgid: kaitsta varemeid ja Maasilinna 

alumise korruse ruume sademete kahjustava mõju eest ning 

muuta need külastajatele kergesti ligipääsetavaks. Järgnevate 

tööde planeerimine õn juba märksa keerulisem. Kas jätta varemed 

selliseks, nagu need õn, s.t. rusukihti mattunuks, või rusud eemal

dada, et kogu Maasilinna kindlustuste struktuur oleks selgelt 

hoomatav? Või avada ainult mõned üksikud olulised piirkonnad, 

näiteks sissepääs linnusehoovi, et inimesed ei peaks üle ringmüüri 

rusude ronima? Siia lisandub kä küsimus Maasilinna põhjalikest 

ehitusarheoloogilistest uuringutest. Kas ühe keskaegse linnuse 

ehitusloo uurimine õn piisav argument, et varemed neid kaitsvatest 

rusudest välja kaevata? Kaasneb sellega ju vajadus need kä kiiresti 

konserveerida. Neile küsimustele vastamiseks õn tõenäoliselt 

vaja koostada põhjalik Maasilinna arengukava, kus parima lahen

duse leidmiseks analüüsitaks erinevaid stsenaariume ja kõikide 

osapoolte argumente. * 2 3

Tuulse A. Die Burgen in Estland und Lettland.Trt., 1942, lk. 186-188.

2 Eesti kunsti ajalugu I. !. köide.Tln., 1975, lk. 49.

3 Aluve K. Eesti keskaegsed linnused.Tln., 1993, lk. 28,29.



Uut informatsiooni Pirita ajaloolisest asustusest
Villu Kadakas

Pirita kloostri varemete ja jõe vahel, Kloostri tee I 2 krundil 

soovis perekond Vesilind ehitada oma sõjaeelse elamu asemele 

uut. Krunt ei asunud kaitsealuses tsoonis, kuid siiski varemetele 

väga lähedal, seetõttu telliti 2002. aasta hilissügisel igaks juhuks 

arheoloogilised eeluuringud.Töö käigus paljandusid mingi pinna

sesse mattunud kiviehitise müürid, sealhulgas võlvipiilar ja aknaava. 

Eeluuringute tulemused võimaldasid ligikaudselt määrata kä 

kunagise hoone põhiplaanilise ulatuse. Mitu asjaolu osutas, et 

tegemist võiks olla kloostrikompleksi juurde kuulunud keskaegse 

kiwihoone keldrikorrusega. Muinsuskaitseameti arheoloogia eks

pertnõukogu soovitas varemed kavandatava uusehitise plaanilises 

mahus välja kaevata ning alles seejärel otsustada varemete saatus 

ja võimalikud kitsendused uusehitisele.
2003. aasta mais-juunis toimusid väljakaevamised määratud 

mahus. Paljandus Pirita jõe kalda sisse rajatud elumaja keldrikorrus, 

mis õn kloostri pool algselt asunud maa all, kuid jõe pool maa 

peal. Säilinud õn vaid keldrikorruse kolm suuremat võlvitud 

ruumi ja hüpokaustahju süsteem. Hoonet õn kaunistanud pae

kivist tahutud aknapiidad, teravkaarsed uksepiidad ja segment- 

kaarsed kapinišid. Hoone genees õn olnud keeruline: ainuüksi 

keldrikorrus oli saanud vähemalt kolme suurema ümber- ja juur

deehituse osaliseks, kusjuures päris algsest ehitisest õn alles vaid 

üksikud seinaosad. Näiteks hüpokaustahi oli rajatud ja ruumid 

võlvitud kõige hilisemate ümberehituste ajal.

Maja lõunaküljel avastati jõega risti oleva üksiku kivimüüri vunda

ment, mis õn arvatavasti jäänus kloostrikompleksi ringmüürist. 

See osutab, et maja paiknes ilmselt väljaspool müüriga ümbritsetud 

territooriumi otse välismüüri küljes. Hüpokaustahi osutab, et et 

tegu oli elumajaga. Näiteks kloostri külaliste või kaitsemeeskonna 

jaoks, keda ei sobinud päris kloostri territooriumile ööbima jätta. 

Hoone peakorruse liigendusest ei ole kahjuks võimalik andmeid 

saada, kuid arvata võib, et sealsed ruumid olid suuremad ja esin

duslikumad kui keldrikorrusel.Võib-olla oli maja kuidagi seotud 
kloostri sadamaga, mille asukohta ei ole küll seni avastatud, kuid 

kusagil jõe ääres pidi see olema. Põnevust tekitavad üksikud 14. 

sajandist pärinevad imporditud jooginõude killud, mis näiksid 

osutavat sellele, et juba enne kloostri rajamist võis jõe suudmes 

asuda mingi kohaliku tähtsusega sadam. Ilmselt ei rajatud kloostrit 

15. sajandi alguses mitte päris tühjale kohale. Sadamat võisid 

I 3-14. sajandil kasutada näiteks Iru linnuse elanikud.

Nagu osutas rikkalik I 6.-17. sajandist pärinev leiumaterjal, õn 

selle hoone varemeid nagu kogu Pirita varemekompleksi asustatud 

veel pikka aega peale seda, kui Ivan Julma vägi kloostri aastal 

1577 hävitas. Kasutatud õn vähemalt paari keldriruumi, kus võl

vid ilmselt kauem püsisid, ning jõepoolse välisseina vastu oli 

püstitatud puust hütte. Leitud ahinguots osutab ilmselt tolleaegsete 

elanike ühele tegevusalale.Väikest hüpokaustiruumi oli kasutatud 

veel enne Teist maailmasõda arvatavasti tavalise toidukeldrina.

Varemete asendiskeem
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Nagu kapitaalsetele kiviehitistele iseloomulik, varemetes 

hoone rajamise ja põhilise kasutamise ajast leide peaaegu 

ei avastatud. Liivi sõja alguses õn ilmselt üles kistud ja ära 

viidud põrandaplaadid, mida seni oli hoolikalt pühitud. 

Alles seejärel õn saanud hakata ladestuma elanike praht. 

Kõigepealt õn hoones peatunud ilmselt Vene väesalgad, 

kellest õn maha jäänud veidi venepärase keraamika kilde. 

Liivi sõja ajast väärivad äramärkimist paar odaotsa ja kiiver 

I 6. sajandi teise poole ja 17. sajandi rikkalik leiumaterjal 

koosneb suures osas mitmesuguste keraamiliste söögi- ja 

jooginõude kildudest ning raudesemetest.Talupoegliku 

ilmega leiud ei ole, pigem õn need üsna võrreldavad 

samaaegse olmeprahiga majanduslikku langust üle elanud 

Tallinna all-linnast. Ilmselt ei tähendanud kloostri häving 

kohaliku sadamakoha kasutamise lakkamist.

Kui väljakaevamised olid lõppenud, otsustati maja varemed 

osaliselt ja varjatuna säilitada uusehitise vundamendi all. 

Kinnisvaraarenduse käigus maa alt leitava väärtusliku arhi- 

tektuuripärandi avastamise rõõmu kahandab see, kui ei 

õnnestu leida võimalust varemete säilitamiseks ja ekspo

neerimiseks. Avastus näitab ilmekalt, et kloostri hoones

tatud territoorium õn olnud suurem, kui kirikust ja kahest 

klausuurist koosnev praegu eksponeeritav varemekomp- 

leks. Sellest lahus õn ilmselt ulatuslikul territooriumil paik

nenud laialipillatuna mitmed väiksemad, kuid kloostri kui 

terviku funktsioneerimise seisukohalt olulised ehitised. See

ga võib sarnaseid üllatusi tulla kä edaspidi ning saadud koge

muse võrra rikkamana saab nendeks paremini valmis olla.



Arheoloogilised uuringud Tallinnas 
Tornimäe tn. 3 kinnistul
Vladimir Sokolovski

OÜ Tael tegi 2004. aasta maist juulini AS-i EKE Invest tellimusel 

arheoloogilisi kaevamisi Tallinnas Tornimäe tn. 3 kinnistul.Teadus

likust seisukohast võttes võib neid vaadelda järjena 2001. aastal 

tehtud uuringutele, mille käigus toodi päevavalgele Püha Johannese 

hospidaliga seotud arheoloogiliste objektide kompleks, mis koos

nes hospidali hoone keldrikorrusest, sellest ainult 2 m kaugu

sel põhja pool olnud kahe keldriruumiga elamust ja kiriku vunda

mendi kirdepoolse osa jäänustest.1

Kiriku juures oli kalmistu, mille 2001. aastal läbi kaevatud põhja

poolses osas õnnestus avastada 1010 matust ja kolm ühishauda 

kokku 124 luustikuga. Kirjalikes allikates õn kalmistut esmakordselt 

mainitud 1449. aastal, mil Tallinna piiskop Johannes andis välja 

üriku tõendamaks, et õn pühitsenud Püha Johannese hospidali 

kiriku ja kalmistu ning pühendanud need Pühale Kolmainsusele, 

Neitsi Maarjale, Ristija Johannesele, Eeliasele jajoestile (Jodocusele) 
ning kõigile Jumala pühakutele.2

2001. ja 2004. aasta kaevamistel välja selgitatud arheoloogiliste objektide paiknemine keskaegse Jaani Seegi maa-alal.



Kui kalmistu tekkimise aja võis 2001. aasta kaevamiste tulemuste 

põhjal määrata 1449. aastast mõnevõrra varasemasse perioodi, 

siis siia matmise lõpetamist võib seostadaVene keisrinna Katariina 

II ukaasiga, mis keelas surnute matmise linna piiridesse. Seda 

näib kinnitavat hiliseim kaevamistel avastatud matus, mille juures 

oli 1765. aastast pärinev 2-kopikane münt.

2004. aasta uuringute käigus, mis hõlmasid kalmistu keskse kõr

geima piirkonna, tuli nähtavale kiriku vundamendi ülejäänud osa 

koos kiriku läänepoolsesse külge ehitatud kellatorni alusega. 

Viimistlemata paekividest, kohati ilma mörti kasutamata laotud 

kiriku vundament jäi hospidali hoonest ligikaudu 23-27 m lõuna 

poole. Rangelt läänesuunalise orientatsiooniga ühelöövilisel 

kirikul, mille pikkus 21 m ning laius 10 m, oli idapoolses otsas 

poolringikujuline altariosa ning viimase põhjapoolsesse külge 
ehitatud käärkamber 1341. aastal õn hoonet esimest korda 

kirjalikes allikates mainitud kui kabelit.3 

1363. aastal andsid 12 kardinali paavst Urbanus V nimel 40- 

päevase meeleparandusvabastuse neile, kes külastavad kiriklikke 

talitusi Jaani seegi kabelis ning teevad hospidali ja kabeli ehitust 

toetavaid annetusi.4

Kiriku ehitamisest õn juttu kä hospidali ühe eestseisja aruandes. 

Oma varasemat, arvatavasti 14. saj. viimasel veerandil aset leidnud 

tegevust meenutades märgib ta: "Edasi ehitasin ma heade inimes

te annetustest kiriku Püha Johannese auks. Kirik koos kõige 

juurdekuuluvaga, kõigi kiriku kaunistustega, mõlema pühapildiga 

ja muuga, mis käib püha kiriku juurde, see maksis nii palju kui 

4 marka vähem kui sada Riia marka"5.

Kirik pühitseti sisse 1449. aastal, mis nagu osutaks kapitaalsete 

ehitustööde lõpetamisele. 1504. aastast õn aga teateid kiriku 

juurde kellatorni ehitamisest ning 1505. aastal osteti suurem 

hulk kive, kaeti torn tinakatusega ja ehitati käärkamber kõrgemaks.6 

1559. aastast pärinevad teated kiriku lammutamisest. Nimetatud 

töö eest tasus raad kiviraiduritele 60 marka rahas, sellele lisan

dusid toiduained.7 Selle kohta, miks kirik nii kiiresti, kõigest pool 

sajandit pärast ehitustööde lõpetamist lammutati, ei ole kirjalikes 

allikates midagi öeldud. Ammendava seletuse andsid sellele aga 

tehtud arheoloogilised kaevamised. Selgus, et kiriku vundament, 

mis oli ehitatud järkude kaupa omavahel sidumata lõikudest 

ning mille ebastabiilsust suurendasid veelgi kogu kiriku läänepoolset 

osa põranda tasapinnast madalamal täitvad ümbermaetud 

inimluud, ei kannatanud seinte raskust välja ning muutus 

varisemisohtlikuks.

Kinnistu ülejäänud osal tuli nähtavale veel I 173 üksikmatust. 

Nagu see kristlike matusekommetega sobib, olid surnukehad 

valdavalt orienteeritud läänekaarde.Teistsuguse orientatsiooniga 

luustikke tuli ette vaid üksikuid. Ainult väikese osaga väljakaevatud 

matustest (6,5% koguarvust) kaasnes arheoloogilisi leide. Need 

pärinesid enamasti I 6. sajandi lõpust - 18. sajandist.Varasemast 

ajast pärit panustega matustest tuleks kahtlemata eelkõige maini

da matust nr 171 I, kus leiti luustiku vöökoha juurest 32 kokku 

oksüdeerunud münti.Viimaste hulgas olid l2Tartu piiskoppide 

Bartholomäus Sawijerwe (1441-1459), Helmich von Mallinkrocfti 

(1459-1468) ja Johannes II Bertkovi (1473-1485), 4 Riia pea- 

piiskopkonna penni vahevalitsuse ajast (1479-1483), l6Tallinna 

anonüümset penni Silvester Stodewescheri

(1448-1494) ja vahevalitsuse ajast (1479-83), 15 anonüümset 

Tallinna penni aastatest 1426-1480, Liivi Ordu meistri Wolter

von Plettenbergi (1494-1535) Tallinna penn aastast 1515. Kõige 

vanemaks mündiks selles rahakotis oli Pommeri Eriku sterling, 

mida vermiti Lundis kuni 1405. aastani. Hauainventaris olid 

esindatud samad leiurühmad mis kalmistu varem läbi uuritud 

põhjapoolses osas. Esimese rühma moodustasid mitmesugused 

rõivadetailid, nagu nööbid, nööpnõelad, rihmapandlad ja haagid. 

Teise rühma kuulusid ehted (vasest kihla- ja spiraalsõrmused, 

hõbedast rõngassõled, klaashelmestest keed jms), mida leidus 

24 matuse juures. 18. sajandi hauainventaris olid kõige arvukamalt 

(24 matuse juures) esindatud mitmesugused siidist või brokaadist 

tanutaolised peakatted, mis olid kaunistatud vask-, hõbe- või 

kullatud niidist kardpaelaga. Samasse hauainventari rühma kuulu

vad kä põhiliselt laste ja naiste luustike juurest leitud väikesed 

vasktraadiga läbipõimitud ning hõbedase kardlõngaja pärlitega, 
aga paljudel juhtudel kä pukspuuokste ja linnusulgedega kaunis

tatud ažuursed pärjakesed.Viimase haualeidude rühma moodus

tavad mündid, mille leidumine kristlikul kalmistul õn juba antiikajast 

tuntud jäänus paganlikest uskumustest. Kalmistu 2004. aastal läbi 

kaevatud lõunapoolses osas tuli münte ette 26 matuse juures, 

arvestamata juba eespool mainitud matust nr I 173. 

Varaseimad nende hulgas olid Rootsi kuninga Erik XIVTallinna 

Silling 156x. (viimane number loetamatu) aastast ja 1572. aastal 

Dahleni lossis löödud šilling, kõige hilisem aga keisrinna Jelizaveta 

kopikas 1759. aastast. Ülejäänud numismaatilises materjalis õn 

esindatud Johan III Tallinna šillingid aastatest 1573 ja I58x, 

Nürnbergi 16. sajandi lõpu - 17. sajandi arvestuspennid, Rootsi 

l/6-öörised mündid Kristiina (1632-1654) ja Karl XI ajast 

(I 660-1 697), Anna (1730-1740) ja Jelizaveta ajal (1741-1761) 

löödud Vene dengad, poluškad ja kopikad.

Ülejäänud hauainventarirührmad õn esindatud vaid üksikute ek

semplaridega. Mainida tuleks värvilise klaasiga kaunistatud risti, 

Hollandi kaoliinpiipu, raudnugaja kääride katkendit. Huvi pakub kä 

matus nr 1632 ilmselt ohutisena kaela juurde asetatud kivist luisuga. 

Jaani seegi kalmistul tehtud kaevamistel, mille käigus toimusid 

kä luustike antropoloogilised uuringud, ei leitud ühtegi pidalitõve 

tunnustega luustikku. Samal ajal võis mitmel luustikul täheldada 

valesti kokkukasvanud luid või muid patoloogilisi jälgi. Uuringute 

põhjal võib kinnitada, et see kalmistu kujutas endast tavalist 

suure linna lähedal paiknenud surnuaeda, kuhu maeti mitte ainult 

Jaani seegi surnuid, vaid eeskätt eeslinnade ja lähedal asuvate 

külade elanikke ning sugugi mitte harva kä linnakodanikke. 

Kusjuures paistab, et seegi asukad moodustasid siia maetutest 

kõige väiksema osa.

jääval maa-alal Liivalaia tänavast kuni Tornimäe tänavani. I köide.Tallinn, 2002, lk. 16-70 (käsikiri 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis).

Tiina Kala.Tallinna Jaani seegi ajalugu,Tallinn, 2001, lk 26 (käsikiri Tallinna Kultuuriväärtuste 

Ameti arhiivis).

Das älteste Wrttschopbuch der Stadt Reval (1312-1360). Hrsg. v. Leonid Arbusow, Reval, 

1888, nr 505.

4TLA,f.230,n. I,lk261.

-, Esth- und Curländisches Urkunderbuch nebst Regesten. Begr v, Friedrich Georg von 

Bunge, Reval, Riga, Moskau 1853-1914, Bd. III, nr 1076.

Tiina Kala.Tallinna Jaani seegi ajalugu, lk 27.

Sealsamas.
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Muinsuskaitseameti rakendusuuringud ja trükised
Anneti Randla, Muinsuskaitseameti teadusdirektor

Muinsuskaitseameti igapäevane töö mälestiste kaitsel vajab kä 

teoreetilisi põhjendusi. Selleks õn muinsuskaitseametil eraldi 
teadusuuringute programm. Mälestiste kaitse paremaks argumen

teerimiseks õn vaja teostada praktilisi uuringuid erinevatel 
tasanditel. Järgnev annabki ülevaate rakendusuuringute põhi
mõtetest ning 2004. aastal tellitud uuringutest ning algatatud 
teadusprojektidest.

I. Rakendusuuringud
I. Materiaalse pärandi uuringud
Nende uuringute eesmärgiks õn kaardistada ja hinnata meie 
materiaalset pärandit, mille edasine säilitamine tulevastele 
põlvedele õn muinsuskaitse peamine ülesanne. Seni puudub 
meil süsteemne ülevaade erinevatest ajalooperioodidest, mis 
baseeruks just muinsuskaitselistel printsiipidel ja vajadustel.

I. I. Eesti ajaloo ülduuringud
Eesti ajaloo ülduuringud õn aluseks kõigile temaatilistele valdkon- 
nauuringuile ning olemasolevate mälestiste nimekirjade ülevaata
misele. Kõige põhjendatum õn nende uuringute läbiviimine 
kronoloogilisest printsiibist lähtuvalt ning liikumine ajas lähemast 
minevikust kaugemasse, sest meie lähiajalugu õn muinsuskaitse 
aspektist kõige vähem käsitletud.Tegemist õn üldistavate 
ülevaadetega mingi perioodi kogu materiaalsest pärandist, mis 

peaks hõlmama nii kultuurmaastikke, planeeringuid, hooneid, 
rajatisi, kui interjööre koos sisustusega ja avaliku ruumi dekoori- 
elemente. Uuringud õn muinsuskaitse spetsiifikat arvestavad 
ning seetõttu ei dubleeri klassikalist ajaloo- ja kunstiajalookirjutust. 
2004. aastal tellis Muinsuskaitseamet sellest seeriast uuringu: 
Mart Kalmu ,,ENSV arhitektuuri". See ei ole nõukogude perioodi 
ammendavalt käsitlev ülevaade, kuid sisaldab olulisemat ehitistest 
ja rajatistest. Selle alusel vaadatakse üle kaitstav ja kaitset vajav 
nõukogude perioodi arhitektuuripärand.

1.2.Temaatilised valdkonnauuringud
Nende uuringute vajaduse määravad ära ülduuringud ning loogi
lise asjade käigu korral saaks neid tegema hakata alles peale kõigi 
ülduuringute läbitöötamist. Samas tähendab paljude hoonete 

kriitiline seisund, et nende uurimise ja inventeerimisega võib nii 
lootusetult hiljaks jääda.Valdkonnauuringud võivad olla teema-, 
ajastu- või piirkonnaspetsiifilised, seotud kindla hoonetüübi, kasu- 
tusfunktsiooni vms, eesmärgiks anda ammendav ülevaade vastava 

alajaotuse ainelisest pärandist.
Praeguseks õn koostatud 80 nimetusega valdkonnauuringute 
kava, mis hõlmab teemasid miljööst kõige laiemas tähenduses 
kuni vallasasjadeni. Näiteks õn kaetud nii traditsiooniliselt 
väärtustatud avalikud hooned, elamud, sakraalarhitektuuri kui kä 
seni väiksema tähelepanu osaliseks saanud militaar-, tööstus- ja 
transpordirajatised. Lisaks ehitistele õn uuringute kavva võetud 
kä nende sisustus ja ümbrus. See kava täieneb vastavalt ülduurin
gute tulemustele.

2004. a. tellis Muinsuskaitseamet rea valdkonnauuringuid ja inven
teerimist millest kõige põhjalikum ja mahukam õn Martin Jänese 
ja Urmas Oja,,Eesti raudteejaamade arhitektuur".Teistest töödest 
tuleks veel mainida Koguva küla talude inventeerimist (2003-2004, 
OÜ Mõisaprojekt), Saare- ja Hiiumaa tuulikute inventeerimist

(Saaremaa:Tõnu Sepp, Hiiumaa: Urmas Selirand) ja Raplamaa mõi
sate tehnilise seisukorra uuringuid (Aleksander Danil).
Seoses pühakodade riikliku programmi alustamisega 2004.a oli 
võimalik taas süvenenumalt tegeleda kirikute uuringutega. Algatati 
terve rida inventeerimisi, mis jätkuvad kä 2005. a. Neist olulisemad 
koos 2004. atehtuga:''Eesti kirikute inventeerimine aastal 2004" 
(14 kirikut, Eesti Kunstiakadeemia,Tartu Ülikooli ja Ajaloo Insti
tuudi õppejõud ja magistrandid),,,Läänemaa kirikuaedade inven
teerimine" (8 Läänemaa kirikuaeda, Andres Aua, Eduard Rajari), 
,,Kirikuvaremete inventeerimine" (9 kirikut, Juhan Kilumets), 
..Kirikutekstiilide inventeerimine" (10 Harju-, Järva-, Rapla- ja 
Võrumaa EELK kirikut, Marju Raabe), orelid (42 oreli passid, 

Toomas Mäeväli).

2. Kaitsekorralduse- ja säilitusalased uuringud

Katsekorralduse uuringud peaksid andma vastuse küsimusele: 
kuidas kaitsta ainelist pärandit? Millised võimalused õn meil 
pärandi füüsiliseks säilitamiseks? Mis ulatuses ja kuidas peaks 
dokumenteerima seda, mis ei säili/mida ei säilitata?
Seetõttu õn vaja kaitse vajadused ja võimalused lahti kirjutada 
konkreetsemalt kui kehtiv Muinsuskaitseseadus seda sätestab. 
Tuleks püüda lähtuda laiemast kontekstist kui vaid see, mida 
täna väärtuslikuks, oluliseks ja huvitavaks peetakse. Säilitusalased 
õn restaureerimis- ja konserveerimisalased uuringud, mida õn 
hädasti vaja vigade vältimiseks ning mälestiste säilimiseks kä 
peale ,,restaureerimist". Need uuringud õn ennekõike materjali- 

ja tehnoloogiaalased.
Nendel uuringutel õn kaks põhilist väljundit: välja töötada mäles

tiste hooldamiseks vajalik metoodika ning teostada professionaal
setele restauraatoritele tarvilikke materjali-ja tehnoloogiauuringuid. 
Hoolduse metoodikat tuleb lisaks kä laiemale avalikkusele popu
lariseerida sest selle kasutajaks õn eelkõige tavakodanikust mälestise 
või muu ajaloolise hoone või eseme omanik.
2004. aastal õn Muinsuskaitseamet koostanud ja välja andnud 9 

infovoldikut ajalooliste hoonete hoolduse kohta. Lähemalt vt 
rubriigist "Raamatukroonika", leheküljelt 103.
Samuti õn 2004.a Muinsuskaitseamet tellinud pühakodade 
programmi raames kaks materjaliuuringut:,,Eesti pühakodade 
kivimüüride niiskuskahjustused ja sooldumine" (TallinnaTehnika- 
ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia, viieaastane projekt) ja,,Lubimört: 
krohvide ilmastikukindluse hindamine" (Andrus Uuetalu).

II. Publitseerimispõhimõtted
Muinsuskaitseameti trükistel õn kaks põhieesmärki: mälestiste 
tutvustamine ning mälestiste kaitseja hooldamise propageerimine. 
Mälestiste tutvustamise alla käivad trükised lihtsatest infovoldikutest 

kuni teaduslike monograafiateni. Need võivad hõlmata tervet 
mälestiste liiki, maakonda või olla pühendatud vaid ühele mäles
tisele. Mälestiste kaitse ja hoolduse kohta võivad materjalid 
varieeruda paari lehelisest üldinfot pakkuvast voldikust restau- 
reerimismetoodiliste süvakäsitlusteni. Kä trükiste sihtgrupid õn 
erinevad - ennekõike peaks trükised olema suunatud laiemale 
publikule, kuid selle kõrval õn vajalikud kä restauraatoritele, 
arheoloogidele jt. professionaalsetele gruppidele suunatud välja
anded. 2004. aasta trükiseid vaata raamatukroonikast.



Eesti NSV aegne arhitektuur ja muinsuskaitse
Epp Lankots
Fotod: Epp Lankots, Arhitektuurimuuseum

2004, aastast võiks tulevikus rääkida kui ajast, mil Eesti muinsus

kaitses astuti esimene otsustav samm Nõukogude perioodi 

ehituspärandi süstemaatilises ja järjepidevas uurimises ning pandi 

alus uuema, II maailmasõja järgse arhitektuuri mõtestatud kaitsele. 

Lootust helgeks tulevikuperspektiiviks annab asjaolu, et Muinsus

kaitseameti tellimusel valmis Mart Kalmul töö pealkirjaga "Eesti 

NSV arhitektuur Metoodiline juhend muinsuskaitseks".Tegelikult 

oli muinsuskaitsel huvi saada isegi laiem ülevaade ning kirjeldus 

Nõukogude perioodi materiaalsest pärandist (kultuurmaastikest 

interjöörideni), et selle alusel oleks võimalik edaspidi korrigeerida 

mälestiste nimekirja ning tellida juba spetsiifilisemaid uuringuid. 

Esialgu aga piirdus vaatlus siiski, ilmselt ajapuuduse tõttu, arhitek

tuuri ning linnaehitusega, mis õn kä kõige mastaapsem ja nähtavam 

pärandivaldkond.
Nõukogude-aegse arhitektuuri kaitsmine ja restaureerimine õn 

seni moodustanud muinsuskaitselisest tegevusest selgelt margi

naalse osa. Mõneti põhjendab selle teema fookusest väljajäämist 

tänapäeva (õigemini viimase 15 aasta) ideoloogiline olukord, 

mis õn 50 okupatsiooniaastat rõhutatult demoniseerinud. Nii 

õn ühiskonna üldine hoiak teostanud oma "vaikset kättemaksu" 

ja nuhelnud vana süsteemi poolt meile pärandatud materiaalset 

osa, mis õn kõige nähtavam ja samas kä kaitsetu.

Eks mängi oma rolli kä see, et meie muinsuskaitsel õn veel täna

päevalgi rahvuslik-aateline taust, mis teinekord kallutab kaalukausi 

teatud teemade ning perioodide poole. Samas oleks äärmiselt 

väär kritiseerida siin muinsuskaitsesüsteemi selles, et meie 

pärandikaitses õn ulatuslikke lõike, mis õn täiesti katmata, või 

et praktilise muinsuskaitse aluseks vajalik akadeemilis-teaduslik 

uurimine õn kokku kuivanud. Raha pole jätkunud kä kõige paki

lisematel objektidel avariitööde tegemiseks ning esimesed prog

rammilist laadi ettevõtmised (mõisakoolide projekt, "Tallinna 
kirikurenessanss") õn 

tekkinud alles paari 

viimase aasta jooksul.

Sellises olukorras ei 

saa kä eeldada, et hilis- 

pärandi kaitsele oleks 
saanud pöörata erilist 

tähelepanu.

Mõnel määral õn tühja 

kohta 20. sajandi, sh 

Nõukogude-aegse 

arhitektuuripärandi 

kaitses aidanud täita 

DOCOMOMO 

(Documentation and 

Conservation of Mo

dern Movement) 

tegevus Eestis. Mitte

tulundusliku seltsin- 

guna õn viimane seni 

tegutsenud muinsus

kaitseorganite nõusta
jana: andnud soovitusi

20. sajandi hoonete lülitamiseks mälestiste nimekirja ning vajaduse 

korral kä koostanud eksperthinnanguid tolle ajastu hoonete 

ümberehituse ja restaureerimise projektide kohta. Siiski, kä need

20. sajandi arhitektuuri nimekirja ettepanekud, mis DOCOMOMO 

Eesti Rahvuskomitee 1990. aastate keskel muinsuskaitsele esitas, 

olid lihtsalt deklaratiivsed, ilma põhjendusteta. Seetõttu võib 

värsket Mart Kalmu juhendit Eesti NSV arhitektuuri kohta 

nimetada üsna kindlalt esimeseks tõsisemaks katseks süstemati

seerida ning põhjalikumalt kirjeldada tollal loodud 

arhitektuurikeskkonda, nii et muinsuskaitseametnikel oleks 
võimalik hakata arutama, mis hoone- ja asulatüübid kaitset võivad 
vajada.

Mart Kalm õn "Eesti 20. sajandi arhitektuuri" autor ja see õn 

üks väheseid Eesti arhitektuuri ajaloost kirjutatud suurteoseid. 

Ilmselt võidakse eeldada, et kõnealune juhend õn tema raamatu 

sõjajärgset perioodi käsitlevate peatükkide kokkusurutud variant. 

Kä Kalm ise möönab paratamatust, et see tugineb juba varem 

kirjutatule. Samas pole ENSV arhitektuuri juhend üles ehitatud 

mittetüüpilisele Nõukogude ajastu arhitektuuri periodiseeringule, 

vaid hoonetüüpidele ning linnaehituslikele nähtustele/märksõnade- 

le. See õn muinsuskaitsjate töö seisukohalt äärmiselt hea. 

Muinsuskaitseline tegevus, mille lahutamatu osa õn mälestiste 

registri pidamine ja täiendamine (aga kä kriitiline ülevaatamine), 

nõuab tahes-tahtmata süsteemsust ja võimalikult detailset 

liigitamist. Kahtlemata võimaldab selline esitusviis kä kergesti 

esile tuua Nõukogude ajal loodud arhitektuurikeskkonnale 

spetsiifilisi nähtusi, nagu kolhoosikeskused, aianduskooperatiivid 

jms, ning võimaldab tööd üsna hästi käsiraamatuna kasutada. 

Ülevaatest ei puudu siiski kä ajaline ja stiililine kihistus - objektide 

ja märksõnade esitus õn peatükisiseselt korraldatud mööda 

kronoloogilist telge.

Lenini (Rävala) puiestee Tallinnas - näide stalinistlikust linnaehitusest



Alustuseks õn juhendis näidete ja märksõnade alusel esitatud 

ülevaade perioodi planeeringutüüpidest. Ansamblina käsitleb 

Kalm eelkõige tähtsate avalike hoonete (kultuuriasutused ja 

haldushooned) kogumit, mis tihti paiknes väljaku ümber ning 

mille kompositsiooni kuulusid paljudel juhtudel kä elamud. Et 

stalinistliku arhitektuuri doktriin käsitas linnaehitust ja arhitektuuri 

antiigi eeskujul hierarhilisena, siis pidi rajatav keskus koondama 

olulisemad kultuuritemplid ja haldushooned ning olema kä kõige 

suurejoonelisemalt kujundatud.

Meie pompoossemad stalinistlikud ansamblid (Viru väljaku 

planeering,Tallinna Kultuurikeskuse kava, Pärnu oblasti keskväljak) 

õn jäänud poolikuks või õn neist valminud vaid üksikud hooned. 

Seega oleks kä keeruline kaitsta tolleaegsete esindusväljakute 

poolikuid motiive. Stalinistliku arhitektuuri kanoonilisi planeerimis- 

printsiipe arvestavad linnakeskused õn välja ehitatud Sillamäel 

ja Kohtla-Järve!, aga need õn kä ainsad nii terviklikult valminud 

ja säilinud arhitektuurihierarhia “kõrgema kategooria" esindajad. 

Mõlemas linnas õn praegu kultuurimälestised vaid üksikud 

hooned, mis tegelikult muudab nende kaitse sisuliselt mõttetuks 

- väärtuse ja tähenduse omandavad nad ju üksnes ansambli 

osana.

Õpetuslikust küljest õn positiivne, et Kalm mainib objektide ja 

hoonetüüpide loetelus kä ajastule või planeeringutüübile ise

loomulikke linnaehituslikke motiive (nt püloonide motiiv). An

samblist rääkides õn küll mainimata jäänud haljastus (paplialleed 

jne) kui stalinistliku planeeringu kohustuslik osa.Veel õn ansamb

litena tutvustatud hierarhia madalama astme asulatüüpe ning 

hilisemate kümnendite kooslusi: rajoonikeskus,tehaseasula, kol

hoosi/sovhoosi keskasula (sh eraldi Pärnu KEK-i linnak).

Suure osa Nõukogude linnaarhitektuuri pärandist moodustavad 

eluasemepoliitika viljad - elamuehitus oli ju tolle süsteemi lõputu 

probleem ning sinna läks väga suur osa kogu riigi

tööstustoodangust. Sellest tulenevalt oli kä elamuehituse maht 

piisavalt suur; et muuta pöördeliselt eestlaste elamisviisi ning 

linnade (ja maa-asulate) ilmet.

Põhiliselt õn Kalm oma töös lühidalt maininud elurajoonide 

tüüpe: stalinistlik kvartal; vabaplaneeringule uuselamurajoon, 

millelaadseid tulevikus võiks kaitsta ilmselt ühe mikrorajooni 

kaupa (nt Mustmäe, Õismäe; Uus-Peetrimõisa Viljandis); indi

viduaalelamute rajoon (nt Kose'ja Laagri Tallinnas, Veeriku Tartus, 

Raeküla Pärnus).

Sama teemaga seondub eraldi mahuka peatükina elamu. Esitatud 

õn põhjalik nimekiri nii individuaalprojekti alusel valminud korter

elamutest ja eramutest kui kä põhilistest elamutüüpidest ja 

seeriamudelitest. Päris ootamatult selgus mulle aga, et kuigi 

elamuehitus moodustab meie lähiajaloo ehitusloost väga kaaluka 

osa, õn Eestis kaitse all vaid kaduvväike osa Nõukogude-aegsetest

Toomas Reinu "Kuldne Kodu" Pärnu KEK-is - 1970. aastate modernismi pärl



elamutest. Esimese hooga tulevad meelde üksnes kaks maja 

Tallinnas - PeeterTarvase maja Kose teel ning korterelamutest 

ainult stalinistlik nn torniga maja Liivalaia ja Tartu mnt nurgal. Ja 

see õn kä kõik!
Kui Mustamäe ja seeriaelamute “kaitsetus" ei üllata ilmselt kedagi, 

siis näiteks selliste Eesti arhitektuuriajaloo tähtteoste nagu Toomas 

Reinu Pärnu KEK-i “Kuldse kodu" või Veljo Kaasiku “Venna maja” 

nimekirjast puudumine tekitab küll hämmeldust. Nii et elamute 

peatüki alusel peavad muinsuskaitsjad ilmselt kõigepealt mälestiste 

riikliku nimekirja hoolikalt üle vaatama.

Nõukogude aeg Eesti arhitektuuris õn võrreldes sõjaeelse vaba

riigi aastatega ning kas või NSV Liidu järgse ajaga üsna huvitav 

ja omanäoline. Seda just selles mõttes, et eriliselt õitses arhitektuur 

ja ehitus maapiirkondades. Küllap esineb muinsuskaitseringkon- 

dades kä arvamusi, et Vene aeg pigem lõhkus Eesti traditsioonilist 

külamaastikku kui sinna midagi positiivset lisas. Ajalugu aga ei 

muuda ning kä muinsuskaitsjatel tuleb oma seisukohti revideerida. 

Õn ju üldteada, et maal elati tol ajal suhteliselt jõukamalt kui 

linnas ning kolhoosikeskused olid kohad, kuhu projekteeris ehitisi 

Eesti arhitektide paremik ning kus sai värsked ideed vabamalt 

käiku lasta.

Kalm õn käsitlenud kolhoosi- ja sovhoosikeskuste hooneid ning 

eraldi tüübina kä KEK-ide kontoreid, mis samuti olid omaaegsed 

“arhitektuuriimed”, haldus- ja büroohoonete peatükis ning see 

nimekiri sisaldab jällegi Eesti modernismi raudvara: Kurtna linnu

kasvatuse katsejaama (Valve Pormeister; 1965-1966), kolhoosi

keskuse Tsoorus ja Kobelas (“Linda" kolhoos;Toomas Rein), 

Pärnu KEK-i kontori (Jüri Jaama ja Andres Ringo, 1969) jne. Kait

se all õn neist praegu vaid Kurtna keskus, mis möödunud aastal 

õnneks suhteliselt respektiga hotelliks kohandati. Kuna maal õn 

võimalused nüüd hoopis kesisemad kui 30 aastat tagasi, õn kogu 

see unikaalne ehituspärand üsna kurvas ning kaitsetus seisus. 

Olgu veel mainitud, et juhendis õn üsna põhjalikult esindatud 

kultuuriasutused ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooned (sana

tooriumid, puhkebaasid, spordiehitised), väga põgusalt aga töös

tus- ja kaubandusarhitektuur; teadus- ja haridushooned, trans- 

pordiehitised ning restaureerimisvaldkond. Kindlasti ei ole esitatud 

nimekiri kogu ENSV ehituspärandit ammendav, aga hõlmab siiski 

suurt osa sellest. Objektide valik võib ju olla mingi piirini vaieldav,

ent autoril õn alati teatud õigus oma eelistustele. Ning suurem 

töö sellest ülevaatest alles algab.

Ülevaate sisulist külge arvestades tekib aga õigustatud küsimus, 

kas ikka saab seda päriselt “metoodiliseks juhendiks" nimetada. 

Just metoodiline lähenemine hilispärandi kaitsele ja restaureeri

misele õn paraku puudu. Nagu kuulda, pole Muinsuskaitseamet 

esialgu veel metoodika tellimiseni jõudnudki, ülevaade õn saanud 

sellise nimetuse ilmselt töö käigus. Muinsuskaitse tarbeks kirjutatud 

tööde erinevus harilikest kunstiajalookirjutistest peaks aga seis
nema muinsuskaitse praktilise külje esiletoomises. Lõpuks taandub 

kõik niikuinii tegelikkusele - mida üldse saab ja õn mõtet kaitsta. 

Tegelikult õn kä mõeldamatu, et nii pika perioodi arhitektuuri 

metoodilise alustöö suudaks kirja panna üksainus teadlane. Meie 

muinsuskaitse suurim puudus ongi ilmselt see, et meil ei ole 

teadlasi ja spetsialiste, kes suudaksid ühe ajajärgu (eriti uuema 

arhitektuuri osas) mitmekülgselt läbi töötada ja selle kohta 

ammendava restaureerimisalase metoodika kokku kirjutada. Aga 

inimesi, kes õn kursis muinsuskaitse korraldusliku töö ja seadusliku 

poolega, meil leidub, samuti teoorias väga tugevaid arhitektuuri

ajaloolast

Valve Pormeister Kurtna Linnukasvatuse hoone 1965-66

Soome õn meile ikka olnud eeskujuks, kuidas arhitektuuri kaitsta. 

Seal õn tänapäeva lähimineviku pärandi uurimises üsna määrav 

osa arhitektidel.Teeb lausa kadedaks, kui jälgida nende poolt 

ülima ettevaatlikkusega ja põhjalike uuringute alusel ellu viidavaid 

restaureerimisprojekte. Pea iga konstruktsioonielemendi, kasu

tatava materjali või ajastukohase stilistilise ja funktsionaalse detaili 

kohta tehtud otsuse peab heaks kiitma selle teema uurimisega 

tihedalt seotud arhitekt.

Eestis ei oska küll praegu nimetada ühtegi 20. sajandi II poole 

arhitektuuri uurimisega teaduslikul tasemel tegelevat arhitekti. 

Eks meil puudub kä vastav koolitus. Lühidalt öeldes: põhjalik ja 

kasutamiskõlblik metoodiline juhend saab valmida üksnes asja

tundliku ning mitmekülgselt pädeva uurimisgrupi töö tulemusena. 

Ent tubli eeltöö õn Mart Kalm oma ENSV arhitektuuri ülevaadet 

koostades selleks juba ära teinud.



Eesti raudtee ehituspärandi uurimisest ja kaitsest
Martin jänes

Ümberkorraldused Eesti raudteetranspordis õn nüüdseks viinud 

selleni, et suur osa raudteejaamade ehitisi õn minetanud esialgse 

otstarbe ja osutunud raudteeliikluse seisukohalt mittevajalikuks. 

Majanduslikult kasutute hoonete hooldamine õn omanikule 

koormav, samas käib ühiskonnale üle jõu säilitada kogu raudtee- 

arhitektuuri pärandit museaalsete mälestistena. Siit kerkis vajadus 

selgitada välja väärtuslikumad objektid, mille kaitsele suunata 

kogu tähelepanu ja raha. Aastal 2004 võetigi ette raudteejaamade 

inventeerimine, et saada ülevaade Eesti raudtee ehituspärandist 

ja selle hetkeseisust ning teha ettepanekud kultuuriväärtusega 

ehitiste ja komplekside muinsuskaitse alla võtmiseks.Väliuuringutele 

eelnes info kogumine arhiivides.

Uurimistöö tulemusena valmis elektrooniline andmebaas. Iga 

säilinud jaamahoonet või peatuskohta kajastab fotodest ja kirja

likust selgitusest koosnev ankeet, võimaluse korral õn seda täien

datud asendiskeemi, hooneplaani(de) jm lisamaterjaliga Välitöödel 

tehtud fotodele pakuvad võrdlusmaterjali arhiividest ja mujalt 

saadud varasemad ülesvõtted, tänu millele õn andmebaasis 

põgusalt esindatud kä hävinud jaamaehitised. Ankeetides õn 

fikseeritud rajatiste asend, arhitektuurne ilme ja väärtuslikud 

detailid ning antud hinnang tehnilisele seisukorrale. Kui see 

olemas õn, õn lisatud kä ümberehituste, tulevikuväljavaadete ja 

muude muinsuskaitse seisukohalt huvi pakkuvate asjaoludega 

seonduv teave.

Jaamaehitiste inventeerimisel avanes pilt rikkalikust ja omanäolisest 

arhitektuuripärandist, millele aeg ning muutunud olud küll tugeva 

pitseri vajutanud. Sestap õn raudteearhitektuuri kunagise sära 

silme ette manamisel märkimisväärseks abiks vanad fotod ja 

elav kujutlusvõime.

Tsaariaegne raudteearhitektuur
Eesti raudteetranspordi algusest saadik õn siinse vaksaliarhitektuuri 

üldilmet suuresti määranud jaamaehitiste rajamisel aluseks olnud 

tüüpkavandid.Tsaariajal vene ja iseseisvuse perioodil kodumaiste 

inseneride koostatud tüüpprojektide järgi püstitati sageli vaksali 

kõik ehitised alates peahoonest ja lõpetades käimlate-kuuridega. 

Nii andis 1870. aastal avatud Paldiski-Tallinna-Narva raudteel 

tooni III klassi nõuete kohane ohtra puitdekooriga kaunistatud 

kahekorruseline kroonuhistoritsistliktüüpjaamahoone (selliseid 

hooneid õn säilinud neli). 1889. aastal käiku antudTartu-Valga 

jaValga-Petseri liini jaamadesse (v.a suuremad sõlmjaamad) 

rajati ühekorruselised madala poolkelpkatusega, samuti rikkalikult 

dekoreeritud puidust tüüphooned. Analoogse projekti järgi 

valmisid 1905. aastal avatud Keila-Haapsalu liini reajaamade 

peahooned. 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku rajatud Valga-Pärnu, 

Mõisaküla-Viljandi ja Tal I i n n—Vi lj an d i liini arhitektuurse ilme 

määras ühe-kahekorruseline võrdlemisi askeetliku kujundusega 

puust tüüpjaamahoone.

Tüüpvaksalitele pakkusid kontrasti eriprojekti järgi rajatud jaama

hooned, näiteksTallinn-Narva raudteel Kadrinas jaTapa-Tartu 

liinilTabiveres (1877), samuti tähtsamate (sõlm)jaamade kõrgema 

» klassi nõuetele vastavad peahooned. Erinevalt III ja madalama 

klassi vaksalitest ehitati viimased osaliselt või üleni kivist (näiteks 

Tartu,Tapa,Tallinna Balti jaam).Tsaariaegsete jaamahoonete seas

moodustavad omaette selgelt eristuva tervikrühma 1913 avatud 

Peeter Suure merekindluse raudtee (Liiva-Vääna kitsarööpmeline 

liin koos kõrvalharudega) ühekorruselised paekivist tüüpjaama- 

hooned.

Päris suur hulk tsaariaegsete jaamade peahooneid hävis sõjas, 

osa jäi ette uusehitusele. Samas õn enamikus tollal rajatud vak- 

salikompleksides tänini säilinud jaamatööliste elamuid. Ehkki 

suuruselt ja kujundusdetailide poolest mõnevõrra varieeruvad, 

õn need peamiselt ühekorruselised puidust tüüpehitised kõikjal 

kergesti äratuntavad terve rea iseloomulike ühisjoonte järgi: 

madal viil- või poolkelpkatus, avasilluste ehissirmid, paljudel kon- 

soolsed puitkarkassiga uksevarikatused jm.

Omaette tähelepanu väärivad tsaariaegsete jaamade tüüpkavan- 

dite järgi valminud, ühtses kujunduslaadis kõrvalhooned - vee

tornid, pagasikuurid, kaubalaod, käimlad jm -, samuti vähesed 

eriprojektide järgi rajatud suurejoonelised abihooned, nagu 

näiteks suur vedurite ringdepoo Tallinna Nõmme-Väikese 

jaamas.

Eesti Vabariigi aeg
Eesti Vabariigi algusaastail järgiti olemasolevaid jaamahooneid 

laiendades ja esimesi uusi raudteeliine hoonestades (Sonda- 

Mustvee ja Riisselja - Ikla kitsarööpmeline liin) eelnenud perioodil 

kinnistunud kujundusprintsiipe. Samas valmisid 1920. aastate 

keskpaiku ning lõpupoole siin-seal juba tolle ajastu üldisele arhi- 

tektuuripildile iseloomulikumad kõrge kelpkatuse, suurte tiheda-

Tabivere raudteejaam



Stalinistlik Jõhvi jaamahoone

ruuduliste akende ja triipvoodriga puust jaamahooned (Esna, 

Kaarepere, Palupera, Pedja,Turba).
1928. aastal avatud Lelle—Papiniidu jaViluvere-Vändra kitsarööp

melisele liinile kavandas insener Leon Johanson Heimat-stiilis, 

kõrge mansard- ja poolkelpkatusega puidust tüüpjaamahooned 

ja tööliste elamud ning samalaadsed kõrvalhooned. Kolm aastat 

hiljem käiku antud Rapla-Virtsu kitsarööpmelisel jaTartu-Petseri 

laiarööpmelisel liinil kerkisid sama projekteerija kavandite järgi 

juba moodsamad, funktsionalismi sugemetega silikaadist ning 

muudest tellistest suured tüüpjaamad ja veetornid. Kahekorruse

lised viilkatusega vaksalielamud ja väiksemad abihooned ehitati 

aga edaspidigi traditsioonilisemas laadis. Nii ühel kui teisel puhul 

kavandati väiksema tähtsusega pooljaamade tarbeks mõeldud 

hoonetüüp tagasihoidlikumate mõõtmetega.Tüüpjaamahoonete 

kõrval väärivad märkimist mõningad eriprojekti järgi püstitatud 

jaamad, näiteks traditsionalistlik silikaathoone Sürgaveres (1930) 

ja suurejooneline neobaroki sugemetega tellisvaksal Kiisal (1928).

Arhitekt Hendrik Otloodi 1930. aastatel kavandatud silikaadist 

jaamahooned Kaarlis, Kilingi-Nõmmel.Tallinnas Kivimäel, Lihulas, 

Piilsil ja mujalgi esindavad juba stiilipuhast funktsionalismi. Nendegi 

puhul kasutati osaliselt tüüpkavandeid, mida kohaldati paarikaupa: 

ühise projekti järgi valmisid Kaarli ja Vajangu ning teisalt Piilsi ja 

Ülenurme vaksal. Kõik need ehitised õn vähem või rohkem 

algupärasel kujul säilinud tänini - peale Kiviõli suure jaamahoone, 

mis hiljaaegu lammutati.

Uute jaamade rajamise kõrval laiendati esimese vabariigi aastail 

olemasolevaid vaksalikomplekse. Nii näiteks said Lelle, Mõniste 

ja Olustvere jaam 1920.-aastate lõpus juurde Leon Johansoni 

kavandatud mansard katu sega puitelamu, mitu Tallinna—Viljandi 

liini vaksalit aga tellistest tüüpkaubaaida.

Raudteearhitektuuri sõjajärgse pärandi põhiosa moodustavad 

sõjas hävinud jaamahoonete asemele püstitatud stalinistlikud 

ehitised. 1950. aastate algul valmisid üleliiduliste tüüpprojektide 
järgi valdavalt klassitsistlikus laadis jaamahooned (nt Abja, Jõgeva,
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Eidapere jaamahoone 1920. aastatest. Tsaariaegne tüüpvaksal Keavas



Sonda,Viljandi). Sama aastakümne lõpus rajatud tüüpjaamade 

ilmesse sugeneb juba kä modernistlikke jooni (Piusa, Reola, 

Veriora). Pompöössuse ning klassitsistlike kujunduselementide 

mõõdutundetu kuhjamisega paistab silma erikavandi järgi püsti

tatud Valga jaamahoone (1949). Selle kaasaegne Narva jaam 

väljendab stalinistlikku laadi vaoshoitumas ja paremini 

proportsioneeritud vormis.

Järgnenud aastakümnete panuse Eesti vaksaliarhitektuuri moodus

tab modernistlikus võtmes rekonstrueeritudTallinn-Balti jaama 

(1967) kõrval terve rida väikesi jaamahooneid ja ootepaviljone 

(Oru, Jäneda, Kloogaranna jt).

Praegu seisab suur osa jaamahooneid raudteetranspordi muutu

nud vajaduste ja võimaluste tõttu tühjana või õn üksnes osaliselt 

kasutusel. Sellest johtuvalt varieerub enamiku vaksalite hooldatuse 

aste ja tehniline üldseisukord rahuldavast avariiliseni.Väikese 

hulga meeldivate erandite näitena võib mainidaTüri jaama, mis 

põhjalikult rekonstrueerituna toimib raudtee- ja bussitranspordi 

sõlmpunktina. Mõnevõrra lootusrikkamas seisus õn kohalike 

omavalitsuste omandusse läinud jaamahooned, samuti eri aegadel 

ehitatud jaamaelamud, millest suur osa täidab praegugi esialgset 

otstarvet. Elamute korralikuks hoolduseks ja originaalilmest lugu 

pidavaks remondiks napib asukatel küll pahatihti raha ja/või muinsus- 
teadlikkust.

Arvestatav hulk endisi jaamahooneid õn leidnud alternatiivse 

rakenduse elamu, kultuuriasutuse vm näol, seda eriti paikades, 

kus raudteerööpad õn üles võetud ja rongimürin enam inimesi 

ei sega. Samas õn viimastel aastatel ilmselt tulekahjude ärahoid

miseks lammutatud Eesti Raudteele kuulunud ja kasutuna seisnud 

muinsusväärtusega jaamahooneid (Lagedi, Palupera, Pedja, 

Vaeküla). Sama saatus ähvardab kuuldavasti kä nii mõndagi teist 
vaksalit ja jaamaelamut.

Kaitse alla võtmiseks esitatavate objektide valikul pidasime silmas, 

et raudtee ehituspärand saaks esindatud võimalikult mitmekülgselt 

ja ammendavalt. Ühe ehitisetüübi mitme teisendi vahel valides 

eelistasime algupärasemal kujul säilinud hoonet või hooneid, 

arvestades kä jaamakomplekside terviklikkust. Samuti püüdsime 

arvesse võtta rajatiste perspektiivikast lähtuvalt praegusest 

situatsioonist - võimalusi leida ehitisele uus otstarve, omaniku 

valmisolekut hoonet säilitada jms. Kuna rahapuudus ei luba kaitse 

alla võtta kõiki nimekirja lülitatud objekte, sõltub suure osa 

jaamaehitiste saatus paljuski omanike huvist ja võimalustest nende 

käsutuses olevaid liiklusarhitektuuri ajaloo teetähiseid väärtustada.



Saaremaa tuulikute inventeerimine
Tõnu Sepp

Tuuliku kondikava

Saaremaa arhitektuurimälestiste nimekirjas õn 304 objekti. 

Tuulikuid leiab nende hulgas vaid üksteist, millest viis kuuluvad 

Angla tuulikute rühma. Selline tuulikute tagasihoidlik esindatus 

õn eriti silmatorkav, kui võrrelda Saaremaa arhitektuurimälestiste 

nimekirja Hiiumaa omaga, kus õn 32 tuulikut ja nende varet. 

Tuulikute vähesus Saaremaa mälestiste hulgas õn selges vastuolus 

nende ajaloolise rolli ja tähendusega. Kunagi sadade viisi kultuur- 

maastikku ilmestanud tuulikud õn terve viimase sajandi jooksul 

olnud Saaremaa populaarsemaid sümboleid.

2004. aastal tellis Muinsuskaitseamet Saaremaa tuulikute inven

teerimise, Taheti saada täpne ülevaade veel säilinud tuulikutest 

või nende jäänustest ja hinnata nende seisukorda. Sellise statistilise 

teabe alusel õn võimalik valida välja väärtuslikumad tuulikud ja 

vastavalt korrigeerida mälestiste nimekirja.Tuulikute seisukorra 

fikseerimiseks koostati ankeet, mis nägi ette hinnata kolme või 

viie palli süsteemis tuuliku tähtsamate osade tehniline seisund, 

lisaks teatavad subjektiivsed kriteeriumid, nagu tuuliku vaadeldavus 

maastikul, ansamblilisus, omaniku huvi jms. Selline ankeedisüsteem 

annab võimaluse tuulikuid küllalt objektiivselt omavahel võrrelda. 

Esialgu loobuti tuulikute ajaloo lähemast uurimisest, kuna see 

oleks tööd liiga mahukaks ja kalliks muutnud, kä ei ole selline 

informatsioon tehnilis-statistilise ülevaate koostamiseks hädavajalik 

Praeguseks õn suurem osa välitöödest lõpetatud. Aruande esi

meses osas õn lühike ülevaade välitöödest, kokkuvõtted fikseeri

tud valdade kaupa, kõik tuulikud ja nende jäänused ning ettepa

nekud tuulikute kaitse alla võtmisest. Olulisemad saavad olema 

aruande ülejäänud osad.

Esmase informatsiooni alusel võis oletada sadakonna tuuliku 

või nende maastikul veel identifitseeritavate jäänuste olemasolu, 

millest umbes 30 oleks ehk võimalik veel taastada.Välitööde

lõpuks oli aga kontrollitud 160 tuulikut ja nende jäänust. See 

number võib veel mõnevõrra kasvada. Võrdluseks olgu öeldud, 

et 1938. aasta Saaremaa kaardile õn märgitud 338 tuulikut, kus

juures mitte kõik ei olnud kaardile kantud. Puudus isegi Angla 
tuulikute rühm.

Kõikidest kontrollitud tuulikutest oli I 38 juhul tegemist pukktuuli

kuga, 19 juhul hollandi tuuliku eri variatsioonidega ja kolmel 

juhul harva esineva nn peaga tuulikuga (väliselt meenutab see 

väikest hollandi tuulikut, kuid õn pukktuuliku mehhanismiga). 

Esialgse hinnangu kohaselt õn umbes 60 tuulikut veel taastatavad. 

Paljudel juhtudel tähendaks see küll tuuliku täielikku demon

teerimist ja suure osa konstruktsioonielementide asendamist,

Pukktuulikud
Pukktuulikud erilisi üllatusi ei pakkunud.Tüüpilised kahe korrusega 

tuulikud, mis erinevad vaid detailides ja mõningatel juhtudel kä 

mõõtmetes. Kui enamasti õn tuulikute küljeraami kõrgus vahe

mikus 3,5 m - 4,3 m, siis Orissaare valla Hindu küla tuulik õn 

märksa pisem: selle külje kõrgus vaid 2,8 m. Alumisel korrusel 

seistes ulatub pea ülemisele korrusele.Vastavalttuuliku mõõtme

tele õn kä selle kivid üsna pisikesed.

Teistest põhimõtteliselt erinev õn Orissaare vallas Kareda külas 

asuv tuulikTegemist õn ühekorruselise miniatuurse pukktuulikuga, 

mille külje kõrgus õn vaid veidi üle 2,6 m.Tuuliku erakordselt väi

kesed mõõtmed ja kivid võimaldasid selle ehitajal kä erandlikku 

materjalivalikut.Tiiva võll pole tehtud mitte puust, vaid rauast 

sepistatud.

Oma ehituskvaliteediga paistavad teiste hulgast silma kolm Vil

sandi saare tuulikut. Nende dolomiidist jalad õn nii perfektselt 

laotud, et eemalt vaadates tundub jalaks olevat betoonkoonus. 

Sama kvaliteetne õn kä puidutöö. Kihelkonna valla tuulikutele 

omaselt olid kahel sealsel tuulikul põlvpakkude (kaks alumist

Erandlikult ühekorruseline pukktuulik Orissaare vallas Kareda külas

Tõnu Sepp



tala, mille külge kinnituvad saba ja trepiplatvorm) välimised otsad 

profileeritud, nagu näiteks paljudel 19. sajandi puitelamutel.

Hollandi tuulikud
Kõigist kontrollitud 19 hollandi tuulikust või nende jäänustest õn 

I 3 kivist kerega, üldjuhul kolme- või neljakorruselised.Vaid Kures

saare linna ja Pöide valla Kõrkvere küla tuulik õn viiekorruselised. 

Ülejäänud kuuel juhul õn tegemist tuulikutega, millel kivist alusmüür 

ja puust kere. Neist kolmel õn säilinud ainult kivist alusmüür Hol

landi tuulikute puhul õn reeglina tegu nende kerede või jäänustega, 

mis mõnel juhul õn leidnud kasutamist kohviku või suvilana, aga 

enamasti seisavad need kasutult. 19-st tuulikust vaid kuuel õn 

tehnilised süsteemid enam-vähem komplektselt säilinud, nii et 

neist võib rääkida kui tuulikutest. Meeldiva üllatuse pakkus Lümanda 

vallas asuv väike Eeriksaare tuulik. Kui paigaldada sellele kolme

korruselisele puitkerega tuulikule uued tiivad ja sõelad, võiks 

mölder uuesti ametisse asuda. Isegi 1958. aastast pärinev jahu 

jahvatamise hinnakiri õn seina peal osaliselt veel säilinud.

Peaga tuulikud
Inventeerimise käigus õnnestus leida kolm tüüpilist nn peaga 

tuulikut. Kuna väliselt võivad seda tüüpi tuulikud vägagi hollandi 

tuulikutega sarnaneda, ei ole välistatud, et mitmed hollandi 

tuulikute hulka arvatud tuulikujäänused võivad tegelikult olla

hoopis peaga tuulikud. Neid kahte tuulikutüüpi õn selgelt võimalik 

eristada üksnes tuulikumehhanismi järgi. Peaga tuuliku mehhanism 

õn identne pukktuuliku mehhanismiga. Erinevused õn vaid mõne 

detaili mõõtmetes. Hollandi tuuliku mehhanism õn juba märksa 

keerulisem ja ühe kivipaari asemel võidakse kasutada kä kahte 

või enamat.

Saaremaal Laimjala vallas Ridala külas asuv tuulik õn toodud 

sinna naabervallast üsna hiljuti ja korda tehtud.Teoreetiliselt 

võiks see isegi töötada.Tuulik õn madalal vundamendil asuva 

puust kerega ja kahekorruseline. Kere kõrgus vundamendilt 

kuplini õn umbes 3,8 m. Sellisena kuulub tuulik keskmiste pukk- 

tuulikute hulka. Hakkab silma, et tuulik õn valmistatud üsna 

kehvast materjalist, rohkelt õn kasutatud kä lehtpuitu.Just korraliku 

puidu puudumine võis olla üks põhjus, miks talumees otsustas 

pukktuuliku asemel ehitada nn peaga tuuliku.Vähemalt üks selline 

tuulik õn olnud 20. sajandi algul kä Kuressaares, kus see oli nähta

vasti ühel savitööstuse omanikul abiks savi jahvatamisel.

Talumeestest insenerid
Tuulikute põhimehhanismid õn üldiselt üsna standardsed. Samas 

võib paljudes kohtades leida väga andekalt lahendatud lisasead

meid. Mida kõike õn võimalik puidust valmistada! Puitratastega 

hõõrdsidur kotivintsi käitamiseks, puidust ekstsentrikuga kotirapu- 

tusseade, pillilt käitatavad sõela liigutamise mehhanismid ja regu-

Eeriksaare tuulik Koguva küla Tooma talu tuulik Kõrkvere tuulik



leeritava kiirusega rihmülekandemehhanism, mis teoreetiliselt 

võimaldas tuulikus kä treipinki kasutada...

Üks uurimist vajav küsimus ongi tuuliku ehitaja. Kui palju neist 

õn ehitatud taluomaniku enda kätega või naabrimeeste abiga 

ning kui palju õn valminud mõnes töökojas? Kõigist kontrollitud 

tuulikutest saab vaid ühel puhul kindlalt väita, et see õn kusagil 

kaugemal tehtud tellimistöö. See õn Orissaare vallas Ööriku 

külas asuv pukktuulik, mille siseküljel oli ühele tagumisele raam- 

puule pliiatsiga kirjutatud aadress: Orissaare, Ööriku.Vaevalt et 

omanik enda tehtud tuulikusse aadressi kirjutaks. Paljude tuulikute 

puhul ei saa välistada võimalust, et kohapeal õn valmistatud vaid 

tuuliku kere, kuid olulisemad mehhanismi osad, nagu suurratas 

koos värkliga, võllid jms, õn tellitud professionaalide käest.Vähe

malt 20. sajandil õn juba kasutatud kä suuremate töökodade

seeriatoodangut (betoonkivid, värklivõllid, pillid jms). Nii õn ühel 

Pihtla vallas Kõnnu külas paikneval tuulikul betoonkivi malmvõrul 

tekst: * Jonsdorfer Mühlstelfabrik * der Stadt Zittau I /8.

Grafiti
Tuulikutest võib leida kä äärmiselt põnevat lisainformatsiooni 

mitmesuguses vormis grafiti näol. Osa sellest õn otseselt seotud 

tuuliku ehituslooga. Ematalasse lõigatud ehitus- või remondiaasta 

õn päris tavaline. Selle kõrval võib aga leida kä nn üldinimlikel 

teemadel tekste või pilte. Näiteks tökatise sõrmega seinale 

maalitud purjelaevad ja tuulikud või pliiatsiga kritseldatud luuletuse 

sulase raskest elust.Täiesti erandlik õn üks Vilsandi tuulik, kus 

keegi talulastest õn jäädvustanud viimase suure sõja: põlev Saksa 

lennuk, suitsev püstol, sõja lõpu daatum.

Kirikutekstiiiide inventeerimisest
Marju Raabe

Riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" raames 

inventeeriti 2004. aastal tekstiilid kümnes Eesti luterlikus kirikus:

Rannamõisa, Randvere, Jüri, Harju-Jaani, Keila, Juuru, Järva-Jaani,
Vigala,Vastseliina, Ja Pindi - tekstiilid.

Eesti luterlikus kirikus kasutatavad kirikutekstiilid õn osake eesti 

kirikuloost ja seega eesti ajaloost. Kiriklike tekstiilesemete hulgas 

õn esemeid, mis pakuvad huvi tekstiilikunsti ja kunstiajaloo 

seisukohast, õn aja- ja kultuuriloolise väärtusega esemeid, õn 

tekstiile, mis peaksid huvi pakkuma eesti rahvakultuuri uurijatele.

Eelpool loetletule lisaks peegeldavad kirikute tekstiilikogumid 

eesti tekstiilkäsitöö arengut läbi aastakümnete.

Senised teadmised eesti kirikutekstiiIidest õn olnud fragmentaal- 

sed. Kä riikliku kaitse alla õn esemeid võetud juhuslikult. Kiriku

tekstiiiide inventeerimise eesmärgiks ongi saada esmalt ülevaade 

sellest, millised tekstiilesemed õn kirikutes olemas ning ühtlasi 

üles leida kunstilise ja ajaloolise väärtusega esemed, mis väärivad 

hoolikat säilitamist.

Inventeerimise käigus kanti nimekirjadesse kõik tekstiilesemed, 

mis nimetatud kirikutes olemas õn - altarilinad, karikakatted, 

altari- ja kantslikatted, vaibad, kirsturaami katted. Põnevaimateks 

leidudeks olid Vigala kiriku tekstiilid. Olgu näitena siinkohal 

nimetatud kirikule 1904. aastal paruniproua Clara von Uexkülli 

annetatud musta värvi altari- ja kantslikatted. Samuti väärivad 

äramärkimist kirikuõpetaja Laine Villenthali 1980.-90. aastatel

valmistatud põrandavaibad Võrumaal Pindi kirikus ning Keila 

kiriku 1939. aastast pärinev tikandiga kirstu raami kate. Põnevaid 

leide oli teisigi.

Mõned inven

teeritud teks

tiilidest vajavad 

konserveerimist, 

mida kä jõudu

mööda püha

kodade prog

rammi raames 

tehakse.

Kui 2004. aastal oli 

tähelepanu 

suunatud luterliku 

kiriku tekstiilidele, 

siis 2005. aastal õn 

riikliku programmi 

"Pühakodade säili

tamine ja areng" 

raames kavas õige

usu kirikute teks

tiilide inventeeri

mine.

Vigala kirikutekstiilid

Tõnu Sepp / Marju Raabe



Koguva küla hoonestuse inventeerimine
Henn Sirts

Vaade Tooma talu (Muhu Muuseumi) õuele

Mõisaprojekt OÜ teostas märtsist 2002 kuni juunini 2004 Kogu

va küla hoonete ja rajatiste arhitektuuriajaloolise väärtuse inven

teerimise ja nende tehnilise seisukorra ekspertiisi ning esitas 

oma ettepanekud.

Koguva küla õn oma planeeringult sumbküla, kus kobarana paik

nevaid taluõuesid piiravad looklevad kiviaiad. Küla liigendab tihe 

teedevõrk, teede ristumiskohtades õn väikesed väljakud - küla- 

vainud.

Elamutüüpidest õn Koguvas valdav rehielamu. Põhiosa siinseid 

rehielamuid õn algselt ehitatud 19. sajandi viimasel veerandil. 

Koguva küla arvati juba 1968. aastal etnograafilis-maastikuliste 

kaitsealade hulka ja 1973. aastal võeti tervikuna arhitektuuri

mälestisena kaitse alla, ent kõik pole läinud nii, nagu kaitsekont

septsioonides planeeritud.

Tegelikkuses ei suudetud tagada kõikide ehitiste terviklikku säili

mist. Paljud hooned, eriti need, millel puudus majanduslik otstarve, 

lagunesid. Mereäärsete kruntide hinna tõustes tekkis surve 

talumaade müügiks, uued omanikud hakkasid rajama uusehitisi. 

Seoses omandisuhetes ja majandustegevuses toimunud suurte 

muutustega tekkis vajadus koostada nüüdisaegne Koguva küla 

arengu kontseptsioon, mis oleks aluseks ajalooliselt kujunenud

sumbküla hävinud etnograafi

liste struktuuride järkjärgulisel 

taastamisel ja olemasolevate 

talukomplekside hoonestuse 

korrastamisel, samuti inimtege

vuse tulemusena tekkinud 

looduskoosluse taastamisel. 

2002. aasta kevadel tegime 

eeltööna küla hoonestuse ja 

looduskeskkonna esialgse üle

vaatuse. Määrasime vajalike 

tööde mahu ja koostasime 

andmebaasi, mille alusel alus

tada omanikega dialoogi. 

Hoonete ja rajatiste arhitek

tuuriajaloolise väärtuse inven

teerimine ja tehnilise seisu

korra ekspertiis toimus talude 

kaupa. Iga talukompleksi kohta koostati eraldi köide, kus õn ära 

toodud kõigi talu hoonete põhiplaan ning arhitektuurse ja tehni

lise seisukorra ülevaatuse tulemused koos soovituste ja ettepane

kutega. Põhiplaanidel õn ära märgitud kõik ajalooliselt väärtuslikud 

detailid (uksed-aknad ja nende metallsulused,tahmaluugid, dolo- 

miitkorstnad, puitpitsid jne).

Selline fotodega illustreeritud köide moodustab talukompleksi 

omalaadse etnograafilise passi, mis kajastab hoonete kaupa ehi

tiste arhitektuuri ja tehnilist seisukorda.

Samasugune köide õn koostatud kä Koguva külas säilinud kolme 

pukktuuliku kohta. Selles esitatakse pukktuuliku lõiked ja korruste 

plaanid ning ülevaade konstruktsioonist detailide kaupa. Iga tuuli

ku kohta õn antud eraldi tehnilise seisukorra hinnang ja ettepane

kud tuuliku korrashoiuks.

Koguva küla kaitsevööndi looduskeskkonna seisukorra määrami

seks oleme läbi viinud taimkatte hindamise, mille tulemuseks 

õn soovituslik pärandkoosluste taastamise kava, mis tagab reaalses 

mahus Koguva kaitsevööndis looduskeskkonna säilitamise. 

Tehtud pikaajalise uurimistöö tulemusena oleme teadvustanud 

terve rea omavahel seotud probleeme, millele oleme püüdnud 

töö käigus leida kä soovituslikud lahendused.

Vaade külatänavalt Tooma talule Tooma talu pukktuulik



Küla hoonestuse ülevaatuse põhjal ehitiste tehnilise seisukorra 

ja väärtuslike ajalooliste detailide kohta esitatud andmed õn 

edaspidiste restaureerimis- ja taastamistööde aluseks. 

Mittetraditsioonilise majandustegevuse arenguga õn tekkinud 

terve hulk uusi probleeme, mis nõuavad ajakohase keskkonna

sõbraliku infrastruktuuri kujundamist. Lahendamist vajavad heit

vete, joogivee ja eriti tuleohutusega seotud küsimused. Suurt 

ohtu kujutavad vananevad elektrijuhtmed, lagunevad küttekolded 

ning omanike eemalviibimise tõttu hooldamata taluõuedel ja 

endistel heina- ja karjamaadel kulu põletamine.

Eeltoodud probleemide lahendamine õn mitmeti seotud omandi- 

suhetega. Paljud talukompleksid õn jagatud kahe-kolme omaniku 

vahel, rääkimata talumaadest, kus õn tihti viis-kuus omanikku. Suur 

osa talude omanikke (elanikke) õn pensionieas inimesed, kellel 

pole majanduslikult võimalik ehitisi korras hoida. Osa omanikke 

kasutab taluhooneid vaid suvekoduna.Taludes, kus toimub pere- 

majutus ja toitlustamine, õn hooned paremas korras, ent sageli 

püütakse seal hoonete remontimisel nende ajaloolist ilmet muuta. 

Et hoonete omanikud pidevalt vahetuvad, pole välja kujunenud 

ühtlaselt toimivat majanduskeskkonda, mis oleks küla edasise

eduka arengu aluseks.Tehtud uuringute tulemusena koostasime 

ettepanekud Koguva küla muinsuskaitseala põhimääruse koosta

miseks, mis aitaks olukorda stabiliseerida ja tekkinud erihuvisid 

ühitada.

Uuringutes osalesid:
Mõisaprojekt OÜ:

ajaloolane Epp Kangilaski

arhitekt Nele Rohtla

arhitekt

arhitekt-tehnik

ehitusinsener

projektijuht

Vaike Pungas 

Karmen Kikas 

Sergei Polonski 

Henn Sirts

Pärandkoosluste Kaitse Ühing: 

botaanik Toomas Kukk

Koostas: Henn Sirts

Suureks abiks olid Muhu Muuseumi töötajad ja Koguva küla 

põliselanikud.

10 aastat restaureerimisalast täienduskoolitust
Krista Laido

1995. aastal alustas Eesti Kunstiakadeemia juures õppetööd 

esimene arhitektide, ehitusinseneride, kunstiajaloolaste ja muin

suskaitsetöötajate restaureerimisalane täienduskoolituskursus. 

Kuigi vajadus sellisel tasemel erialase koolituse järele ilmnes juba 

1990. aastate alguses, oli täiskasvanute täiendusõpe tollal Eesti 

kõrgharidusmaastikul suhteliselt uus valdkond - kogemused 

puudusid nii korraldajatel kui kä koolipinki istujail. Koostöös 

Muinsuskaitseametiga (tollal Muinsuskaitseinspektsioon) pandi 

kokku esimene restaureerimise täienduskoolituse programm, 

mis hõlmas olulisimaid muinsuskaitse ja restaureerimise aspekte. 

Tänaseks õn toonasest 54 akadeemilise tunni mahuga kursusest 

välja kasvanud 260-tunnine restaureerimise põhikursus, mis 

koosneb üheksast temaatilisest erialatsüklist:

MUINSUSKAITSE AJALUGU JA TEOORIA 20 akad tundi

SEADUSANDLUS, PLANEERIMINE JA KULTUURIKESKKONNA KAITSE 20 akad tundi 

ALLIKAD JA UURIMINE 20 akad tundi

KIVIMAJA RESTAUREERIMINE 40 akad tundi

PUUMAJA RESTAUREERIMINE 40 akad tundi

RESTAUREERIMINE JA INSENERITEADUSED 20 akad tundi

INTERJÖÖRIDE RESTAUREERIMINE 20 akad tundi

KESKKOND JA ARHITEKTUUR

(toimubTartus EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudis) 20 akad tundi

VARIA-tsükkel, mis võtab kursusel omandatu kokku ja täiendab seda 20 akad tundi

Lisaks restaureerimise erinevaid valdkondi käsitlevatele loengu- 

tsüklitele aitavad teadmisi värskendada paralleelselt toimuvad 

Eesti arhitektuuriajaloo ja kunstiajaloo loengud.

Arhitekt Mart Keskküla õpetamas

Täienduskoolituse lektoreiks õn Eesti Kunstiakadeemia õppejõud 

Juhan Maiste, Krista Kodres, Mart Kalm ja Mati Raal,Tallinna 

Tehnikaülikooli õppejõud Karl Õigeis Urve Kallavus, Meeme 

Põldme.Teet-Andrus Kõiv, Lennar Sasi ja Valdo Jaaniso, Muinsus

kaitseameti spetsialistid AgneTrummal, Ülo Puustak, Hain Toss 

ja Silja Konsa, aga kä tunnustatud ja suurte kogemustega Eesti 

restauraatoridTeddy Böcker Mart Keskküla, Helve Ilves, Heino 

Uuetalu, Jaan Tamm, Aet Maasik,Tõnu Sepp ja Rein Raie. Erialaseid 

teadmisi jagavad EKA restaureerimise eriala lõpetanud magistrid 

Leele Välja, Hilkka Hiiop ja Malle-Reet Heidelberg, aga kä 

magistrantuuris õppivad Villu Kadakas ja Olev Suuder 

Arvestades asjaolu, et restaureerimise täienduskoolituskursuse 

õppurid õn oma erialal töötavad kogemustega inimesed, kesken

dub õppetöö peamiselt teoreetiliste teadmiste loenguvormis 

edasiandmisele. Kivimaja restaureerimise loengutsüklis saab kätt



proovida traditsiooniliste lubimörtide valmistamisel ja nendega 

töötamisel, puumaja restaureerimise loengutsüklis tegeldakse 

akende-uste ja muude puitdetailide restaureerimisega ning 

omandatakse kä mööblirestaureerimise algtõed. Interjööride 

restaureerimise loengutsüklis õpitakse unustatud ja taasavastatud 

ajalooliste interjöörivärvide valmistamist ja kasutamist. Erialaselt 

huvipakkuvad õn õppekäigud vastrestaureeritud või töös olevatele 

objektidele, ringkäikTallinna puitasumites ja miljööväärtuslikel 

aladel ning Säästva Renoveerimise Infokeskuse külastamine. 

Aeg ja kogemused õn näidanud, et erialaspetsialistidele õn kõige 

sobivam kooliskäimise aeg nädalavahetus. Nii toimubki õppetöö 

üle nädala reedest pühapäevani.Tavapäraselt algab restaureerimise 

täienduskoolituskursus oktoobri keskpaigas ja loengud jõuavad 

lõpule märtsikuus.

Aprill õn iseseisva töö aeg, mille jooksul valmib lõputöö. Kursustel 

omandatud teadmiste põhjal tuleb koostada vabalt valitud vana 

hoone (ehitusaasta kuni 1940) ajaloo, ehituskunstilise terviku, 

tehnilise seisundi ja materjalikasutuse analüüs, samadest aspektidest 

võib käsitleda kä varem restaureeritud või konserveeritud objekti. 

Maikuus toimuv kursusetööde avalik kaitsmine õn kujunenud 

huvipakkuvaks sündmuseks nii erialaasjatundjaile kui kä restau

reerimise eriala bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeile. Eesti 

Kunstiakadeemia restaureerimise täienduskoolituskursuse lõpu

tunnistus annab aluse taotleda Muinsuskaitseametilt tegevusluba 

arhitektuurimälestiste uurimiseks, projekteerimiseks ja restau

reerimiseks. Kauniks tavaks õn täienduskoolituskursuse lõpu

tunnistuste pidulik kätteandmine EKA Restaureerimiskooli kevad- 

konverentsil.

Igakevadised konverentsid (kokku õn olnud kuus konverentsi, 

viimane 2004. aastal Kuressaares) toimuvad maikuu viimasel 

nädalavahetusel väljaspool Tallinna ning õn kujunenud Eesti üheks 

suurimaks muinsuskaitsefoorumiks. Kahel konverentsipäeval 

kuulatakse välislektorite, muinsuskaitse ja restaureerimise asja

tundjate ning EKA restaureerimise eriala magistrantide ettekan

deid, Konverentsi ettekannetele annab tonaalsuse ja need seob 

tervikuks peateema - nii oli näiteks Kuressaare konverentsi 

läbivaks teemaks Eesti linnused.Vaheldust pakkuvad ja huviga 
oodatud õn konverentsi raames toimuvad väljasõidud piirkonna 

muinsuskaitseobjektidele ja kultuuriloolistesse paikadesse. Kevad- 

konverentsi tipphetkeks õn stiilne peoõhtu ajaloolise interjööriga 

mõisas või lossis.

Lisaks restaureerimise põhikursusele alustas 2004. aastal tööd 

täienduskoolituskursus “mUUSeum. Arengutendentse kaasaegses 

museoloogias”, mille eesmärgiks õn anda muuseumide juhtidele, 

kuraatoritele, koguhoidjaile, konservaatoritele ning pedagoogidele 

ülevaade tänastest muuseumitöö põhimõtetest ning lisada 

olemasolevale kogemustepagasile teoreetilist ning praktilist 

kogemust Eesti oma ala professionaalidelt.Täienduskoolitus 

hõlmab erinevaid muuseumitöö valdkondi ja õn jagatud kaheksaks 

teemamooduliks.

2003/04. aasta restaureerimise täienduskoolituskursuse lõpetajad ja lõputööd:

Mariette Aavik Nõmme uksed

Riin Alatalu Elamu Tallinnas J.Viimsi tn 9. Muinsuskaitselise väärtuse ja tehnilise seisukorra hinnang

Ivo Antonov Mõisa sõidutall koos tõllahoone ja kutsari elukorteriga. Kaagvere küla, Mäksa vald,Tartumaa

Aivo Ehala Hoone Tallinnas Toom-Kooli tn 5

Rein Kalberg Lõuna-Eesti rehielamu restaureerimine

Kalmer Kase Krahv Manteuffeli jahiloss

Remi Kübar Audru park ning mõisavalitseja maja

Piret Looveer Ühe Pärnu miljööväärtusliku linnapiirkonna analüüs ning üldised planeerimise ja

hoonestamise tingimused. Pärnu Jõe tn - Riia mnt -Vingi tn - Liiva tn vaheline ala 

Aavo Moks Suure-Kõpu mõisa peahoone. Kunstiklassi restaureerimine

Urmas Mägi Kastre linnuseaseme rekonstrueerimine looduskaitseala peahooneks

Madis Nõmm Hommage tundmatule meistrile

Ove Oot Rataskaevu tn 22/Lühike jalg 4 rekonstrueerimistööde vahearuanne

Rita Peirumaa Elamu-ärihoone Viljandis Lossi tn 26

Kristjan Penu Rahumäe raudteejaam

Carolin Pihlap Hohenhaupti lossi palmimaja. Ajalooline ülevaade, hetkeolukorra üldhinnang ja ettepanekud 

Jan-Erik Puurand Eramu Tallinnas Palli tn 14 aastatel 1926-2004

Armin Rudi Taluelamu Harjumaal Hageri kihelkonnas Hageri külas res^oare /oS'

Sirle Salmistu “Toomemäe Doodž. Villa Vatikan", Pepleri tn 4,Tartu. Ühe maja lugu. Olnust ja olevast. Tulevikust ja tulevast

Tarvi Sits Elamu Pärnus Supeluse tn I .Ajalooline ülevaade,tehniline seisund ja restaureerimisettepanekud

Arvi Soonsein TartusTuule tn I asuva elamu restaureerimise problemaatika 

Mait Tael Nõmme funkeramu ümber- ja juurdeehitused kui ajastu paratamatus

Toomas Teresk Lossi tn I 6, Kuressaare

Raili Uustalu Laiuse ordulinnus

Udo Viilukas Eesti Rahva Muuseumi Raadi mõisakompleksi abihoonete rekonstrueerimine kõrgtehnoloogilisteks fondihoidlateks

ja sellega seotud riskid ekspluatatsioonis





Muinsuskaitse ajalugu Eestis
Juhan Maiste

Alguste algus.
1991. aastal jõudis aktiivne ajalugu Eestis lõpule. Iseseisvus tõi 

kaasa uued võimalused, passiivse vastupanu asemel iseloomustab 

tänast eestlast praktiline eluhoiak, mille väärtused seostuvad 

pigem tuleviku progressi ideega kui mineviku nostalgiaga ja 

rahvusidentiteedi otsimisega aastakümnete tagant. 

Maailmavaatelisel pinnal tõi vabadus kvalitatiivse muutuse - 

historistliku hoiaku asemele, kus nii rahva kui isiku tasandil seos

tati kõik parem kunagi olnuga, õn astunud eksistentsiaalne suhtu

mine, mis näeb minevikku ja tulevikku ajalistes ja kausaalsetes 

seostes. Nagu Lääne-Euroopa rohkem kui pool aastasada varem, 

õn Eesti nüüd astumas rahuliku, nn passiivse ajaloo faasi.

Täna seisame otsekui piiriposti juures. Möödas õn romantiline 

aeg, mil traditsiooniline ettekujutus tulevikust seostus minevikuga, 

mil iga linnuse või mõisamaja taas ülesehitamine ei tähendanud 

mitte niivõrd ajaloo- või muinsuskaitsealast ettevõtmist, vaid 

ennekõike rahvusidentiteedi seisukohalt hinnatavat patriootilist 

sammu - poliitilist akti, mille kaugemaks sihiks oli kaduma kippuva 

usu turgutamine. Uues kontekstis näivad paljud poliitilise ja sot

siaalse stressi olukorras juurdunud seisukohad paraku ühekülgse 

ja lihtsustatuna. Uus riik ja taas ajalooareenile astunud rahvas 

vajab kä uut ajaloofilosoofiat ja uut muinsuskaitset. Paraku ei 

sünni viimane üleöö ning siin ei ole kuigivõrd abi kä juba läbi

proovitud võimalustest ja teooriatest: erinevalt paljudest teistest 

postindustriaalses ja postmodernses ühiskonnas etableerunud 

väärtustest ei ole rahva kultuuri ja ajaloolise mäluga seostuvaid 

sügavamaid väärtusi võimalik süsteemist süsteemi valmiskujul 

üle kanda. Ühe rahva ajalugu ja selle säilitamine õn delikaatne 

teema. Sellekohased hinnangud kujunevad kollektiivse alateadvuse 

sügavamates kihistustes.

Seljataha õn jäänud romantilise restaureerimise aeg. Üles õn 

ehitatud Purtse, Kuressaare ja Narva linnus, Paide ordutorn ja 

Palmse mõis. Need õn rahva aastakümnetepikkuse vaikse ja 

sütenatuha all hõõgunud protesti nähtavad jäljed. Nad õn 

omalaadsed vabadusvõitluse mälestusmärgid ja sellisena kindlasti 

kä hinnatavad.Tänaseks õn taas ülesehitatu aga kutsunud esile 

juba kä esimese vastureaktsiooni. Kõige laiemas mõttes võib 

kümmekond aastat tagasi Eestis puhkenud diskussiooni võrrelda 

19. sajandi alguskümnenditel Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal 

toimunud uue rahvusliku kultuuriidentiteedi kujunemisega.

Restaureerimine versus antirestaureerimine.
I 802. aastal kirjutas Franpois Rene de Chateaubriand essees 

"Le Genie de christianisme" (Ristiusu vaim): "Et teenida meta

füüsilist Jumalat, vajas inimene Notre-Dame'i ja Rheims'i; need 

katedraalid, mida varjab udu ja mis õn koduks meie esivanemate 

paljude sugupõlvede hingedele, õn midagi enamat, kui pakub 

uute klassikaliste templite elegants. Nende kirikute sammaldunud 

müürid kannavad endas esiisade mõtteid ja hinge. Mälestis ei 

ole sinnamaani väärt tõelist lugupidamist, kuni minevik ei ole 

jätnud talle oma pitserit." Seoses Rooma mälestiste järjest ula

tuslikuma restaureerimisega nurises Marie Henri Beyle, kirjaniku- 

nimega Stendhal, I 829. aastal oma reisikirjas "Promenades dans

Rome": "See õnnetu arhitekt, kes vaatamata oma prantsuse 

nimele õn sündinud Roomas, õn selle asemel et toestada varisev 

kaar raudtugedega või mälestisest erinevate tellismüüridega, 

ehitanud selle uuesti üles.Tal õn jätkunud julgust voolida 

travertiinist uued osad ja viia algsed minema. See, mis seal alles 

õn, ei ole midagi muud kui koopiaTituse triumfikaarest."

Peagi tõusis diskussioonide keskpunkti Pariisi Jumalaema kirik,

Notre Dame, kirik mille luud õn ühest liikmed teisest ja pea hoopiski kolmandast 
ajastust. E. Viollet-le-Duc taastas 1840. aastatel selle kunagises ilus, asendades 
baroksed keerdkujud imaginaarse gooti konstruktsiooniga.Jumalaema kirik öösel, ajal, 
mil Pariis õn hetkeks andnud järele.

mille kohta kirjutas juba 1831. aastal Victor Hugo: "Nii koheldakse 

keskaja imeväärseid kirikuid juba oma paarsada aastat. Neid 

rikutakse igatpidi, küll seest-, küll väljastpoolt. Preester võõpab 

neid üle, ehitaja kraabib neid, lõpuks aga tuleb rahvas ja kisub 

nad maatasa... Aastasajad ja võimuhaaramised, mis kogu oma 

hävingus õn ometi erapooletud ja omal moel suured, ei ole 

suutnud kuigi palju võrreldes selle karja õpetust saanud ja õiguse 

omandanud inimestega, kes viletsa maitse ja täitmatute ambit

sioonide nimel madaldavad kõike, mida puudutavad, vahetades 

gooti pitsi Louis XV keerukujude vastu — kõike selleks, et tõsta 

esile Parthenon. See õn eesli kabjalöök surevale lõvile.Teiste 

Pariisi kirikute seas õn Jumalaema kirik erandlik otsekui kummitus 

— tema pea õn ühest, piirjooned teisest ja keha kolmandast 

ajastust, väheke kõigist neist. Lisagem veel, et sellised segaehitised 

ei ole kunstnikule või ajaloolasele mingilgi moel vähem huvitavad, 

pigem vastupidi - nad õpetavad meid nägema, milline õn olnud 

algne ehituskunst. Niisamuti kui kükloopide jäljed või Egiptuse 

püramiidid või India hiiglaslikud pagoodid näitavad nad meile,



et ehituskunst õn pigem ühiskonna kui terviku, pigem kogu rah

va kui üksiku geeniuse looming... Iga ajalaine jätab jälje, iga sugu

põlv kogub kihte, iga üksik kannab kokku kive. Suured ehitised 

õn nagu suured mäed tekkinud aastasadade vältel.... Uus kunst 

alustab sealt, kus vana lõpetas.”
Ajaloo kui teadmise ja tõe kriteeriumidest lähtudes restaureeriti 

revolutsioonitormides kannatada saanud Jumalaema kirik. Hüpo

teetiliste jooniste järgi taastati gooti koor; eemaldati hilisemad 

kihistused, valgendati interjöörid. Läänefassaadi 28 purustatud 

ja kaduma läinud pühakukuju taastati säilinud fragmentide järgi. 

Nagu kirjutas taastamistöid juhtinud arhitekt Eugene-Emmanuel 

Viollet-le-Duc: "Mälestise restaureerimine ei tähenda mitte selle 

säilitamist või parandamist või ümberehitamist, vaid selle viimist 

sellisesse täiusesse, nagu ta ehk kunagi, mitte ühelgi kindlal 

ajahetkel polegi eksisteerinud.”2

Selle peale kirjutas arheoloog ja maalikunstnik, ”Les Annales 

archeologiques'i” asutaja Adolphe Napoleon Didron:"Kuidas 

taastada seda kolme korrusega klaasist poeemi? Kes võib öelda, 

mis seal kunagi oli? Kes julgeks asendada gooti ideed, keskaja 

loomingu omaenda ideega, omaenda loominguga? ...Just niisama 
kui mitte ükski poeet ei võta endale üles

annet lõpetada "Aeneist", mitte ükski kunst

nik ei söanda ümber teha Raffaeli või ükski 

skulptor Michelangelot, ei mõtle ükski arhi

tekt katedraali täiustamisele.... Vanu ehitus

mälestis! õn parem kindlustada kui paran

dada, parem parandada kui restaureerida, 

parem restaureerida kui kaunistada. Mitte 

mingil juhul ei või midagi lisada ega midagi 

kä võtta ära.”J

I 849. aastal võttis konserveerimise prohvet 

John Ruskin valitseva mentaliteedi kokku 

oma hirmkuulsate sõnadega: "Restaureeri

mine õn kõige täielikum häving, mis ühele 

hoonele võib osaks saada.”4 

Kogu 19 ja 20. sajandi muinsuskaitse tähistab 

restaureerimisvastaste ideede ehk nagu 

seda inglise keelses kirjanduses kutsutakse 

- antirestaureerimise levikut. Oma autobio

graafilises romaanis "Pierre Noziere” (1899) kirju

tas Anatole France: "Vasakule jääb Pierrefond'i 

kindluse võimas panoraam. Ausalt öeldes õn see 

pigem hiiglaslik mänguasi.... Liiga palju õn uusi 

kive! Olen üsna kindel, et kui Viollet-le-Duc 1858 

restaureerimist alustas, uuriti linnust põhjalikult. 

Olen kä kindel, et nii keskmine torn kui kä kindlus 

õn saanud algupärase ilme. Aga ikkagi ei ole ju 

olemas vanu kive ega dokumente; see ei ole 

enam Orleansji Louis’ linnus, see õn kolmemõõt

meline kujutis kunagi olnust. Ja varemed õn hävi
tatud; see õn aga vandalism.” 

nimelisse väikelinna, jätkab autor mõned leheküljed 

edasi: "Need majad, mis kuupaistes tundusid nii 

väikesed, et oleksid mahtunud ära peopessa, õn 

ometi läbi aastasadade varjanud endas armastust 

ja viha, naudinguid ja muret. Nad õn hoidnud 

endas alal õudustäratavata ning neil oleks palju 

kõnelda elust ja surmast. Kui kivid oskaksid kõnel

da, võil<sid nad meile jutustada lugusid, mis paneksid meid nutma 

ja naerma. Aga kivid räägivad ju vaid neile, kes oskavad kuulata. 

Vaata, ma olen vana, aga ma olen kaunis, minu lapsed õn kaunis

tanud linnust, kirikutorne ja käärkambrit... Ma olen hea ema, ma 

õpetan tegema tööd ja kõiki rahulikke toiminguid. Ma toidan 

last oma käsivarrel. Siis, kui nad õn oma tegemised lõpuni teinud, 

lähevad nad üksteise järel magama minu jalgade juurde, selle 

nurme alla, kus jalutavad lambad. Nad kaovad, aga mina jään 

valvama nende mälestust. Mina olen nende mälu. Sellepärast 

võlgnevad nad mulle tänu oma olemasolu eest. Sest inimene 

õn inimene ju üksnes siis, kui teda mäletatakse.”

Kogu linn ei ole aga monumentaalne muidu kui vaid kõrgelt 

ülalt vaadates.Ta õn sile, raske ja argine. Selliseks muutis linna 

aastal 1821 Fontaine Orleans'i hertsogi käsul. Fontaine ei austa

nud vanade müürimeistrite tööd.Ta tasandas linna majade seinad 

nii hästi, et nüüd meenutavad need hooned kasarmut. Meie 

maitse õn Fontaine'i ja Percier' aegadest alates palju muutunud. 

Kui enne lammutati selleks, et majad näeksid välja nooremad, 

siis nüüd sellepärast, et nad näeksid välja vanemad. Mälestisele



antakse tagasi selle algne ilme.Veelgi enam, talle antakse selline 

ilme, milline see oleks võinud olla Võime küsida, kas restauraatorid 

ei ole tootnud rohkem varemeid kui vürstid ja rahvad aastasadade 

jooksul enne neid, kui nad vihkasid ja jälestasid barbaarse mine

viku jälgi. Kas ei ole keskaegsed kirikud meie ajal arhitektidepoolse 

julma kohtlemise läbi saanud rohkem kannatada, kui neile oleks 

osaks saanud siis, kui neist ei oleks peetud ega neid mäletatud 

ja nad oleksid rahus vananenud.Viollet-le-Duc’i ideed olid eba

inimlikud.Ta muutis elava katedraali abstraktseks pühakojaks. 

See äratab hirmu igaühes, kes armastab loodust ja elu. Mälestisel 

õn olnud oma elu ja selle käigus õn ta muutunud. Iga ajastu õn 

jätnud temasse oma jälje, iga sugupõlv kirjutanud ühe lehekülje. 

Mitte ühtegi neist lehekülgedest ei ole võimalik muuta, nad ei 

ole kirjutatud ühe ja sama käega... Mulle ei meeldi viis, kuidas

Raymond Lemaire’i pooltVeneetsia hartas esitatud ideega 

säilitada mälestisi nende rikkas autentsuses (richness of authenticity) 

õn täna kerkinud üles pigem vajadus kaitsta nii materiaalseid 

kui kä vaimseid väärtusi ja anda need edasi tulevastele põlvedele 

(to secure the vai ue and transmit to the future generations)7 

Nii õn meil terviku asemel tegemist üksikosadega.Taas kord 

ilmneb maailm meile keeruka ning multinatsionaalsena. Uue 

tähenduse saavad eripärad. Samavõrra kui Jaapanis shikinen zotai 

suund templiarhitektuuris, õn Ida-Euroopa kontekstis klassikalise 

konserveerimise kõrval tähtsad sellised mõisted nagu taassünd 

ja taasväärtustamine (rebirth and revaluation). Kõigele võiks see

juures jääda oma õigustus.Tsiteerides Jukka Jokilehtot, ei ole 

ega tule aega, mil kõigil õn kõigest ühesugune ettekujutus.8 

Iga maa ja rahvas õn kutsutud ise otsustama oma mineviku üle.

Paide torni ehitamine.Johann R enneri kroonika järgi hukati siin 1343. a. neli kuldsete kannuste ja kiijude mantlitega eestlaste kuningatTeise maailmasõja alguses lasid taganevad 
nõukogude väed torni õhku. 1980. a. alanud ja kohaliku parteikomitee esimese sekretäri poolt suunatud restaureerimistööd jõudsid lõpule 1991. a. Taastatud tornist sai uue 
Paide mõjukamaid maamärke.

12. sajandi arhitektuuriteos õn muudetud 19. sajandi mälestiseks. 

Sellist teguviisi nimetatakse valetamiseks ja iga vale õn vihkamist 

väärt... Aja tööriistadeks ei ole olnud mitte saag ja vasar; vaid 

vihm, kuupaiste ja põhjatuul. Need lõpetavad imelisel moel käsi

töölise loomingu. See, mida õn lisanud aeg, õn määratlematu 

ja põhjatult hinnaline.

“Mis peab saama Heidelbergi lossi varemetest?” - see Tallinnast 

pärit kunstiajaloolase Georg Dehio retooriline küsimus kõlab 

sama nüüdisaegselt kui tema metafoorne sentents “Konserveerida, 

mitte restaureerida!”.5

Vastureaktsioonina restaureerimise illusoorsele tõele õn Eestis 

viimastel aastatel taas sündinud püüd väärtustada ehe ja vahenditu 

ajalooaines, Rahvusliku asemel otsitakse kontakti rahvusvahelisega. 

Hoomamata ehk täie selgusega, et vahepeal õn aga aeg edasi 

läinud. Antirestaureerimine ei ole tänase muinsuskaitse ainumas 

tõde. “Paljut, mis oli lubatud 19. sajandi muinsuskaitses, peetakse 

täna liialdamiseks, paljutki, mida toetati 20. sajandi esimesel 

poolel, käsitletakse täna ülereageerimisena.”6 

Universaalsete väärtuste kõrval huvitab muinsuskaitset taas rah

vuslik kultuurikontekst, mida 1994. aastal vastu võetud Nara 

dokument seletab kui kultuurilist mitmekülgsust (diversity). Kõrvu

Nii oleks ainuüksi Ruskinit kummardades raske mõista Viollet- 

le-Duc’i. Prantsuse ratsionalismile kuulub muinsuskaitse ajaloos 

samaväärne koht kui Inglise antikvaarsele algele.9 

Teksti kõrval määrab sama palju või veelgi enam kontekst. Üks 

ja seesama mõiste võib semantiliselt kanda väga erinevat 

tähendust.Võtkem või näiteks sõnadepaar- “revolutsioon” ja 

“restauratsioon”.Veel mõned aastad tagasi seostus neist esimene 

Ida-Euroopas destruktiivse alge ja kaootilisega, seevastu teine 

omas ülesehitavat ja läbinisti positiivset tähendust. Massiteadvuse, 

sageli aga kä ajaloofilosoofia ja professionaalse muinsuskaitse 

tasandil oli restaureerimine renessansi, s.o väärtuste taassünni 

mõõdupuuks. Siintoodu õn aga vaid üks kindla aja ja kohaga 

seotud näide. Ajalugu pakub alternatiivseid võimalusi palju enam. 

Iga rahvuskultuuri juured peituvad nii tema rahvuslikus kui kä 

rahvusvaheliselt kujunenud arenguloos.

Kivi ja puit
Eestis õn läbi aegade kõneldud kahes keeles. Siinne kirjalik ja 

materiaalne kultuur õn näide kahe erineva traditsiooni elujõust, 

nende kahe omavahelistest kontaktidest, kuid kä konfliktidest 

ja sisulistest erinevustest. Maa nähtav ajalugu, mille seitse pikka



Peaminister Mart Laar Paide torni ees 1994. a.

aastasada õn kirjutatud kivisse, peegeldab euroopaliku alge 

prevaleerimist, orienteerumist Saksa ja Skandinaavia, eeskujudele, 

kultuurimudelile ja stereotüüpidele. Saksa kultuuri kontekstist 

lähtuvalt ei ole Tallinna, Pärnu jaTartu puhul tegemist millegi 

muu kui Hansa kaugete eelpostidega idas, kuhu parematel aasta

tel kiirgus kõrgkultuuri sära sellisel määral, mis lubas kunstitaimel 

idaneda. Kasvamise ja küpsemise aegaVana-Liivimaal võrsunud 

taimedele enamasti siiski ei antud. Eesti kultuuri identiteedi 

üheks kujundajaks õn maa geograafiline asend. Klassikaliseks 

kujunenud jaotuse järgi ei ole Eesti vanema kunsti puhul tegemist 

ei metropoli, provintsi ega ääremaa kunstiga, vaid piiriala omaga; 

nagu mõnede teiste näidete põhjal õn tõstnud esile Jan Biala- 

stockil0, õn see n-ö eikellegimaa kahe tsivilisatsiooni ja kahe kiri

ku, Ida- ja Lääne-Rooma kiriku vahel."

Pidev hädaohutunne ja juurtetus õn vajutanud pitseri siinse maa 

♦välisesse ilmesse, arendanud välja nii erilaadse sotsiaalpsühholoogia 

kui kä kuItuuritüübi, mis alati pelgliku ja sissepoole elavana õn 

juba varakult kujundanud idee pigem olemasolevate väärtuste 

ja traditsioonide põlistamise kui nende kiire muutmise vajadusest. 

Siinsed kirikud, kõnelemata 

kloostritest ja linnustest, õn 

ehitatud erakordselt võimuka 

ja massiivsena, kuid kä 

anonüümsena. Individuaalse 

meistri ja tema innovatiivse 

loomingu asemel domineerib 

kaitsevalmis piirialal juba 

keskajast alates kordus ja 

algidee püsimine. Nii õn piilari- 

ja konsoolitüübid, mis 

tsistertslaste universaalse 

ehitusprogrammi osana leidsid 

koha 13. sajandil ehitatud Tal

linna Toomkirikus ja Püha 

Nikolause kirikus kasutusel 

algse ja ehedana kä 15. sajandi 

algul ehitatud Püha Birgitta 

kloostrikiriku arhitektuuris.

Rahutu piiriäärse asukoha kõr

val määrab siinse kultuuri ole

muse kahe erineva ja osalt 

diametraalselt vastandliku kul- 

tuurikeele ja -struktuuri

olemasolu, mille olemusse õn teiseteiselt, enamasti küll Lääne 

kõrgkultuuridelt lähtunud mõjude kõrval sisse kirjutatud kä 

sügav põhimõtteline konflikt kahe äärmiselt erineva taustaga ja 

erinevate tõekspidamisega rahva vahel. Uue kultuuri omaksvõtt 

ei toimunud sel omalaadsel alal, kus ristiusk tähendas ühtlasi 

koloniseerimist, kaugeltki valutult ega kergelt. Selle ajaloo tõde 

õn peidus kümnete raudlukkude taga ega ole paraku seletatav 

ei rahvusvaheliste kultuurimudelite ega rahvuslike müütide abil. 

Maa põliselanikule eestlasele jäi kultuuritüüp, mida ristisõdade 

järel juurutati - seda nii verbaalses kui kä materiaalses tähenduses, 

esialgu suures osas, et mitte öelda läbinisti võõraks. Maal, kus 

I 3. sajandi algul puudusid nii kirjakeel kui kä kivist ehitamise 

tavad, nõudis nende mõlemaga harjumine aastasadu. Ajaloolises 
ja sotsiaalpsühholoogilises plaanis tähendasid esimesed lubimördiga 

seotud kivimüürid muutust, mille sisu ja roll uue kultuuriteadvuse 

kujundajana õn seni arvatust ehk veelgi suurem. Sinnamaani oli 

mateeriale loomuomaseks peetud looduslikku ringkäiku, õigust 

kord sündida ja siis taas surra, kuid selle asemel pidi uus nähtamatu 

jumala tempel olema püstitatud igavikuks. Idee ja traditsiooni 

kõrval pidi nüüd püsima kä vorm. Millestki sellisest ei olnud 

põliselanik ehk veel kunagi mõelnud. Miks pidi maja või templi 

eluiga olema pikem kui inimesel?

Suur kivist kirik jäi rahvale võõraks mitte üksnes vaimse, vaid 

kä materiaalse kultuuri märgina. Juba esimesel võimalusel, I 343. 

aastal murti kirikuisse sisse, ja ehkki kirikud ehitati Jüriöö järel 

uuesti üles, jäi kivi raske taagana südamele. Harva sulatas eestlane 

oma hinge kivisse, nii nagu ta pani selle puidust õllekappade 

ornamendirõõmu või rahvariiete vikerkaarevärvidesse. 

Rahvuslikult lõhestatud piiriala arhitektuuris, mis õn kavandatud 

küll geomeetria ja loogika seaduste kohaselt, õn vähem valgust, 

ehitajate ilumeelt ja kätesoojust kui kusagil naabrite juures, teisel 

pool kaitsvat vett Rootsis või Soomes.Veel orduaja lõpul ei 

otsinud eestlane oma probleemidele lahendust ja endale kaitset

Paekivist sai Eesti rahvuskivi Saksa ja Skandinaavia rahvusromantismi eeskujul. H. Johanson. Kodunduskeskkool Tallinnas Tõnismäel, 
valmimisjärgne foto.



Palmse mõis. Imeilus mälestus mõisnike ajast. Enne kui algasid restaureerimistööd oli härrastemajas pioneerilaager. Täna õn hoones muuseum.

mitte kirikust, vaid oma jumalailt. Siinne maarahvas elas metsas 

ja ehitas puust. Puud vormisid inimeste maailmatunnetust, olid 

neile sõbraks ja abiks, andsid peavarju ja sooja, varjasid vaenlase 

eest, aitasid keeta ja küpsetada toitu.12 

Põlisrahva ehituskunstis, mida Eesti arhitektuuriajaloolises kirjan

duses tihtipeale kä talurahvaarhitektuuriks kutsutakse, oli talutare 

ehitusmaterjaliks kuni 19. sajandini pea ainuvõimalikult puit.13 

Puidu ja mitte kiviga seostub rahva mälu ja teadvus. Puit andis 

ruumi hingata, puidu kiud pani liikuma mõtted, puit kujundas 

rahvusliku kultuuriteadvuse, mis püsis stereotüübina enamikus 

Eestimaa paigus kuni rahvusliku ärkamisajani. Haridustaseme 

tõusu tulemusena ja rahvusvahelise kogemuse vahendusel välja 

kujunema hakanud ideed formeerusid suures osas alles 20. 

sajandi algul. Nii nagu mujalgi analoogilise arenguga maades, 

kujunes uus paradigma seejuures üllatavalt kiiresti, puudutades 

küll üksnes teadvuslikke ja professionaalse kultuuriga seotud 

protsesse. Kollektiivse teadvuse ja mälu tasandil püsisid mõtlemise 

arhetüübid, nii nagu kogu väärtushierarhia, muutumatuna veel 

väga pikka aega.“Noor-Eesti” loosung “Olgem eestlased, kuid 

saagem kä eurooplasteks” ühendas sisuliselt pea ühendamatu. 

Eesti võttis omaks rahvusvahelise moe ja kultuuritaseme, otsides 

ja kä leides kohalikke ekvivalente ajalooliselt ja filosoofiliselt 

hoopiski teistsuguse tähendusega nähtustele. Alles nüüd väärtustati 

ehitusmaterjalina kivi - hall ja karmiilmeline paas, mille William 

Morrise ja Schinkeli-järgse Berliini arhitektuuri eeskujul võtsid 

Tallinnas kasutusele Berliini arhitekt, sealse nn tektoonikute 

koolkonna juht Martin Muthesius14, baltisakslane Konstantin 

Wilcken ning Soome rahvusromantikud Herman Gesellius, 

Armas Lindgren jt. 1920. aastatel saavutas materjali ehedust ja 

traditsioonilisi väärtusi esile tõstev rahvusvaheline kunstisuund 

populaarsuse kä eestlastest arhitektide hulgas (Herbert Johanson 

jt). Rahvusvaheline lõi pinna rahvusliku kujunemiseks. Paekivist 

hakati kõnelema kui Eesti rahvuskivist. Analoogi Iise skeemi võime 

visandada muinsuskaitse arengus. Kujunenud koos euroopaliku 

kultuuriteadvusega, õn säilitava ja restaureeriva alge varasemad 

kihistused Eesti kultuuris seotud rahvusvaheliste kogemuste ja 

eeskujudega. Dehio muinsusfilosoofias võib oletada kä Tallinnas 

veedetud noorusaastate mõju.Turvalisest metropolist eemal 

asuvas provintsis õn alati pürgitud püsivuse ja kontinuiteedi 

poole.Teadliku muinsuskaitse ilmingud tekkisid Baltimaades

üllatavalt vara, kujunedes siin kogu saksakeelse kultuuri üheks 

nurgakiviks ja ühendavaks jõuks, mis loomuldasa eelistas innovat

sioonile püsivust ja paigalseisu. Muinsuskaitse ja konservatiivne 

mõtlemine õn baltisaksa traditsiooni kaudu sisse kodeeritud 

eestlase mõtlemisse, kujundades seal üht olulisimat, oma ambi- 

valentse iseloomu tõttu kä diskuteeritavat ja teatavat alateadvus

likku protesti esile kutsuvat hoiakut. Balti kultuuri rahvusvaheliselt 

pinnalt võrsunud eesti rahvuslik kultuur mis õn pärinud ja võtnud 

üle palju kunagi olnust, assimileerinud mitte üksnes kultuuri 

struktuuri, vaid tihtipeale kä väljakujunenud hoiakud, õn eesti 

professionaalset kultuuri ikka ja uuesti inspireerinud. Kunagi 

hilisõhtul sündis kuupaistes Rakvere ordulinnuse varemetes - 

umbes siis sama romantilises valguses, mida Colosseumi puhul 

õn ülistanud Johann Wolfgang von Goethe - kahel gümnaasiumi

õpilasel, F. R. Faehlmannil ja F. R. Kreutzwaldil, tähtis otsus et 

neil tuleb seada kokku rahvuseepos.Teadusliku väljaandena ilmus 

“Kalevipoeg” esmakordselt 1857-61. Nagu Homerose aegadel, 

raius nüüd üks rahvas oma arusaamad maailmast, selle ehitusest 

ja seal juhtunud asjadest raamatusse.
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Riiklik programm “Eesti mõisakool”
Anton Pärn

Koolide rajamine mõisatesse sai võimalikuks Eesti Vabariigi sünni
ga. Asutava Kogu poolt 1919. aasta oktoobris vastu võetud maa
seaduse rakendudes algas mõisavalduste hääbumine. 1920. aastate 
esimesel poolel võeti koolina kasutusele pea kolmsada endist mõisa 
.peahoonet. Praegu, umbes kaheksakümmend aastat hiljem tegutseb 
Eestis mõisahooneis 61 kooli. Neis õppis mõisakoolide riikliku prog
rammi ellukutsumise ajal, 2000/01. õppeaastal rohkem kui 10 000 
õpilast. Mõisahoonetes töötavatest koolidest õn 80% alg- ja põhi
koolid, ülejäänud gümnaasiumid ja kutseõppeasutused. Enamik pea
hoonetest õn arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all kuuludes 
meie ehituspärandi paremikku. Arvukamalt leidub mõisakoole 
Järva,Viljandi, Lääne-Viru ja Harju maakonnas.

Kiltsi mõis Lääne-Virumaal

Programmi eellugu ja eesmärk
1998. aastal moodustati esimene mõisakoolide piirkondlik ühendus 
-Järvamaa Mõisakoolide Ühing. Juba järgmisel aastal loodi Lääne- 
Virumaa Mõisakoolide Ühendus, Kagu-Eesti Mõisakoolide Ühendus 
ning koole ja eravalduses olevaid mõisaid ühendav MTÜ Viljandimaa 
Mõisad. 1998. aastal pandi alus kä iga-aastastele üleriigilistele mõisa
koolide konverentsidele. Nii tekkis maakonnatasandil teovõimas 
mõisakoolide liikumine, mille eesotsas olid kooli- ja vallajuhid. Üldi
seks eesmärgiks sai mõisakoolide arengut toetava riikliku poliitika 
väljatöötamine ning riigieelarvesse mõisakoolide remondi- ja restau
reerimistöödeks sihtotstarbeliste eraldiste kavandamine.
Riikliku programmi ettevalmistustööd algasid Kultuuriministeeriu
mis 2000. aastal ning 10. oktoobril 2001 kiitis Vabariigi Valitsus mõisa
koolide riikliku programmi “Eesti Mõisakool: Mõisakoolide kultuuri
loolise kompleksi säilitamine ja arendamine tänapäevaseks 
õpikeskkonnaks’’ heaks. Programmi kestuseks planeeriti 10 aastat. 
Tugevdamaks riigi ja mõisakoolide koostööd, asutati 2003. aastal 
Moostes mõisakoole ühendav katusorganisatsioon - Eesti Mõisa
koolide Ühendus.

Programmi tegevusvaldkonnad
I. Ehitustehniline, sh. muinsuskaitseline valdkond
Oluline tegevussuund õn praeguse olukorra fikseerimine mõisa
kooli passis, hoonete arengukontseptsiooni väljatöötamine ning 
arhitektuuriajalooliste eritingimuste koostamine koos hoonete 
ehitustehnilise analüüsiga. Kuna ehitusprojekti teostamise eelduseks 
õn, et kä kohalikud inimesed valdaksid muinsuskaitsealast oskus
teavet, õn tähtis tegevussuund mõisakoolide omanike (nt kooli
juhid, omavalitsusametnikud) restaureerimisalase täiendkoolituse 
käivitamine ning vastavate õppematerjalide koostamine.

2. Hariduspoliitiline valdkond
Mõisaansambel annab koolile täiendava võimaluse tutvustada 
õppekavades vahetu miljöö kaudu siinset ajalugu, erinevate ajastute 
ideid, eluolu, maailmavaate arenguid ning toonaseid tehnilisi saavu
tusi ja oskusi. Nüüdisaegse õpikeskkonna loomine hõlmab kä 
ajakohase side-ja internetiühenduse loomist, mis aitab mitmekesis
tada haridusliku eneseteostuse võimalusi. Mõisakoolide kaasajasta
misel lähtutakse põhimõttest, et kool võib ja saab täita selle paik
konna kultuurikeskuse ja klubi funktsiooni.
3.Sotsiaal- ja regionaalpoliitiline valdkond 

Nüüdisaegne ja kultuuripärandit väärtustava õpikeskkonnaga mõisa
kool õn paikkonna maastikuarhitektuuri oluline osa ning avaldab 
soodsat mõju kä lähikonna väljanägemisele. Mõisakoolid õn paikkonna 
elujõulisuse ja omapära indikaatoreid. Nende olemasolu mõjutab 
positiivselt üldist investeerimiskliimat ning suurendab turvatunnet. 
Mõisakool kui vaatamisväärsus teeb paiga atraktiivseks sise- ja 
välisturistidele, aitab omavalitsustel luua uusi töökohti ja mitmekesistada 
väikeettevõtluse vorme. Riikliku tähtsusega ehitusmälestisena (ja 
kohamuuseumina) aitab mõisakool elavdada hooajalist majandus- 
ja kultuuritegevust (näitused, kontserdid, konverentsid). Piirkonniti 
saab nüüdisaegne ‘ ‘mitmekihiline’' kool oluliselt kaasa aidata ääremaade 
positiivse rändesaldo saavutamisel või olla üks selle eeltingimusi.

Programmi rahastamine
2002. aastast alates õn programmi rahastatud Kultuuriministeeriu
mi kaudu, millele õn lisandunud riigieelarvelised vahendid Haridus- 
jaTeadusministeeriumi maakondlikest eraldistest. Koolide remonti- 
mist-restaureerimist õn olulisel määral rahastanud kä omavalitsused 
ise. 2005. aastal käivitub Norra ja Euroopa majanduspiirkonna 
(EMP) finantsmehhanism, mis toetab mõisahoonetes asuvate 
haridusasutuste ja lastekodude õppimis- ja elutingimuste parandamist 
Norraja EMP rahastamiskava kestuseks õn planeeritud 5 aastat. 
Kõrvuti peahoonete restaureerimisega tahetakse korrastada mõisa- 
parke ja õppehoonetena kasutatavaid kõrvalhooneid. EMP rahaga 
õn kavas teha kä ehituslikke alusuuringuid ning koostada projekt
dokumentatsiooni, samuti toetada ettevõtmisi, mis aitavad kujundada 
mõisakoolidest piirkondlikud turismikeskused (nt ekspositsiooni 
koostamine ja ettevalmistamine). Programmi kaudu kavandatakse 
koolituste läbiviimist mõisate omanikele ning oskustöölistele, samuti 
mõisate korrashoiu aluseid tutvustava trükise avaldamist.

Senised tulemused
Esimese mõisakoolina renoveeriti täielikult Järvamaal Albu põhi
kool, mis asub Albu mõisas. Osaliselt õn restaureeritud Roosna- 
Alliku mõisa peahoone vestibüül ühes trepistiku ning saaliosaga. 
2004. aastal sai korda Pärnumaal Tõstamaa mõis, kus tegutseb 
samanimeline keskkool. Samal aastal viidi lõpule siseremont Ida- 
Virumaal Maidla mõisas, Põlvamaal Mooste mõisas ning Lääne- 
Virumaai Vasta mõisas, kus kõigis tegutseb põhikool. Kõik need 
koolid õn kasutusele võtnud kä ajaloolised kõrvalhooned. Suure
mahulisi ehitustöid tehti kä Lääne-Virumaal Kiltsi mõisas.
Sisuliselt tähendas 2004. aasta esmakordselt restaureerimistöödega 
haaratud mõisakoolide geograafia laienemist, mitmes koolis jõudis 
lõpule ehitustööde ettevalmistus (uurimine-projekteenmine). Käivitus 
kä kooliomanike restaureerimisalane täiendõpe Tallinna Restau- 
reerimiskoolis. Uue tegevusena pandi alus turismialastele külastus- 
programmidele:” Mõisa kool''Järvamaal ja “Unustatud mõisad’’ 
Viljandimaal. Sellest kasvas 2005. aastal välja üleriigiline, kolmekümmet 
mõisakooli hõlmav kevad-suvine külastusmäng “Unustatud mõisad”.



Riiklik programm
..Pühakodade säilitamine ja areng" aastal 2004
Kaire Tooming

2004. aastal avanes riiklik programm ,,Pühakodade säilitamine 

ja areng", mille ellukutsuja oli Vabariigi Valitsus. Programmi põhi

eesmärgiks õn pühakodade kui Eesti kultuuriloolise ja kunstiaja

loolise pärandi olulise osa säilimise tagamine ning sisulise arengu 

toetamine, Riikliku programmi objektiks õn kõikide registreeritud 

konfessioonide kõik pühakojad, sõltumata sellest, kas nad õn 

mälestised või mitte. Programm keskendub pühakodadele, kiri- 

kukomplekside muid hooneid käsitletakse vaid erandjuhul. Mõiste 

"pühakoda" hõlmab kõiki kuuluvuselt, arhitektuurilt ja traditsiooni

delt erinevaid kultusfunktsiooniga ehitisi. Programm õn kavandatud 

aastateks 2004-2013 ning seda juhib kultuuriministri poolt 

moodustatud juhtnõukogu, milles õn esindatud Kultuuriminis

teerium, Siseministeerium, Haridus- jaTeadusministeerium, 

Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniminis- 
teerium,Välisministeerium, Muinsuskaitseamet, Eesti Kirikute 

Nõukogu, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu 

Kirik ja Eesti Omavalitsuste Liit. Praegu korraldab programmi 

tegevust Muinsuskaitseamet. Pühakodade riikliku programmiga 

saab täies mahus tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel 

http://www.kul.ee/index.phpFpathR657.

Programmi teemadering õn lai. Hoonete restaureerimis- ja 

konserveerimistööde ning sellega seonduva kõrval õn olulistena 

välja toodud kuus teemat ehk kuus alamprogrammi -teaduskülje 

arendamine, sisustus, orelid, kirikuaiad, varemed, kultuurkirik. 

Finantsiliselt koosneb programm kahest osast, millest suurem 

(90% eelarvest) hõlmab peamiselt uuringutel põhinevaid restau

reerimis-, konserveerimis- ja hooldustöid ning hoonete turvalisuse 

tagamist.Teine osa (10% eelarvest) jagatakse alamprogrammide 

vahel.

Pühakodade programmi 2004. a. eelarveks kinnitati I I 900 000 

krooni, millest 2 100 000 krooni jäi Kultuuriministeeriumi eel

arvesse sihtotstarbelise summana EELKViljandi Pauluse kiriku,

EELK Väike-Maarja kiriku,Tartu Toomkiriku varemete ning Torma 

kalmistu kabeli restaureerimistöödeks. Peab mainima, et kaks 

viimati nimetatut oma olemuselt siiski pühakodade riikliku 

programmi objektide hulka ei kuulu. Muinsuskaitseameti eelarvesse 

kinnitatud 9 800 000 krooni jagunes 8 820 000 krooni ulatuses 

peamiselt konserveerimis- ja restaureerimistöödeks ning 980 000 

krooni ulatuses eeskätt alamprogrammide projektide 

rahastamiseks.

2004. aasta konserveerimis- ja restaureerimistööde planeerimisel 

lähtuti programmi esimesteks aastateks seatud prioriteedist, et 

esmalt pööratakse tähelepanu pühakodade katuste-tornikiivrite 

ja avariiliste konstruktsioonide restaureerimisele.Teiseks 

põhimõtteks kujunes Muinsuskaitseameti investeeringute eelarvest 

alustatud pooleliolevate tööde lõpetamine. Nii lõppesid 2004. 

aastal suuremate töödena EELK Käina Martini kiriku kooriruumi 

katuse ehitamine ning EELK Keila Miikaeli kiriku tornikiivri, EELK 

Pühalepa Laurentsiuse kiriku pikihoone katuse, EELKJärva- 

Madise Matteuse kiriku pikihoone, EELK Kihelkonna Mihkli kiriku 

pikihoone ja eeskoja katuse ning EELK Urvaste Urbanuse kiriku 

tornikiivri avarii-restaureerimistööd. 2004. aastal alustati töid kä 

uutel objektidel, millest suurimaks kujunes vanausuliste Kasepää 

palvela restaureerimine.

2004. aasta alamprogrammide eelarves kuulus keskne koht 

pühakodade vallasvara konserveerimis- ja restaureerimistöödele. 

Selle kõrval alustati mitut pühakodasid puuduvat inventeerimis- 

projekti: "Eesti kirikute inventeerimine aastal 2004", ,,Kirikuvare- 

mete inventeerimine",,,KirikutekstiiIide inventeerimine",,,Lääne

maa kirikuaedade inventeerimine". Alustati kä Eesti orelite 

passistamist ning sarja ,,Eesti kirikud" teise köite ettevalmistamist. 

Kunstiajalooliste uuringute kõrval algasid kä materjaliuuringud 

,,Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja sooldumine" 

ning ,,Lubimörtkrohvide ilmastikukindluse hindamine".

Püha kirik SaaremaalKasepää vanausuliste palvela Tartumaal



Riikliku programmi ^Pühakodade säilitamine ja areng" 2004. aasta suuremad tööd

I. Pühakodade konserveerimis- ja avarii-restaureerimistööd
1. Harjumaal EELK Keila Miikaeli kiriku tornikiivri restaureerimise III etapp - 500 000 krooni (lisaks omaniku EELK Keila Miikaeli Koguduse 

ja toetajate ning Keila Linnavalitsuse vahendid);
2. Hiiumaal EELK Käina kiriku koori katuse ehitamise II etapp -463 995 krooni;
3. Hiiumaal Eesti EKB Liidu Kärdla palvela avarii-restaureerimistööd - 350 000 krooni (lisaks omaniku Kärdla Baptistikoguduse vahendid);
4. Hiiumaal EELK Pühalepa Laurentsiuse kiriku pikihoone katuse avarii-restaureerimise III etapp — 800 900 krooni;
5. Järvamaal EELK Paide Püha Risti kiriku lääne-eeskoja ja kooriruumi katuse avarii-restaureerimistööd - 250 000 krooni (lisaks Paide 

Linnavalitsuse vahendid);
6. Järvamaal EELK Järva-Madise Matteuse kiriku pikihoone katuse avarii-restaureerimise II etapp ning eeskoja katuse avarii-restaureerimistööd 

- 644 500 krooni;
7. Läänemaal EELK Martna Martini kiriku altariruumi siseviimistluse konserveerimistööd - 50 480 krooni (lisaks omaniku EELK Martna Püha 

Martini Koguduse vahendid);
8. Läänemaal EELK Noarootsi Püha Katariina kiriku pikihoone katuse avarii-restaureerimise II etapp ning kahe eeskoja katuse avarii- 

restaureerimistööd - 800 366 krooni;
9. Lääne-Virumaal MPEÕKTapa Ristija Johannese kiriku akende restaureerimistööd - 60 000 krooni;
10. Pärnumaal EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katuse remonditööde III etapp - 124 726 krooni;
I I. Pärnumaal EELK Saarde Katariina kiriku võidukaare avarii-restaureerimistööd - 123 900 krooni;
12. Raplamaal EELK Hageri Lambertuse kiriku kolme akna restaureerimistööd - 100 000 krooni;
13. Pärnumaal EELK Varbla Urbanuse kiriku kooriruumi ning läänetomi põhja- ja lõunakülje väljaehitiste katuste avarii-restaureerimistööd - 250 000 krooni;
14. Saaremaal EELK Kaarma Peeter-Pauli kiriku pikihoone interjööri konserveerimistööde IV etapp - 279 955 krooni;
15. Saaremaal EELK Kihelkonna Mihkli kiriku pikihoone katuse avarii-restaureerimistööde II etapp ning lõunaeeskoja katuse avarii- 

restaureerimistööd — I 174 71 I krooni;
16. Saaremaal EAÕK Kuressaare Nikolai kiriku seinamaalingute konserveerimistööd - 61 200 krooni;
17. Tartumaal EELK Kambja kiriku põrandaplaatide paigaldamine - 220 000 krooni (lisaks omaniku Kambja Koguduse ning toetajate vahendid);
18. Tartumaal vanausuliste Kasepää palvela remondi-restaureerimistööd — 389 047 krooni;
19. Võrumaal EELK Urvaste Urbanuse kiriku tornikiivri avarii-restaureerimistööde II etapp — 549 802 krooni.

11. Pühakodade uurimis-projekteerimistööd
1. Harjumaal EELK Keila Miikaeli kiriku katuse restaureerimisprojekt - 44 985 krooni;
2. Harjumaal Vennastekoguduse Saku-Tõdva palvela katuse restaureerimisprojekt — 11 727 krooni;
3. Ida-Virumaal EELK Avinurme kiriku torni ja pikiseinte kindlustustööde projekt - 35 301 krooni;
4. Järvamaal EELK Järva-Peetri Peetruse kiriku katuse restaureerimisprojekt - 18 800 krooni;
5. Läänemaal EELK Hanila Pauluse kiriku põranda restaureerimisprojekt - 17 000 krooni;
6. Läänemaal EELK Ridala Maarja Magdaleena kiriku pikihoone katuse restaureerimisprojekt - 15 635 krooni;
7. Saaremaal EELK Karja Katariina kiriku katuse restaureerimisprojekt - 33 I 14 krooni;
8. Saaremaal EELK Pöide Maarja kiriku katuse restaureerimisprojekt - 21 683 krooni;
9. Saaremaal EELK Saare-Jaani kiriku tehnilise seisukorra hinnang ja restaureerimisprojekt — 12 759 krooni;
10. Tartumaal EAÕK Tartu Uspenski kiriku põranda restaureerimisprojekt - 12 071 krooni;
11. Valgamaal EELK Hargla kiriku tornikiivri restaureerimisprojekt - 23 600 krooni;
12. Viljandimaal EELK Kolga-Jaani Johannese kiriku torni ja tornikiivri restaureerimisprojekt - 21 948 krooni;
13. Viljandimaal EELK Tarvastu Peetri kiriku katuse ja torni tehnilise seisukorra hinnang ja restaureerimisprojekt - 28 312 krooni;
14. Võrumaal EELK Roosa Jakobi kiriku katuse restaureerimisprojekt - 33 276 krooni.

III. Pühakodade vallasvara konserveerimis* ja restaureerimistööd
1. Harjumaal EELK Nissi Maarja kiriku vitraažakna "Johannes" restaureerimine - 27 645 krooni;
2. Harjumaal Nissi EELK Nissi Maarja kiriku vitraažakna "Peetrus" restaureerimine — 21 945 krooni;
3. Harjumaal EELK Leesi Katariina kiriku piibli konserveerimine — 5310 krooni;
4. Harjumaal EELK Kuusalu Laurentsiuse kiriku armulauariistade katte konserveerimine - 5664 krooni;
5. Ida-Virumaal EELK Jõhvi Mihkli kiriku 2 vappepitaafi konserveerimine - 19 642 krooni;
6. Ida-Virumaal EELK Jõhvi Mihkli kiriku nikerddetailide konserveerimine - 10 152 krooni;
7. Jõgevamaal vanausuliste Raja palvela ikooni "Jumalaema templisse viimine" konserveerimine - 4600 krooni;
8. Jõgevamaal vanausuliste Raja palvela ikooni "Ristija Johannes" konserveerimine - 23 000 krooni;
9. Jõgevamaal vanausuliste Raja palvela ikooni "Jumalaema" konserveerimine - 21 200 krooni;
10. Jõgevamaal vanausuliste Raja palvela ikooni "Apostel Peetrus" konserveerimine - 18 800 krooni;
I I. Järvamaal EELK Koeru Maarja-Magdaleena kiriku altariruumi vitraažakna restaureerimine - 47 500 krooni;
12. Järvamaal EELK Ambla Maarja kiriku kantsli avariiremont-13 000 krooni;
13. Lääne-Virumaal EELK Tapa Jakobi kiriku armulauakarika galvaaniline hõbetamine - 507 krooni;
14. Pärnumaal MPEÕK Pärnu Jekateriina kiriku 2 inglifiguuri restaureerimine - 42 000 krooni;
15. Raplamaal EELK Rapla Maarja-Magdaleena kiriku kroonlühtri restaureerimine - 16 800 krooni;
16. Saaremaal EAÕK Kuressaare kiriku ikoonide "Kaasani Jumalaema" ja "Kolmainsus" puidukahjuritõrje - 9600 krooni;
17. Tartumaal vanausuliste Varnja palvela ikooni "Peaingel Miikaeli kogu" konserveerimine—29 250 krooni.

IV. Alamprogrammid
1. Eesti kirikute inventeerimine aastal 2004 - 63 000 krooni;
2. Projekt „Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja sooldumine" - 214 556 krooni (lisaks EELK vahenditest 30 000 krooni);
3. Kiri ku varem ete inventeerimine - 39 402 krooni;
4. Kirikutekstiilide inventeerimine — 24 296 krooni;
5. Läänemaa kirikuaedade inventeerimine - 42 000 krooni;
6. Eesti orelite passistamine — 40 000 krooni;
7. Lubimörtkrohvide ilmastikukindluse hindamine — 30 000 krooni;
8. Toetus EKN-i trükisele ..Teeliste kirikud" - 15 000 krooni.



Kinnismälestiste avarii-restaureerimistööd ehk 
investeeringutoetused mälestiste omanikele 2004. 
aastal Muinsuskaitseameti tellimisel
Ülo Puustak

Mälestise omanik või valdaja võib saada riigieelarvest toetust 

mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi 

paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks 

või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks (v.t,,Muinsuskaitse

seaduse" § 29 lõige 3).Toetuse taotlemise, taotluse menetlemise 

ja toetuse andmise alused ja kord õn kehtestatud Vabariigi 

Valitsuse 7. septembri 2004.a määrusega nr 294 (v.t. RT I 2004, 

67,466).Taotlused esitatakse Muinsuskaitseametile aasta enne 

tegelikku võimalikku toetuse eraldamist, kusjuures mälestise 

konserveerimise või restaureerimise korral peab taotlejal olema 

esitada juba vajalike tööde põhiprojekt.

Kuna alati õn taotlusi suuremas summas, kui tegelikult riigieelarvest 

raha eraldatakse, siis kasutatakse hädavajalike tööde määramiseks 

maakondlikke pingeridasid (kolmes maakonnas: loomise järjekorras 

Viljandimaal, Harjumaal ja Valgamaal õn selleks moodustatud 

isegi maavalitsuste, konfessioonide jt. ametiasutuste osalusel 

vastavad komisjonid). Loomulik, et eelnevatest aastatest õn 

vajalik jätkata kä pooleliolevaid töid. Pingeridade ja ületulevate 

tööde alusel koostatakse maakondade kaupa aasta tööde 

konkreetne eelarve, kusjuures ettenägematute tööde tarvis 

jäetakse 5 % üldsummast reservi.

Eelarveraha kasutamiseks õn kaks võimalust: Muinsuskaitseamet 

sõlmib toetuse saajaga lepingu, kannab raha tema arvelduskontole, 

toetuse saaja korraldab vastavuses,,Muinsuskaitseseaduse" 

sätetele selle seaduspärase kasutamise, annab tähtajaks aru selle 

kasutamisest ja tehtud töödest või siis kooskõlastatult toetuse 

saajaga korraldab tööde tellimise ettevõtjatelt Muinsuskaitseamet. 

2004. aastaks laekus taotlusi toetusteks põhiliselt mälestiste 

konserveerimiseks või restaureerimiseks rohkem kui 28 miljonile 

kroonile (s.h. kä pühakodadele). Muinsuskaitseameti eelarvesse 

kinnitas kultuuriminister kinnismälestiste avarii-restaureerimis- 

töödeks 14800000 krooni ja li saks Tartu To om kiri ku varemete 

konserveerimiseks 750000 krooni, seega kokku investeeringu- 

toetusi 15550000 krooni.

Lepinguid toetuse saajate või ettevõtjatega sõlmiti aasta jooksul 

146, millele lisandus ületulevaid lepinguid 10, seega kokku 156 

lepingut, millest 73 sõlmiti toetuse saajatega.

Põhiosa lepingutest ja nendes kajastuvatest töödest täideti 2004. 

aastal. Osa lepinguid ja töid täidetakse toetuse saajate korralda

misel 2005. aastal.

Muinsuskaitseamet kasutas 2004.aastal eraldatud investeeringu- 

toetuste raha täielikult.

Padise klooster



Suuremad tehtud tööd mälestistel Muinsuskaitseameti tellimisel 2004. aastal

I. Kinnismälestiste (ajaloomälestised ja arhitektuurimälestised) avarii-restaureerimistööd (toetused mälestiste 
omanikele või valdajatele) (maksumus 2004. aastal koos projekti koostamise ja muinsuskaitselise järelevalvega):

1. Harjumaal Padise kloostrivaremete väravatorni konserveerimine-restaureerimine - 388 000 krooni;
2. Harjumaal Audevälja külas asuva Möldre tuuleveski vundamentide, puidust seinakonstruktsioonide ja kattelaudise restaureerimine - 268 000 

krooni;
3. Hiiumaal Pühalepa vallas Vahtrepa külas asuva Lõuka tuulikukehandi restaureerimine - 80 000 krooni (lisaks omaniku Dan Lukase vahendid);
4. Hiiumaal Kassari Tagukülas asuva Aino Kallase suvemaja korstnapitsi restaureerimine ja uue rookatuse ehitamine - 67 791 krooni;
5. Hiiumaal Emmaste vallas asuva Külaküla tuuliku restaureerimine - 82 000 krooni (lisaks Emmaste Vallavalitsuse vahendid);
6. Hiiumaal Suuremõisa mõisa peahoone katuste restaureerimine - 269 774 krooni;
7. Ida-Virumaal Lohusuu õigeusu kalmistu kabeli läänetorni restaureerimine - 349 927 krooni;
8. Jõgevamaal Laiuse linnusevaremete läänemüürilõigu (70m ) konserveerimine - 149 492 krooni;
9. Jõgevamaal Põltsamaa linnuse konvendihoone loodeseinte ja läänetorni avarii-konserveerimine - 150 000 krooni;
10. Järvamaal Albu mõisa aida restaureerimine ja kohandamine toiduaidaks - 80 000 krooni (põhiosas vahendid Albu Vallavalitsuselt);
I I. Järvamaal Järva-Madise kalmistu väravaehitise restaureerimine - 20 000 krooni (lisaks Albu Vallavalitsuse vahendid);
12. Järvamaal Ambla kirikuaia kabeli kiviplaatidest põranda ehitamine - 168 908 krooni;
13. Järvamaal Sargvere mõisa peahoone katuse restaureerimise I etapp - 480 000 krooni;
14. Järvamaal Paide linnusevaremete lääneväravatorni põhjaosa müüride osaline konserveerimine - 100 000 krooni (lisaks Paide Linnavalitsuse 

vahendid);
15. Läänemaal Puhtu mõisa peahoone ja tall-tõllakuuri katuste remont - 200 000 krooni (lisaks EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi 

vahendid);
16. Läänemaal Haapsalu Vana kalmistu piirdemüüride, postamendi ja värava remont - 45 000 krooni;
17. Läänemaal Kelu külas asuva Jaagu talu rehielamu tagakülje palgikordade osaline asendamine - 35 400 krooni;
18. Lääne-Virumaal Rakvere linnuse läänekülje loodenurga sisekülje müüritiste konserveerimine - 250 000 krooni;
19. Lääne-Virumaal Avanduse mõisa peahoone fasaadide restaureerimine ja katuse osaline remont - 340 000 krooni (lisaks Avanduse Vallavalitsuse 

vahendid);
20. Lääne-Virumaal Viru-Nigula pastoraadi peahoone veranda restaureerimine - 150 000 krooni (lisaks Viru-Nigula Vallavalitsuse vahendid);
21. Lääne-Virumaal Simuna kirikuaia värava restaureerimine - 59 532 krooni;
22. Lääne-Virumaal Pedassaare külas asuva Kaarli talu sepikoja restaureerimine — 40 000 krooni;
23. Põlvamaal Kiidjärve mõisa ait-kuivati katuse restaureerimine — 65 200 krooni;
24. Põlvamaal Karilatsi laut-küüni restaureerimine - 268 583 krooni;
25. Pärnumaal Pärnu Alevi kalmistu Olthoffi kabeli katuse restaureerimine - 48 672 krooni;
26. Raplamaal Raikküla mõisa peahoone vasakpoolse osa katuse restaureerimine - 230 000 krooni (lisaks MTÜ Raikküla Mõis omavahendid);
27. Raplamaal Lipa külas asuva Uku Masingu Eino talu elamu laastukatuse ehitamine - 50 000 krooni (lisaks omaniku lllar Pata omavahendid);
28. Raplamaal Velise mõisa kabeli katuse restaureerimine - 394 893 krooni;
29. Saaremaal Kudjape kalmistu Grosswaldi kabeli seinte ja interjööri restaureerimine - 141 895 krooni;
30. Saaremaal Karja Vana kalmistu kahe kabelivare konserveerimine - 49 843 krooni;
31. Muhumaal Koguva küla Sumari talu aida rookatuse ehitamine ~ 100 000 krooni;
32. Muhumaal Koguva küla Andruse talu aida rookatuse ehitamine - 100 000 krooni;
33. Tartumaal Tartu linnamüüri konserveerimine-restaureerimine - 286 446 krooni;
34. Tartumaal Rõngu kirikumõisa aida esikaaristu avariiseisundi likvideerimine — 225 000 krooni;
35. Valgamaal Otepää uue kalmistu piirdemüüri osaline restaureerimine - 20 000 krooni (lisaks Otepää Vallavalitsuse vahendid);
36. Valgamaal Otepää kiriku lääneosa ümbruse heakorrastustööd ning piirdemüüri osaline restaureerimine - 202 732 krooni (lisaks Otepää 

Vallavalitsuse vahendid);
37. Valgamaal Jõgevestes Barclay deTolly mausoleumi sokli ja esifasaadi osaline restaureerimine - 20 000 krooni;
38. Viljandimaal Oisu mõisa sepikoja katuse restaureerimine — 15 000 (lisaks omaniku Urmas Tuuleveski vahendid);
39. Viljandimaal Karksi linnusevaremete konserveerimine peasissepääsu ümbruses ja ringmüüritorni osaline konserveeriv katustamine - 

232 166 krooni;
40. Võrumaal Sänna postijaama peahoone katuse restaureerimine - 277 589 krooni;

11. Kinnismälestiste uurimis-projekteerimistööd (investeeringutoetustest):
1. Harjumaal Vääna mõisa peahoone ümbruse vertikaalplaneerimise projekt - 15 330 krooni;
2. Tallinnas Hohenhaupti suvemõisa palmimaja varemete uurimistööd, restaureerimisprojekti koostamine ja kindlustamine-konserveerimine 

- 144 943 krooni;
3. Ida-Virumaal Tudulinna vana kiriku uurimistööd ja konserveerimisettepanekute koostamine - 14 676 krooni;
4. Ida-Virumaal Kohtla-Järve K.Lutsu 4 elamu uurimistööd ja restaureerimisprojekti koostamine - 45 666 krooni;
5. Ida-Virumaal Kohvimäe talu aida uurimistööd - 9 440 krooni;
6. Ida-Virumaal Vasknarva linnusevaremete uurimistööd ja konserveerimistööde eelprojekti koostamine - 19 994 krooni;
7. Jõgeva Suur 18 elamu uurimistööd ja restaureerimisprojekti koostamine - 92 677 krooni;
8. Lääne-Virumaal Toolse linnusevaremete uurimistööd ja I etapi kindlustamis-konserveerimistööde põhiprojekti koostamine - 32 045 krooni;
9. Pärnumaal Vändra vallas Allikõnnu külas asuva Kadaka külakooli hoone uurimistööd ja katuse restaureerimise projekti koostamine - 9 500 

krooni;
10. Pärnu Suur-Posti 2 elamu uurimistööd ja remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine - 15 000 krooni;
I I. Saaremaal Kaarma koolimaja uurimistööd, avarii-restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine - 65 900 

krooni;
12. Tartu Raadi kalmistu Telleri kabeli uurimistööd ja remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine - 25 960 krooni;
13. Viljandimaal Tarvastu linnusevaremete uurimistööd ja konserveerimistööde kava koostamine - 3 I 938 krooni;
14. Viljandimaal Lahmuse mõisa vesiveski remondi muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine - 14 042 krooni;
15. Viljandimaal Heimtali muuseumi elektriprojekti koostamine - 8 850 krooni.



Tallinna kirikurenessanss
Olev Liivik

Tallinna ajalooliste ja muinsusväärtuslike pühakodade restau

reerimise projekti, Tallinna kirikurenessanss” idee autor ja elluviija 

onTallinna Kultuuriväärtuste Amet. Projekti põhilisteks eesmär

kideks õn kirikute restaureerimine, kultuuriväärtuste konser

veerimine, kiriku tornide, kabelite, krüptide ja keldrite avamine 

külastajatele ning nendes sisalduvate varade eksponeerimine. 

Koostöös kogudustega antakse välja kirikute ajalugu ja kunsti- 

väärtusi tutvustavaid infomaterjale.Tallinna suvises kultuurikalendris 

õn arvestatavaks sündmuseks tõusnud projekti raames korral

datavad augustikuised kirikukontserdid.

‘Tallinna kirikurenessanssi” rahastatakse Tallinna eelarvest. Esialgu 

kavandati projekti kestuseks viis aastat. 2001 /02. aastal koostatud 

hinnangute põhjal oli aastail 2002-06 kirikute restaureerimiseks 

vajalik summa vähemalt 80 miljonit krooni. Siiani õn kulutatud 

vaid pisut üle 30 miljoni krooni. Praeguse restaureerimise käigu 

ja rahastamise põhjal kulub kä tagasihoidlike arvestuste kohaselt 

Tallinna muinsusväärtuslike kirikute restaureerimiseks vähemalt

10 aastat. Projekti käivitamisel arvestati 22Tallinna kirikuga, 

millest 21 -s tegutseb kogudus. Üksnes Katariina kirik õn kasutusel 

kontserdi paigana. Enamiku restaureeritavate kirikuhoonete 

omanik onTallinna linn, kuid omandivorm ei anna ühelegi püha

kojale teiste suhtes eeliseid. Kirikud paiknevad linnas laiali, nende 

seas õn nii keskaegseid kui kä 20. sajandil valminud pühakodasid. 

Projekti õn kavas lülitada kä seni majandushoonena kasutatud 

Nõmme saksa Lunastaja kirik.

Kõige edukamalt õn projekti raames kulgenud kirikute auto

maatsete tulekahju-häiresignalisatsioonisüsteemide (ATS) paigal

damine. Kirikute tuleohutus kerkis teravalt päevakorrale 2002. 

aastal pärast PühaVaimu kiriku torni tuleõnnetust. Kolme aastaga 

õn projekti kaudu saanud täielikult või osaliselt ATS-i I 6 kirikut. 

Praegu puudub ATS veel kolmes projektiga hõlmatud kirikus. 

2004. aastal toimusid restaureerimistööd 5 kirikus. Oleviste, 

Nõmme Ristija Johannese ja Siimeoni kirikus ning toomkirikus 

jätkati varem alustatud töid. Kaarli kirikus algas halvas seisundis 

olnud torni kandekonstruktsioonide restaureerimine. 2004. aasta

011 projekti raames märkimisväärne eriti selle poolest, et tervelt 

kolmes kirikus lõppes välisilme ennistamine ja fassaadide restau

reerimine.Toomkirikus kulus fassaadide restaureerimisele 3 

aastat. Siimeoni kirikus taastasid restauraatorid sama aja jooksul 

kogu kiriku välisilme (vt lk 12). Nõmme Ristija Johannese kiriku 

fassaadid restaureeriti 2004. aastal (vt lk I 8). Oleviste kirikus 

asendati osaliselt amortiseerunud katuseplekk ning lõpetati torni 

ja pikihoone katuse kandekonstruktsioonide remondi-restaureeri- 

mistööd.

Alates 2002. aastast õn tehtud restaureerimistöid kokku 10 

Tallinna kirikus. Üks kirikurenessansi projekti suurimaid saavutusi 

õn olnud Oleviste kiriku vaateplatvormi avamine 2002. aastal.

2003. aastal restaureeriti Issanda Muutmise ja PühaVaimu kiriku 

fassaadid ning korrastati välisilme. 2005. aastal alustatakse 

restaureerimistöid veel kahes Tallinna kirikus.

Projekti lülitatud 
kirikud:

Toomkirik (Toom-Kooli 6) 

Oleviste kirik (Lai 50) 

PühaVaimu kirik (Pühavaimu 2) 

Rootsi-Mihkli kirik (Rüütli 7/9) 

Nikolai kirik (Vene 24) 

Issanda Muutmise kirik (Suur-Kloostri 14) 

Aleksander Nevski katedraal (Lossi plats 10) 

Peeter-Pauli kirik (Vene 18) 

Katariina kirik (Vene 12-18) 

Ukraina kreeka-katoliku kirik (Laboratooriumi 22) 

Kaarli kirik (Toompea 10) 

jaani kirik (Vabaduse väljak 10) 

Adventkirik (Mere pst 3) 

Peeteli kirik (Preesi 5) 

Nõmme Rahu kirik (Võsu 5} 

Siimeoni kirik (Ahtri 5) 

Nõmme Ristija Johannese kirik (Tähe 2) 

Kopli Nikolai kirik (Treiali 6) 

Kaasani kirik (Liivalaia 38) 

Kõikide Kurbade Rõõmude Jumalaema kirik 

: (Sitsi ISA)

Jaani seegi kirik (Tartu mnt 16) 

Kalju baptistide kirik (Kalju I)

L L L



Raamatu kroon i kä
Varemed

EKA Restaureerimiskooli Väljaanded nr 2 

Eesti Kunstiakadeemia Toimetised nr 15
Kakskeelne artiklikogumik õn järelkaja 2002. 

aastal Väliskunsti Muuseumis toimunud 

näitusele "Unistuste arheoloogia. G. B. 

Piranesi graafika” ja sellega kaasnenud 

konverentsile "Varemed.Vahemerest 

Läänemereni”. Kogumik jaguneb kolme ossa: 

esimene õn pühendatud Piranesile ja tema 

pärandile, teine osa "Varemed ja klassika” 

eritleb varemete rolli Euroopas mitme 

piirkonna näitel, kolmas osa "Varemed ja 

intriig” vaatab üldteoreetiliste seisukohtade käsitlemise kõrval meie oma 

varemete saatust, võttes aluseks Jaani seegi, Rotermanni kvartali ja 

lähimineviku sõjaväelinnakud.

Linnusest ja linnast
Muinasaja teadus 14

Ajalooinstituudi arheoloogia osakond ja TÜ arheoloogia õppetool

Artiklikogumik õn pühendatud Eesti 

arheoloogia grand Old ladyleVilmaTrum- 

malile tema 80. sünnipäeva puhul ning 

sisaldab kä tema avaldatud tööde loetelu. 

Kokku 20 artiklit meie ja naabermaade 

arheoloogidelt õn seotud linnuste uurimise 

ja linnaarheoloogiaga. Peale Tallinna,Tartut, 

Haapsalu,Varbolat, Keavat jt Eesti paiku 

puuduvate artiklite õn kirjutisi kä Riia, Pihkva, 

Ventspilsi jm kaugemate kohtade arheo

loogilistest uuringutest, need pärinevad välisautorite sulest.Teemakesksed 

artiklid õn mündileidudest, kaitserüüdest, keraamikast ja nahast, samuti 

eksperimentaalarheoloogiast.

Kunstiteaduslikke uurimusi 2004/2 (12)
Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Sisaldab neli pikemat artiklit: Epp Lankotsa 

"Klassid klassideta ühiskonnas. Elitaarne 

ruumimudel Eesti NSV-s ja nomenklatuursed 

korterelamud Tallinnas 1945-1955”,Triin 

Ojari "Elamispind. Modernistlik elamuehitus- 

ideoloogia ja Mustamäe”, Mart Kalmu 

"Rakvere triibulised majad. Stalinismijärgne 

rahva-art deco Eestis" ja Andres Kure 

"Almanahh "Kunst ja Kodu" 1973-1980".

Kunstiteaduslikke uurimusi 2004/3-4 (13)
Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Sisaldab neli pikemat artiklit: Pia Ehasalu “Varauusaegne epitaafmaal 

Eesti luterlikus kirikus 16 —17. sajandil”, EpiTohvri "Ehitusmeistrist 

arhitektiks - G. F.W. GeistTartu linnaruumi kujundajana 19. sajandi 

esimesel poolel”, RoberTreufeldti "Arhitekt Anatoli Podtšekajev” ja Eero 

Epneri "Fotograafia aktualiseerumisest ja enesemõistmise muutumisest 

1980—90.aastatel. De Studio juhtum”,Juhan Maiste arendab mõttevahe

tust lunastuse võimalikkusest Eesti kunstiteaduses. Lisaks ülevaated 

ilmunud kunstiteaduslikest raamatutest ja toimunud konverentsidest.

Tekste kunstist ja arhitektuurist 2
Kunstikirjutus Eestis 1864-1900 

Juta Keevallik Rein Loodus, Lehti Viiroja 
Teaduste Akadeemia Kirjastus 

Tegemist õn teise osaga mitmeköitelisest 

tekstivalimikust, mis hõlmab kunstikirjutust 

Eestis I 8. sajandi viimasest veerandist kuni 

1944. aastani. Eelmist perioodi käsitlenud 

köide ilmus aastal 2000. Esitatud õn alliktekstid 

koos lühikese sissejuhatuse, annotatsioonide 

ja kommentaaridega. Kahetsusväärselt ei ole 

hõlmatud arhitektuuri puudutavaid kirjutisi. Siiski loodavad autorid need 

edaspidi välja anda eraldi köitena.

Kunstiteaduslikke
Hüän cr. AK «<» MMtMt/ fifl MMMMM
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Miljööväärtused linnas
Lilian Hansar 

Keskkonnaministeerium

Suurepärane abimaterjal neile linnadele ja 

alevitele, kes veel ei ole pidanud vajalikuks 

oma asumi väärtuslikke piirkondi välja selgitada 

ja nende kaitseks midagi ette võtta. Käsitletud 

õn nii linnaehituslike väärtuste määramise 

seadusandlikku poolt kui kä teoreetilisi aluseid. 

Õn tutvustatud mitmeid keskkonnaanalüüsi 

meetodeid, mida õn kasutatud Skandinaavia 

maades ja Eestis. Lisadena “Eesti väikelinnade 

identiteedi projekti” tulemused.

Eesti linnad
Postkaarte Aivo Aia kogust 

Koostanud Pille Epner, Liina Jänes

Juba neljanda raamatuni jõudnud sari (varem 

õn ilmunud “Eesti kirikud”,"Eesti mõisad” 

ja "Eesti raudteejaamad") tõendab, et huvi 

ajalooliste postkaartide vastu õn küllalt suur 

Erilised maiuspalad õn need aga arhitektuuri

ajaloolastele. Raamatus õn pilte 33 linnast, 

millel olid linnaõigused juba enne 1940. aastat 

välja õn jäänud need, mis said sellesse staatu

sesse alles Nõukogude ajal.

Wabariigi poisipõlv

Aarne Wuorimaa 

Eesti Päevalehe AS

Filosoofiamagister Aarne Wuorimaa oli 

aastatel 1928-33 Soome suursaadik Eestis. 

Tema harrastuseks oli fotograafia. Kuigi 

tähelepanu keskmes õn inimesed, kajastub 

raamatus kä Eesti olustik, näiteks leiame siit 

mitmeid tänaseks kaduvikku läinud linnavaateid ja hooneid. Fotosid 

toetavad väljavõtted Eesti riiklikust statistikast.

Tänapäev

Se e s t i

linnad
*> Estonian Towns

Wabariigi poisipõlv
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Kosmopoliitsed rännakud. Kiri Eestimaalt

Vähetuntud saksa kirjamehe 40. reisikiri 

aastast 1797 õn tervikuna pühendatud 

Eestimaale ja siinsele eluolule.Tähelepanu 

õn pööratud nii kohalikele vaatamisväärsus

tele ja ajaloole kui kä inimestele ja ühiskon

nakorraldusele. Autor kirjeldab maalilisi 

varemeid ja kohalikku ehituslaadi, ent märgib 

kä eestlaste kõrget enesehinnangut ning 

toob esile rahvuslikke pahesid ja voorusi. 

Eriti väärtuslikuks teeb raamatu Urmas Sutropi põhjalik järelsõna.

Eesti sillaehitus
Hubert Matve 

TTÜ Kirjastus

Tuntud inseneri ja publitsisti poolt kogutud 

materjal õn saanud raamatuks alles pärast
Hubert Matve

tema surma. Eelkõige teadusliku uurimistöö 

tarvis kogutud andmestik hõlmab rohkem 

kui kahtesada silda. Raamat täidab olulise 

lünga meie tehnikarajatiste ajaloos. Õn antud 

ülevaade nii sillaehituse ajaloost kui kä meie 

maanteede ja linnade tähtsaimatest sildadest. 

Raamatu lõppu õn lisatud kä mitu 

sillaehitusega seotud varasemat artiklit.

Kultuurilooline Eestimaa

Indrek Rohtmets 

Varrak

Õn suhteliselt erandlik, et ülevaateraamatu 

õn koostanud üks mees. Et sel juhul õn 

vaatlusaluste objektide valik paratamatult 

subjektiivne, leidub nomenklatuursete ja 

üldtuntud objektide kõrval nii mõnigi margi

naalseni ja vähetuntum. Seega õn see 

maiuspala friikidele, kes soovivad leida kä 

erandlikku ja unustatut.

Eestimaa

Kultuurituristi teejuht 

Kunst

Maakondade kaupa õn esitatud kõik 

tähtsaimad arhitektuuriväärtused, valikuliselt 

leiab kä vähem olulisi.Tänaste fotode kõrval 

õn illustratsioonidena kasutatud arhiivifotosid 

ja vanu gravüüre.Teejuht sisaldab teavet 

kõigi, kä kõige väiksemate kohalike 

muuseumide kohta, sealhulgas nende 

lahtiolekuajad ja kontaktandmed.

Karl Feyerabend 

Eesti Keele Sihtasutus

Karl Feyerabend

1797

Viljandimaa maastike teejuht

Kristiina Hellström, Meelis Lokk 

Viljandi Maavalitsus

Reisi- ja matkahuvilistele mõeldud väljaanne koos 

rohke kaardimaterjaliga. Adressaadina õn peetud 

silmas eelkõige jalgsi ja jalgrattaga liikujat. Käsitlus 

suundub üldiselt üksikule. Ehkki tähelepanu kesken

dub maastikele ja nende eripärale, õn juttu kä 

piirkondade kujunemisest, kultuuriloost ja üksik-

Hiiumaa rahvapärane ehituskunst

Kaljo Põllu 

Ilmamaa

Tunnustatud kunstnik õn kaante vahele pannud 

oma kodusaare rahvapärase arhitektuuri aasta

kümnetepikkuse uurimise tulemused. Poisipõlve 

retkedest välja kasvanud huvi leidis süsteemse 

väljundi Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastega 

suvepraktikatel käies, Hoonetüüpide kaupa õn 

antud ülevaade nii Hiiumaa maa- kui kä linna- 

hoonestusest. Sellega erineb Kaljo Põllu lähene

mine varasematest käsitlustest, mis üldjuhul õn 

keskendunud vaid taluarhitektuurile või mõnele hooneliigile.

Saare-Lääne piiskopkond
Artikleid Lääne-Eesti keskajast 

Läänemaa Muuseum

Saare-Lääne piiskopkonna kujunemisloost, 

toomhärradest, vasallidest ning ametnikest 

kirjutavad Tiina Kala,AldurVunk,Tõnis Lukas, 

Juhan Kreem ja Inna Põltsam. Ainsana 

keskendub materiaalse kultuuri pärandile 

Mati Mandeli artikkel“Kas Lihulas oli keskajal 

tõesti viis kirikut?”. Paralleeltekstid eesti ja 

saksa keeles. Illustreeritud silmapaistvalt 

kvaliteetsete fotodega.

(lil .
Saare-Lame piiskopkond 

Bistum Osel-Wiek

hoonetest.
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Arad veed ja salateed. Järvamaa 

kohapärimus
Koostanud Mari-Ann Remmel 

Eesti Kirjandusmuuseum.

Eesti Rahvaluulearhiiv

Muinsuskaitsjale ja ajaloouurijale pakub lisaks 

arhiivides talletatud kirjalikule materjalile 

infokatkeid kä aastakümnete vältel kogutud 

suuline pärimus. See väljaanne võimaldab sellest osa saada aeganõudvat 

arhiivitööd vältides. Kihelkondade ja külade kaupa süstematiseeritud 

materjal õn illustreeritud rohkete fotodega.



Järvamaa mõisakoolid

Koostanud Aino Pung 

Järvamaa Mõisakoolide Ühing 

Rohkete värvipiltidega brožüüris antakse 

ülevaade Järvamaa 12 mõisakoolist. Iga kooli 

kohta õn esitatud ajalooline ülevaade ja 

muudki turistidele huvi pakkuvat informat

siooni, nagu kontaktandmed ja piletihinnad, 

ning selle valimi atraktiivseima, Albu mõisa

kooli puhul koguni lahtiolekuajad.

Lugusid toonasest Tartust
Hillar Palamets 

Kleio

Omaaegsetele üliõpilastele ja tänastele 

raadiokuulajatele tuntud muhedal viisil jutus

tatud ülevaadeTatu ajaloost ja inimestest. 

Palametsale omaselt ja igati kooskõlas ajaloo

uurimise viimaste trendidega keskendub 

tähelepanu rohkem lihtsale linnakodanikule 

ja lõbusatele seikadele kui ametlikust ajaloost 

tuntud sündmuste ümberjutustamisele, 

Illustreeritud vanade gravüüride, postkaartide ja arhiivifotodega. Leidub 

kä ajaloolist kaardimaterjali.

Tuhandeaastane Tartu
Malle Salupere 

Tartu Ülikooli Kirjastus 

Nüüdisaegne ajalookirjandus pole kauaTartu 

ajaloole tähelepanu pööranud. Kuigi oodata 

õn kä põhjalikumat ja akadeemilisemat Tartu 

ajalugu käsitlevat üllitist, õn käesolev raamat 

oma ülevaatlikkuse ja kergeltloetavuse tõttu 

suurepärane abimees inimestele, kes vajavad 

kiiret ja kontsentreeritud ülevaadet. Sobib 

hästi kä õppematerjaliks.

Narva eile ja täna. Narva vaatamisväärsused
Katri Raik, Andres Toode 

SA Pro Narva

Kakskeelne väljaanne õn mõeldud eelkõige abi

vahendiks koolis Narva ajaloo õpetamisel. 

Arvestades taasiseseisvunud Eestis ilmunud Narva 

ajaloo käsitluste nappust, õn see infoallikaks kä 

kõigile teistele, kel õn vaja kiiresti andmeid Narva 

ajaloost. Illustreeritud rohkete arhiivifotodega.

Päikesereis

Näituse “Alvar Aalto ja Pärnu supelasutuse konkursid” 

kataloog 

Pärnu Muuseum

Pärnu Muuseumi koostatud näituse kataloog. Näitust 

sai vaadata kä Eesti Arhitektuurimuuseumis. Kataloog 

sisaldab artikleid Pärnu kuurordi kujunemisloost 

(AldurVunk), Pärnu supelasutuse arhitektuurivõistlus

test aastatel 1922 ja 1925 (Inge Laurik), 1920. aastate Eesti-Soome 

arhitektuurisuhetest ja Soome arhitektide töödest Pärnu supelasutuse

konkursil (Karin Hallas-Murula), Alvar Aalto Pärnu supelasutuse 

võistlusprojektist (Katariina Pakoma), sõdadevahelisest Pärnu kuurordist 

(Mart Kalm) ja Pärnu supelasutuse võistlustööde konserveerimisest 

(Vilja Sillama).

Entsüklopeedia Tallinn 1-2
Eesti Entsüklopeediakirjastus 

Kaheköiteline koguteos sisaldab 2300 

märksõna ja 1400 illustratsiooni. Hõlmatud 

õn ajalugu, linna asutused ja organisatsioonid, 

linnaruum, loodus, sündmused jne.Tähele

panuväärselt palju õn ajaloo ja arhitektuuriga 

seotud märksõnu.
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Kui vana õn Tallinn
Tallinna Linnaarhiivi toimetised nr 8

gj > , Viimastel aastatel palju kirgi üles kütnud

küsimus Tallinna vanusest sai väärilise tähis

tuse vastava konverentsi näol I 3. mail 2004. 

Toimetised koondavad konverentsi ette

kanded ja kä selle lõpus toimunud diskus

siooni. Kuigi lõpliku tõeni õn sellistes küsi

mustes raske jõuda, õn see ometi tänuväärt 

põhjus ühe linna varasemale ajaloole suure

mat tähelepanu pöörata.Teemakohaseimad 

olid ettekanded Ivar Leimuselt (Modena 

Wilhelmi salasepitsused ehk kuidas Tallinn aastal 1227 mõõgavendade 

omaks sai) jaTiina Kalalt (esimestest tallinlastest).

Peeter I ja Katariina I Tallinnas

Jüri Kuuskemaa 

Kirjastus Valgus

Värvikalt kirjapandud lugu algab aastaga 

171 I, kui Peeter I esimest korda Tallinna 

külastas, ja lõpeb aastaga 2004, kui restau

reeriti Peeter I majamuuseum.Vahepeale 

jääb kogu Peetri ja Katariina kirev elukäik, 

eriline rõhk õn pandud just Tallinnaga seotud 

episoodidele. Lühidalt õn peatutud kä Peeter 

Suure merekindluse ehitamisel ja isegi Peetri 

ausambaga (õigemini selle eemaldamise ja edasise saatusega) seostuvail 

seikadel.

Tallinn vanadel fotodel
Postkaarte Aivo Aia kogust 

Koostanud Jaak Viires 

Tänapäev

Muljetavaldav kogus ajaloolisi vaateid pärineb 

aastatest 1900-40, ainsaks erandiks harva 

nähtud, 1940. aastate lõpust pärit Niguliste 

kiriku vaade. Loomulikult õn kõige paremini 

esindatud vanalinn, kuid vaateid leiab kä 

Koplist, Narva ja Pärnu maanteelt, Kadri

orust, Piritalt ja Nõmmelt.

Tallinn
vanade) fotode!



VANA TALLINN Vana Tallinn XV (XIX)
Estopol

Artiklikogumiku põhisisu moodustab Lauri 

Suurmaa uurimus "Tallinna saksa kaupmees

te varaloendites inventeeritud laua- ja köögi- 

nõud kultuuriajaloo allikana 18. sajandil”. 

Lühemate artiklite ja retsensioonide kõrval 

väärib esiletoomist Helve Russaku koostatud 

varasemates "VanaTallinna" köidetes ilmunud 

tekstide loend.

Tallinna Raekoda

Koostaja Mariann Raisma 

Kunst

Esinduslik album Tallinna raekoja ajaloost 

sõnas ja pildis. Hoone ehitusloo kõrval õn 

tähelepanu all kä Tallinna rae ajalugu, linna 

vapid, hoone tähendus Euroopa kultuuri

ruumis, restaureerimistööd, uued avastused 

raekojas ning sealne oivaline kunstivaramu. 

Tekst eesti ja inglise keeles.

Carl Timoleon von Neff
Kunstnik ja tema kodu 

Näituse kataloog 

Eesti Kunstimuuseum

3. oktoobrist 2003 kuni 28. märtsini 2004 

oli Väliskunsti Muuseumis ja Mikkeli Muuseu

mis väljas samanimeline näitus. Selle saateks 

ilmunud kataloog sisaldab mitu sisukat artiklit. 

Ants Heina artiklis “Kunstnik ja tema kodu" 

õn vaatluse all Piira ja Muuga mõis Nefifi 

eluajal.Tiina Abeli artiklis “In Schmerz und 

Glück - die Arbeit" vaadeldakse Piira ja 

Muuga maalikogu C.T von Nelli isiksuse 

peegeldajana.Tiina-Mall Kreemi kirjutises 

“Skulptuurid maalikunstniku kodus” käsitletakse Piiraja Muuga mõisa 

skulptuurikogusid. Kersti Kuldnalt õn kogumikus artikkel "Mööbel ja 

tarbekunst C.T von Neffi kunstikogus”. Lisaks õn avaldatud katkend C. 

Tvon Neffi tütre Mary voh Grünewald^ raamatust "Skizzen und Bilder 

aus dem Leben CarlTimoleons von Neff”, C.T von Neffi elulugu ja 

kunstikogude kataloogid. Kokkuvõtted saksa, inglise ja vene keeles.
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Tallinn Church Renaissance
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 

Projekti “Tallinna kirikurenessans” ingliskeelne brošüür 

sisaldab lühitutvustusi ja fotosid kõigi selle projektiga 

hõlmatud kirikute (kokku 22) kohta.

Kastellaanimaja
E. Vilde ja A. H.Tammsaare Memoriaalmuuseum 

Lühike ülevaade Kadrioru ajaloost ja Kastellaanimajast. 

Tutvustab kä Eduard Vildet ja Kastellaanimajas asuvat 

kirjaniku kortermuuseumi. Illustreeritud arhiivifotode 

ja postkaartidega.

Eesti Panga ajaloolised hooned
Karin Hallas-Murula, Mart Kalm, Märt Karmo 

Eesti Pank
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Eesti Panga 85. sünnipäeva puhul välja 

antud eksklusiivne trükis õn tõeline 

arhitektuuriajaloolase maiuspala. Roh

kete arhiivifotode ja projektmaterjaliga 

illustreeritud trükis pakub põhjaliku 

ülevaate n.ö pangakvartalisse kuulu

vate hoonete kujunemisloost ja hilise

mast restaureerimisest. Käsitletud õn 

kä panga ametnike tarbeks ehitatud 

elamuid ja teistes linnades paiknevaid 

Eesti Panga kontoreid, millel õn Eesti arhitektuuri ajaloos oluline koht.

Eesti evangeelse luterliku kiriku tekstiilid 1917-2000
Marju Raabe 

TPÜ Kirjastus

Marju ftnbe|
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Põhjalik uurimus õn valminud 2002. aastal 

kaitstud magistritöö alusel ja annab ammen

dava ülevaate üsna marginaalsest valdkonnast, 

mis Eesti uurijatel seni tähelepanu alt välja õn 

jäänud. Ühendades endas erinevad sotsiaalsed 

ringkonnad professionaalsestest kunstnikest 

asjaarmastajate käsitöölisteni, pakub see põneva 

läbilõike kä inimestest, kes kiriku ümber kokku 

saavad.Vaatluse all õn nii kirikutekstiilide liigid 

ja sümboolika kui kä kasutusviisid.

Carl Timoleon Neff 200 I
Heino Ross 

Väike-Viru

Carl

Timoi .kon  4yj[

W neff  'JjH’
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Tegemist õn järjekordse sillaga eesti ja balti

saksa kultuuri vahel. Koduloolase koostatud 

raamat kunstnik Carl Timoleon Neffist võtab 

kokku neli aastakümmet kestnud uurimis-ja 

kogumistöö tulemused. Põhjalik ja illustratsi- 

ooniderohke teos annab ülevaate kunstniku 

elust ja tööst ning temaga seotud paikadest. 

Eriti tuleb hinnata biograafilist faktoloogiat, Neffi 

suhtlusringkonna kaardistamist, ja arhiivifotosid 

Neffiga seotud mõisatest.

Trapetsiaalsed hauaplaadid Eestis
Mari Loit

Muinsuskaitseamet

Pisitrükis (32 lk) põhineb Kaffe Toominga ja Mari 

Loidi 2003. a koostatud trapetsiaalsete hauaplaatide 

kataloogil. Trükis õn mõeldud laiemale huviliste ringile 

hauaplaatide tutvustamiseks, kuid pakub uut infot 

kä spetsialistidele. Rööpväljaanded inglise ja saksa 

keeles.



Euroopa Tellisgootika Tee

Saksa Elamumajanduse, Linnaehituse ja 

&& Planeerimise Assotsiatsioon

|ägg-^f L-UmSSU*»». Samanimelist rahvusvahelist projekti tutvustav 

ppHHHBmjjjVpi* trükis. Lisaks lühikesele ülevaatele gootika 

tekkest ja arenguloost õn üksikobjektidega 

esindatud kõik projektis osalevad riigid. Lühidalt 

õn tutvustatud tellisgootika kauneimaid pärleid 

Rootsist,Taanist, Saksamaalt, Poolast, Lätist 

ja Leedust. Eestit esindab Tartu Jaani kiriku 

jaToomkirikuga.

Arheoloogilised välitööd Eestis
MuinsuskaitseametTallinn 2004

1998. aastast ilmuva perioodilise väljaande 

toimetaja õn Ülle Tamla. Kogumikku õn 

koondatud 18 inglis- või saksakeelset eesti

keelse resümeega varustatud ülevaateartiklit 

2003. a tehtud arheoloogilistest kaevamistest 

Need lühiülevaated annavad esmast infor

matsiooni töödest, mille teaduslike aru

annete publitseerimine võib osutuda võima-
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A*H£OlOOGiUSfO ritflUS £5us
ÄxiHJuGiQfcKAl StUDWOra tu kMWB* likuks alles aastate pärast.

Restaureerimisjuhendid
MuinsuskaitseametTallinn 2004 

Muinsuskaitseameti restaureerimisosakond 

algatas 2004. aastal infovoldikute sarja. Juhen

did õn koostanud Mari Loit, kuid need õn 

sündinud mitme kolleegi abiga. Paarilehe

küljelises köidetud voldikus õn lühiülevaade 

■ — ehitise ja selle osade ajaloost ja tüpoloogiast 

ning praktilisi nõuandeid hoolduseks ja re

mondiks.Voldikute sihtrühmaks õn mäles

tiste omanikud, kuid kä laiemalt ajalooliste 

hoonete huvilised. Neid tasuta materjale levitavad Muinsuskaitseameti 

maakonnainspektorid, SRIK jt. Aastaga jõuti üllitada 9 juhendit:

• Korstnapits.Tüübid ja hooldus

• Katus.Tüübid ja hooldus

• Kivikatus. Ajalugu, hooldus ja parandamine

• Plekk-katus.Tüübid, hooldus, värvimine ja parandamine

• Aken. Ajalugu, puitaken ja selle remontimine

• Mätas-, õlg- ja roogkatus. Ehitamine, hooldus ja parandamine

• Puitkatus.Tüübid, hooldus ja parandamine

• Sadevetesüsteem ja selle korrashoid

• Välisuks. Ajalugu, parandamine ja värvimine

Katusekivi. Kivikatus
Rootsi Muinsuskaitseamet 

Rootsi keelest tõlgitud restaureerimisõpik 

annab põhjaliku ülevaate ajaloolistest ja 

tänapäevastest katusekivide valmistamise 

tehnoloogiatest, katusekivide tüüpidest ja 

kivide paigaldamise viisidest. Käsitletud õn 

kä katusekahjustusi jm probleeme. Antakse 

nõu katuse hooldamiseks ja uuega 

asendamiseks.

Aknad. Ajalugu ja nõuanded 

parandamiseks
Rootsi Muinsuskaitseamet 

Rootsi keelest tõlgitud restaureerimisõpik 

käsitleb akende ehitustehnilist arengut ja 

stiiliajalugu ning annab juhtnööre nende 

parandamiseks. Üksikasjalikult õn käsitletud 

AKNAD lihtsamaid töid nagu värvimine, klaasimine 

' ja küttimine, aga kä keerulisemaid töid, nagu

akende reguleerimine, kahjustunud puidu 

asendamine jne. Raamatu lõpuosas õn juhised eeltööks: akende 

ülevaatuseks ja inventeerimiseks ning tööde kavandamiseks.

Hoonete värvimine 

traditsiooniliste värvidega
Rootsi Muinsuskaitseamet.

Rootsi keelest tõlgitud restaureerimisõpik 

annab üldisi nõuandeid värvitüübi valikuks, 

värvimistöödeks ja värvi hoolduseks. Põhja

likumalt tutvustatakse sise- ja välistöödel 

hoonete  värvimine  linaõlivärvide kasutamist. Juttu õn kä rootsi
.. \ i , ■ ■■ ■ . ...värvist (nn rootsi punane), lubivarvist, lnm- 

värvist, munaõlitemperast, puutõrvast ja värvide toonimiseks kasutatavatest 

pigmentidest

KafteerSpcotektide
nttwsttewfl*
Euroopa üitfcs

Kultuuriprojektide rahastamine 

Euroopa Liidus
Eesti Kultuuri Kontaktpunkt 

Kogumikus õn antud ülevaade mitmesugus

test europrojektidest kultuuri-, haridus-, 

teadus- ja arendustegevuse vallas, samuti 

keskkonnaprogrammidest ja struktuuri- 

fondide meetmetest, mida oleks võimalik 

rakendada kultuuriga seotud valdkondades. 

Antakse nõu kä programmide kirjutamiseks

ja koostööpartnerite leidmiseks.

Paekivi Eesti ehitistes II
Heile Perens 

Eesti Geoloogiakeskus

2003. aastal ilmunud esimene osa 

andis ülevaate eesti olulisematest 

ehituspaeliikidest ja pae esinemise 

geoloogilistest eeldustest. Süvitsi käsitleti 

Lääne-Eesti paekasutuspiirkondi, kuus 

Saare-, Lääne- ja Hiiumaa kõrvale 

mahtus kä Pärnumaa, 2004. aastal 

ilmunud teises osas õn vaatluse all 

Harju-, Järva ja Raplamaa paekasutus- 

piirkonnad. Lisaks põhjalikele teadmis

tele erinevate piirkondade pae eripära, selle määramise ja 

kasutumise kohta, leiab raamatust suurel hulgal infot ja illust

ratsioone arhitektuurist. Sealhulgas huvipakkuvat infogt kä neile, 

kellele ehk pae sügavam hingeelu ehk nii kütkestav ei näigi.

Hatte Perens

Paekivi Eesti ehitistes li



Uued mälestised 2004
Arhitektuurimälestised

Lääne maakond
Noarootsi vald, Kudani küla

1. Telisna liitsihi alumine päevamärk

2. Telisna liitsihi ülemine päevamärk

Saare maakond
Kihelkonna vald 
Vilsandi saar,Vilsandi küla
3. Vilsandi tuletorn (ehitusaasta I 809)

4. Vilsandi tuletorni ülevaataja elamu (ehitusaasta 19.saj II pool)

5. Vilsandi tuletorni teenijate elamu vahimaja 

(ehitusaasta 19.saj II pool)

6. Vilsandi tuletorni kivist saun (ehitusaasta 19.saj II pool)

7. Vilsandi tuletorni kivist kelder(ehitusaasta I 893)

8. Vilsandi tuletorni kivist kütteladu (ehitusaasta ca I 880)

9. Vilsandi tuletorni puidust ait (ehitusaasta 19.saj II pool)

10. Vilsandi tuletorni kivist kuur (ehitusaasta I9.saj II pool)

I I. Vilsandi tuletorni kivist generaatori tehniline hoone

(ehitusaasta ca 1960)

12. Vilsandi tuletorni juures asuv uus kivist elamu 

(ehitusaasta ca 1960)

I 3. Vilsandi merepäästejaama puidust paadikuur koos paadislipiga

14. Vilsandi II tuletorni vundament (ehitatud ca 1810)

Kuressaare linn
15. Kuressaare Laurentiuse kirik,Tallinna t I 3

Harju maakond
Nissi vald, Ellamaa küla

16. Tuuliku talu rehielamu

17. Tuuliku talu uus elamu

18. Tuuliku talu ait

19. Tuuliku talu saun

20. Tuuliku talu suveköök

21. Tuuliku talu sepikoda

22. Tuuliku talu küün

23. Tuuliku talu kartulikoopad (4 tükki)

Pärnu maakond
Pärnu linn
24. Elamu Pärnus Esplanaadi 6

25. Elamu Supeluse t I

Tartu maakond
Tartu linn
26. Hoone koos terrassaiagaTartus Jaama t 10

Arheoloogiamälestised

Rapla maakond
Kehtna vald, Paluküla küla

I. Paluküla Hiiemägi

Tartu maakond
Luunja vald.Veibri küla

2. Asulakoht

Võru maakond
Võru vald, Roosisaare küla

3. Vagula I asulakoht

Juba küla

4. Ala-Vagula II asulakoht

Ida-Viru maakond
Narva linn

5. Asulakoht: Sepa, Rakvere mnt.,Vabaduse,Tuleviku, Peetri 

plats, Malmi, Raja, Narva jõgi, Honore bastioni põhja külg

Ajaloomälestised

Lääne maakond
Haapsalu linn

1. Ernst Enno mälestussammas, Kalda t Ernst Enno park

Harju maakond
Tallinn

2. Tallinna Kaitseväe kalmistu, Filtri tee 14

Kunstimälestised

Harju maakond
Tallinn, Rüütli 7/9, Rootsi-Mihkli kirik

1. Altarimaal “Püha õhtusöömaaeg’’, 18.saj (õli, lõuend)

2. Maal “Naised Kristuse haual’’, 1862

3. Veekann, 19.saj (messing, hõbetatud)

4. Oblaatide toos, annet. 1903 (messing, hõbetatud, 

seest kullatud)

5. Kann, annet. 1903 (messing, hõbetatud, seest kullatud)

6. Veinikann, 19.saj (messing, hõbetatud, seest kullatud)

7. Veinikann, 19.saj (messing, hõbetatud, seest kullatud)

8. Karikas, koduse armulaua komplektist, 19.saj (messing, 

hõbetatud)

9. Oblaatide toos koduse armulaua komplektist, 19.saj 
(valge metall)

10. Leivik koduse armulaua komplektist, 19.saj 

(metall, üleni kullatud)

I I. Ristimisvaagen, annet. 1855 (vask)

12. Ristimisvaagen, 19.saj (messing, hõbetatud)

13. Laualühter, 19.saj (pronks, kullatud)

14. Laualühter 19.saj (pronks, kullatud)

15. Altarilina, 20.saj I pool (linane riie, rišeljöö)

16. Altarilina, 20.saj I pool (linane riie, tikand)

17. Antependium (brokaat, brokaat- ja kuldbrokaattikand)

18. Kants li kate, 20. saj (samet, brokaatnarmad, tikand)

19. Altarikate (nn. vesprilina), 20.saj I pool (kalev, siidnarmad)



Lääne maakond
Hanila vald, Hanila küla, Hanila kirik

38. Hauaplaat kahe sarvega

39. Hauaplaat inimfiguuriga

40. Hauaplaat labakinnastes inimfiguuriga

41. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

42. Hauaplaat uurendatud ristiga

43. Hauaplaat rõngasristi ja sarvega

44. Hauaplaadi fragment rõngasristiga
45. Hauaplaat ladina ristiga

46. Hauaplaat karika kujutisega, mille kupal malta rist

47. Hauaplaadi fragment oda ja mõõgaga sõjamehega
48. Hauaplaat ladina ristiga

49. Hauaplaadi fragment

50. Hauaplaadi fragment sõjamehe jalgadega 

Kullamaa vald, Kullamaa küla, Kullamaa kirikuaed

5 I. Hauaplaat rõngasristiga 

Ridala vald, Ridala küla, Ridala kirik

52. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

Saare maakond
Kaarma vald, Kirikuküla küla,

Kaarma kirik

53. Hauaplaat rõngasristi ja maarjaroosiga

54. Hauaplaadi fragment ladina risti ja (kahe) svastikaga

55. Hauaplaadi fragment rõngasristi ja ruunimärgiga

Kaarma kirikuaed, lapidaarium

56. Hauaplaat rõngasristiga

57. Hauaplaadi fragment (nurgatükk) kolme ristiga otsaküljel

58. Hauaplaadi fragment

Kihelkonna vald, Kihelkonna alevik, Kihelkonna kirik

59. Hauaplaat tekstifragmendiga

Leisi vald, Linnaka küla, Karja kirikuaed

60. Hauaplaat ristiga

61. Hauaplaadi fragment kahe ristiga

20. Armulauariistade kate, 20.saj I pool (kalev, siidnarmad)

21. Armulauariistade kate, 20.saj I pool (kalev, siidnarmad)

22. Armulauariistade kate, 20.saj I pool (kalev, siidnarmad)

23. Linik, 20.saj I pool (batist, linane pits)

24. Karikarätt, 20.saj I pool (linane riie, tikand)

25. Linik, 20.saj I pool (linane riie, broderii)

26. Karikakate, 19.saj (samet, brokaattikand, brokaat- 

narmad-tutid)

27. Karikakate, I9.saj (siid, tikand, kuldhelmed, brokaatnarmad)

28. Karikakate, 20. saj (samet, brokaatnarmad)

29. Kantslikate, 1867 (samet, brokaatnarmad, tikand)

30. Kirst, 1737 (puit, raud, sepis)

3 I. Kirst, I 685? (puit, raud, sepis)

32. Vutlar koduse armulaua komplektile, Univer; 19.saj (kartong, 

nahk, metall, siidvooder)

Kuusalu vald
Kuusalu alevik, Kuusalu kirik

33. Armulauariistade kate, I9.saj (siidkangas, siid- ja kuldtikand, 

hõbenarmad, litrid, metallniidid)

34. Armulauariistade kate, A.Kentmann, 1884 (linane kangas, 

niittikand, pilupalistus, heegelpits).

Jõgeva maakond
Kasepää vald, Raja vanausuliste palvela

35. MaaHJaakobi unenägu”, Frolovi töökoda, 20.saj I kolmandik 

(õli, lõuend)

Järva maakond
Ambla vald, Ambla alevik, Ambla kirik

36. Hauaplaat ladina ristiga

Kareda vald, Peetri küla, Järva-Peetri kirik

37. Hauaplaat ladina ristiga



Muhu vald, Liiva küla, Muhu kirik

62. Hauaplaat nelja risti ja kahe sarvega 

Pöide vald, Pöide küla, Pöide kirik

63. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

64. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

65. Hauaplaat rõngasristiga

66. Hauaplaadi fragment

67. Hauaplaadi fragment

68. Hauaplaadi fragment kaarrombidega

69. Hauaplaat kaarrombidega

70. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

71. Hauaplaat rõngasristiga

Valjala vald,Valjala alevik,Valjala kirik

72. Hauaplaat rõngasristiga

73. Hauaplaadi fragment

74. Hauaplaadi fragment

75. Hauaplaadi fragment (ülaosa) kaarrombiga

76. Hauaplaadi fragment (ülaosa) rõngasristiga

77. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

78. Hauaplaadi fragment rõngasristiga

79. Hauaplaadi fragment kaarrombiga

80. Hauaplaadi fragment

81. Hauaplaadi fragment arvatava rõngasristiga

82. Hauaplaadi fragment

83. Hauaplaadi fragment kaarrombiga

84. Hauaplaadi fragment

85. Hauaplaadi fragment kaarrombiga

86. Hauaplaadi fragment

87. Hauaplaadi fragment tüvesega

Kunstimälestised, 
mille asukohta ei avaldata
1. Karikas, I 656 (hõbe, kullatud, graveeritud)

2. Karikas, A.Kordes?, St.Peterburg, 1855 (hõbe, 

seest kullatud, graveeritud)

3. Karikas, 18 saj I pool, C.Mansfeld noorem

4. Leivik, 15.saj, (hõbe, graveeritud, üleni kullatud)

5. Leivik, C.Mansfeld noorem (hõbe, pealt kullatud)

6. Leivik, 1856 (hõbe, kullatud)

7. Krutsifiks, annet. 1705 (messing, hõbetatud, puitrist)

8. Ristimisvaagen, I7.saj (tina)

9. Ristimisvaagen, C.AIenius, 20. saj, StPeterburg 

(hõbe?, graveeritud)

10. Karikas; C.Mansfeld noorem; 1730; hõbe, kullatud, graveeritud

Elamu Pärnus Supeluse t I
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MTÜ Castellum 2004.
aastal
Ühing asutati 2002. aasta lõpus. Eesmärk õn aidata kaasa Eesti 

kindlusarhitektuuri teadvustamisele ja selle pärandi uurimisele 

ning konsulteerida selle pärandiga tänapäeval seotud tegevusi. 

Militaararhitektuuri eripärast tulenevalt algab kindlusehitiste ühis

kondlik elu siis, kui nad õn oma algupärase funktsiooni minetanud. 

Et kindlusarhitektuuri pärand säiliks, õn olulisimaid ülesandeid 

leida sellele uus rakendus.

Oleme nõustanud kindlusehitistega seotud isikuid ja institutsioone 

- kohalikke omavalitsusi, projekteerijaid, kinnisvaraomanikke ja 

-arendajaid ning teinud selgitustööd.Tallinnas oleme osalenud 

ranna-alade üldplaneeringu arutelul ja Eesti Kunstiakadeemia 

jaoks Kaitsekasarmu ala detailplaneeringu eskiislahenduse koosta
misel.

Suure osa meie tööst moodustavad pikaajalised kaardistamis- 

ja uurimisprojektid. Elujõulisemateks õn osutunud kolm projekti: 

“Peeter Suure Merekindluse Tallinna objektid", “Tallinna uusaegsed 

(17.—19. sajand) kindlustused" ja “Ajalooarhiivis olevate Tallinna 
Insenerikomando projektide avalikustamine”.

Eelmisel aastal hakkasime rohkem tegutsema kä mujal Eestis. 

Oleme koostanud ajaloolisi õiendeid ja muinsuskaitselisi eritingimusi 

ning konsulteerinud projekteerimist ja ehitamist Vaivara vallas ning 

Rakveres,Viljandis ja Põltsamaal. Koostöös Järvamaa Muuseumiga 

oleme algatanud maakonna ja Paide linna kindlusarhitektuuri 

tutvustavad loengud.

Viimsi poolsaarel oleme teinud koostöös AS-ga Milstrand sealsete 

kindlusehitiste eksponeerimiseks ja kasutuselevõtuks.Tahame 

kaasa haarata kä Viimsi valla, et projekt hõlmaks kõikViimsis leidu

vad militaarehitised - see oleks esimene kohapõhine projekt, 

senised õn olnud kõik ajastupõhised projektid.

Eelmise aasta rõõmustavaim leid oli Tartus - Ajalooarhiivis avastati 

Tallinna ja Paldiski 1791. aastal tehtud kindlustusprojekt (vt juures 

olevat plaanifragmenti). Seni teada olevad projektid õn mahult 

vähemalt poole väiksemad. Eesti kindlusarhitektuuri pärandis õn, 

mida uurida, mida eksponeerida ja taas kasutusele võtta.

Robert Treufeldt

Säästva Renoveerimise Infokeskuse (SRIK) 
tegemistest 2004. aastal
SRIK tegutseb Eesti Muinsuskaitse Seltsi autonoomse allüksusena 

alates 2001. a. suvest.

Asume Tallinnas Kalamajas, Väike-Patarei 3. Meie maja, mida õn 

võimalik kä külastada, õn ise ühtlasi näitlik õppematerjal selle 

kohta, millised õn säästva renoveerimise võimalused tegelikkuses. 

SRIK-i missioon õn edendada nii mõtet kui kä tegu, mis aitaks 

hoida ja korrastada vanu maju, tehes seda nii, et vanade hoonete 

ajalooline ja kultuuriline väärtus ei kahaneks, vaid säiliks ja 

suureneks. Püüame levitada teadmisi, kuidas vana asja õigesti 

hinnata ja sobivalt korrastada.

SRIK-i tegevus toimub projektijuhtimise põhimõttel. Meie siht

grupiks õn vanade majade omanikud, elanikud, huvilised ja restau

raatorid.

Neli olulist tegevusvaldkonda, mis toimisid edukalt kä 2004. 

aastal, õn:

1) koolitus ja konsultatsioon, vt. www.renoveeri.net

- konsultatsioonid, seminarid, loengud, täiendkoolitus, töötoad 

säästva renoveerimise ja restaureerimise teemadel;

2) vana materjali taaskasutuse ja originaaldetailide väärtustamine,

vt. www.materjalid.net

3) restaureerimiskauplus "Majatohter"

4) Restaureerijate Ühendus.

2004. a. olid põhilised töötubade teemad:
akende ja uste restuareerimine, looduslike ja traditsiooniliste 

värvide valmistamine ja kasutamine, mööbli restaureerimine, 

keraamika ja pottsepatööd, aaderdus ja marmoreering, biokahjus- 

tused, savi- ja lubikrohvid, vanade hoonete korrastamine arhitekti 

ja inseneri pilgu läbi jm.

Suvel korraldasime restaureerimisalaseid laagreid.

Juunis Lahemaal Kaarli talus toimunud laagri teemaks oli tradit

siooniline taluarhitektuur Restaureeriti näitlikult vana sepikoja 

seinad ja katus, valmistati keedu- ja linaõlivärve ning jagati teavet 

traditsiooniliste katuste kohta.

Augustis oli Sulu mõisas traditsioonilise freskotehnika laager; kus 

valmistati lubikrohvi ning tehti fresko-ja sekotehnikas maalinguid.

Tarmo Elvisto



Eesti Muinsuskaitse Selts
2004. aastal kuulus 1987 asutatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi üle 

Eesti tuhatkond liiget, kes õn koondunud umbes 50 algorganisat

siooni. EMS-i toetajaskond õn siiski märksa laiem ning mitmesu

gustel üritustel õn osalenud arvukalt muinsushuvilisi. 4. aprillil 2004 

peeti seltsi suurkogu, kus tehti kokkuvõtteid ning seati plaane 

edasiseks.Valiti kä seltsi esimees, uus juhatus ning volikogu.

Kõige enam leidis vastukaja traditsiooniks kujunenud muinsus- 

kaitsekuu, mille eestvedajaks õn algusaastatest peale olnud EMS. 

Algab see igal aastal rahvusvahelise muinsuskaitsepäevaga 18. ap

rillil ja lõpeb rahvusvahelisel muuseumipäeval 18. mail. 2004. aasta 

muinsuskaitsekuu pidulik avamine toimus Tallinna PühaVaimu 

kinkus, kus seltsi esimees Priit Herodes andis üle seltsi tunnustuskirjad 

ja teenetemedalid silmapaistvamatele pärandkultuuri kaitsjatele. 

Kuu raames korraldati arvukalt ekskursioone ja ringkäike, kus 

oma ala head spetsialistid tutvustasidTallinna toomkirikut, Aleksander 

Nevski katedraali, Pärnamäe ja Siselinna kalmistu ning Metsakalmistu 

kultuurilugu,Tallinna vanalinna uut arhitektuuri, samuti Kassisaba, 

Kalamaja ja Kopli linnaosa,Tallinna ukraina kreekakatoliku kirikut 

ja EAÕKTallinna Püha Siimeoni peakirikut.

Selts organiseeris tutvumissõidu teemal "Virumaa - tuhandeaasta

ne lahinguväli", et meenutada 1944. aastal peetud Sinimägede 

lahinguid,Vabadussõja võitlusi Narva rindel 1919. aastal ja teisi 

Virumaa pinnal toimunud lahinguid.Talgutööga aidati kaasa Lage

dil vabadusvõitluse muuseumi korrastamisele. Muuseumi juhataja 

Johannes Tõrs tutvustas talgulistele muuseumi ja selle keerukat 

kujunemislugu. Praktilise restaureerimise vallas korraldas Säästva 

Renoveerimise Infokeskus muinsuskaitsekuu raames vanade uste 

taastamise lühikursuse ning loengutsükli "Väärtuslik vana maja". 

Alates 2004. aastast kuulub EMS Euroopa Ajalooliste Kalmistute 

Assotsiatsiooni (ASCE).

2004. aastal pandi alus uuele traditsioonile: üle-euroopaliste 

kalmistupäevade korraldamisele. 3.-13. juunini toimunud kalmistu- 

päevadest võttis osa 19 Euroopa linna, sh. kä Tallinn jaTartu.Tartu 

Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi kaasabil toimusTartus Eesti 

kalmistute igapäevatööd ja probleeme käsitlev seminar; mis lõppes 

huvitava ringkäiguga Raadil.

Aktiivselt tegutsevad seltsi allüksustena Jüriöö Park,Tallinna Lin

namuuseumi kodu-uurimisring, Eesti Arheoloogiaselts, Muuseum- 

raudtee Ühing,Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus,Tori Kiriku 

Taastajate Ühendus,Vana Narva Muinsuskaitse Selts,Tallinna Järva- 

laste Muinsuskaitse Selts ja Saaremaa Muinsuskaitse Selts. Pidev 

koostöö toimub noorte kodu-uurijatega, samas kui väliseestlaste 

muinsuskaitseseltsidega õn sidemed jäänud nõrgemaks.

EMS teeb rahvusvahelist koostööd kä Europa Nostra ja teiste 

Euroopa Liidu institutsioonidega. 2004. aasta sügisel esitas EMS 

Europa Nostra auhinnale Jaan Vali mahuka uurimistöö Eesti 

ajaloolistest tuletornidest.

Selts esitas Euroopa Komisjonile taotluse käivitada projekt “60 

aastat massirepressioonidest Eestis”. Projekti kaasabil loodab selts 

lähemalt tutvustada Eesti keerukat ajalugu kä rahvusvaheliselt, 

välja anda CD represseeritute mälestustega ning Konstantin Pätsi 

elu käsitleva trükise. Eesti Muinsuskaitse Selts kui vabatahtlik ja 

erakonnaväline liikumine ootab endiselt oma ridadesse muinsus

huvilisi inimesi. Oma tegemistest anname teada kodulehe kaudu.

Helle Solnask

Rahvusvahelised
Euroopa Ajalooliste Kalmistute 
Assotsiatsioon

Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsioon (Assotiation 

of Significant Cemeteries in Europe,ASCE) asutati 10. no- 

vembri^OOl Itaalias Bolognas. Asutajaliikmeid oli I 2 kokku 

kümnest Euroopa riigist, ent nüüdseks õn liitunud 67 avalik- 

õiguslikku ja ühiskondlikku organisatsiooni I 6 maalt.

ASCE peaeesmärgid õn tutvustada laialdaselt Euroopa 

kalmistuid kui kultuuripärandit, kaitsta neid ning aidata 

lahendada nende igapäevase hooldamise ja restaureerimise 

küsimusi. Et need eesmärgid ellu viia, nähakse ette vahetada 

praktilisi kogemusi, teha koostööd ühistes projektides, juhtida 

eri riikide ja üle-euroopaliste institutsioonide tähelepanu 

kalmistutele kui rahvuskultuuride ja terve Euroopa kultuuri

pärandi silmapaistvale osale, arendada koostööd ülikoolidega, 

tõhustada kalmistute seadusandlikku kaitset, tõsta meedia 

ja turismikirjanduse abil laia avalikkuse teadlikkust. 

Assotsiatsiooni tööd juhib president koos üheksaliikmelise 

juhatusega, töövormideks õn aastaassamblee ja seminarid. 
Muinsuskaitseameti esindaja Ilme Mäesalu õn liidu asutamisest 

peale kuulunud ASCE juhatusse.

Muinsukaitseamet ühines ASCE-ga ühelt poolt kogemuste 

saamise eesmärgil, teisalt aga soovist tutvustada meie kalmis

tuid ja kirikuaedu väljaspool Eestit.

Esimene aastaassamblee ja restaureerimisalane seminar 

toimus Vilniuses I 6-19. oktoobrini 2002. Seminari põhisiht 

oli tutvustada kalmistute restaureerimisalast tegevust. Ilme

“Euroopa tellisgootika tee”

2002-04 väldanud sellenimelise projektiga loodi temaatiline 

marsruut, mis tutvustab Läänemere ümbruse riikide kesk

aegset tellisarhitektuuripärandit, mida ühendab materjalina 

punane tellis. Enamikule selle projektiga liitunud linnadest 

õn ühine kä see, et keskajal kuulusid nad Hansa Liitu. 

Euroopa Liidu programmi INTERREG IIIB raames 

(www.bsrinterreg.net) ellu kutsutud projektis "European 

Route of Brick Gothic” (EuRoB) osalemise lepingule kirjutas 

2002. aastal alla 27 linna ja maakonda ning kohalikku ja 

riigiasutust Saksamaalt, Poolast,Taanist, Rootsist, Leedust, 

Lätist ja Eestist, seega nii Euroopa Liidust kui tollastest kandi

daatriikides! Juhtiv institutsioon oli Saksa Elamumajanduse, 

Linnaehituse ja Planeerimise Assotsiatsioon. Eestist osalesid 

projektis Muinsuskaitseamet ja SA Tartumaa Turism, kes 

esindas Tartut kui projektiga hõlmatud idapoolseimat punase 

tellise kasutuspiirkonda. Meie ootused olid seotud Tartu 

Toomikiriku varemete ja Jaani kiriku tutvustamisega, aga 

lootsime kä õppida, kuidas teistes riikides keskaegseid 

tellisehitisi säilitatakse ja restaureeritakse ning tänapäeval 

kasutatakse. Projekti käigus toimus viis seminari, kus tutvustati 

kohalikku kultuuri- ja ehituspärandit ning peeti ettekandeid



koostööprojektid

Novo kirikuaed läänemaal

Mäesalu ettekanne käsitles Eesti mõisakalmistute korrastamise 

ja restaureerimisega seonduvat probleemistikku.

30.-31. mail 2003 peeti Stockholmis IT-alane seminar; mille põhi

teemadeks olid kalmistutel asuvaid kultuuriväärtusi kajastavad 

andmebaasid, kalmistutele maetute andmeid kajastavad andme

baasid, kalmistute digikaardid ja nende sidumine andmebaasidega. 

ASCE liikmed tutvustasid oma andmebaase, kusjuures põhirõhk 

oli pandud nendele, mis kajastavad kultuuripärandit.

Aastal 2003 toimus aastaassamblee 16-17. oktoobril Barcelonas. 

2004. aastal korraldati aastaassamblee 23.-25. septembrini 

Genovas koos seminariga ,,Kalmistud Euroopa arhitektuuriaja

loos". Seminari põhiteemad olid kalmistute tähendus 19.-20. 

sajandi Euroopa arhitektuuris ning tänapäeva kalmistuarhitektuur

25.-27. novembrini 2004 toimus Bolognas del Monte Fondi ja 

ASCE ühisel ettevõtmisel kalmistute ajaloo alane seminar ,,200 

aastat Napoleoni Saint-Cloudi ediktist".

2004. aastal jõudis lõpule ASCE esimene ühine projekt, mis sai 

teoks EL-i rahastamisel "Culture 2000" raames. Projekti käigus 

restaureeriti neli objekti: Stockholmi Põhjakalmistul asuv kabel, 

Ljubljanas Zale kalmistul asuv I maailmasõjas hukkunute 

memoriaal,Vilniuse Bernardiinide kalmistul asuv hauasammas 
ja Bolognas Certosa kalmistul asuv hauamonument.

Projekti raames anti välja Euroopa kalmistuid tutvustav koguteos 

„Cemeteries ofEurope.A Historical Heritage toAppreciate and 

Restore", kus leiduvad kä artiklid Tallinna surnuaedade kohta 

(Tallinna Linnavalitsuselt) jaTartu Raadi kalmistu kohta 

(Muinsuskaitseametilt). Projekti lõppedes toimus 3.—4. juunil 

2004 Bolognas restaureerimisseminar; kus anti ülevaade tehtud 

tööst ning esitleti eelnimetatud raamatut.

2004. aastal pakkus ASCE välja idee korraldada kalmistute kui 

kultuuripärandi laialdasemaks tutvustamiseks Euroopa kalmistute 

nädal (Weekfor Discovering European Cemeteries). See viiakse 

läbi tänavu juuni esimesel nädalal. Nädala ajal korraldatakse 

kalmistuid tutvustavaid ekskursioone ja näitusi ning peetakse 

seminare.

2004. aastal Tallinnas Rahumäe jaTartus Raadi kalmistul 

organiseeritud tutvumiskäigud olid huvilisterohked. Nädala 

raames korraldas Muinsuskaitseamet Valgamaal Helmes seminari 

maakonna kalmistutöötajatele,Tartus koostöös TÜ Akadeemilise 

Muinsuskaitseseltsiga aga avaliku seminari "Ajalooline kalmistu 
- kujunemine ja tänapäev".

Ilme Mäesalu

ja arutelusid. Loomulikult kuulusid nende seminaride juurde 

ekskursioonid võõrustajalinna keskaegsete ehitiste juurde. I -3. 

septembril 2003 toimus seminar Tartus.

Üks seminariteema oli "Euroopa tellisgootika tee” kui turismitoote 

laiem tutvustamine ja turustamine. Koostati käsiraamat "Kohalikud 

turundustrateegiad kultuuripärandi innovaatiliseks kasutamiseks” 

("Local Marketing Strategies forthe Innovative Application of 

Cultural Heritage”), mis sisaldas kä partnerriikide keeltes resü

meesid. Raamatus vaadeldakse, kuidas anda gooti tellisehitistele 

jt ajaloolistele objektidele lisaväärtusi, ning esitatakse koos sellega 

turustamisideid.

Kahe aasta jooksul valmisid "Euroopa tellisgootika tee” nime 

kandev voldik ja kõikide osalejate objekte lähemalt tutvustav 

infobrožüür (kaheksas keeles) ning veebileht (www.eurob.org). 

Projekti arenedes sai üha selgemaks, et see pole lihtsalt ühiste 

tunnustega objekte ühendav (maan)tee, vaid võimalike 

sihtpunktide võrgustik.Tänaseks võib seda projekti nimetada 

juba "Euroopa tellisgootika tee I”, sest 2004. aasta lõpus kiideti 

heaks jätkuprojekt.

Uile Jukk j&Äj

I Tl
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Muinsuskaitseameti üritused 2004
Teabepäev I I. augustil 2004 Koguva külas Tooma talus
Koguva õn ainuke Eestis tervikuna muinsuskaitse all olev küla. Haruldaselt hästi säilinud sumbkülla õn jäänud vähe alalisi elanikke, 

suur osa talusid õn kasutusel vaid suvel, paljud õn leidnud uue funktsiooni turismitaluna. Etnograafilise küla säilitamiseks õn oluline 

nii riigi rahaline tugi kui kä mõistlik kompromiss omanike ja ametnike vahel, leidmaks parimad võimalused tänapäevaste vajaduste 

integreerimiseks sajanditevanusesse keskkonda. Muinsuskaitseamet korraldas I I. augustil Koguva küla elanikele, omanikele ja Muhu 

vallavalitsuse esindajatele teabepäeva, et tutvustada Muinsuskaitseameti seisukohti ja rahalisi võimalusi. Muinsuskaitseameti tellimusel 

tegi OÜ Mõisaprojekt aastatel 2002-04 Koguva küla hoonete ja rajatiste tehnilise seisukorra ülevaatuse. Omanikele anti ülevaade 

nende talu hoonete tehnilisest seisukorrast ning jagati nõuandeid esmavajalikeks restaureerimis- ja hooldustöödeks. Arutluse all 

oli kä Koguva arengut suunava mittetulundusühingu moodustamine. See mõte viidi sügisel Kadri Tüüri eestvedamisel kä ellu. Muhu 

vallavanem lubas kaaluda võimalusi Koguva küla kui valla ühe olulisima pärandobjekti täiendavaks abistamiseks. Nagu seminaril 

otsustatud, eraldab Muinsuskaitseamet Koguva külale igal aastal raha avarii-restaureerimistöödeks. 2005. a saavad Andruse ja Käspri 

talu aidad riigieelarvest uued rookatused.

Seminar “Narva vanalinn - minevik, olevik, tulevik” 6. oktoobril 2004 Narva raekojas
2004. aasta Euroopa muinsuskaitsepäevad olid pühendatud ohustatud pärandile ja sõjaolukorras kultuuriväärtuste kaitsmist käsitleva 

Haagi konventsiooni vastuvõtmise 50. aastapäevale.Teises maailmasõjas barbaarselt hävitatud Narva vanalinn ootab juba aastakümneid 

otsust, mida teha tühja linnasüdamega.Tartu Ülikooli Narva Kolledži soov rajada kunagise Börsihoone kohale oma peahoone õn 

siiani üks elujõulisimaid ideid ajaloolise keskkonna taastamiseks. Muinsuskaitseameti ja Narva Kolledži eestvedamisel toimus Narvas 

seminar; meenutamaks 60 aasta möödumist Narva hävitamisest ning tutvustamaks ja arutarnaks Börsihoone taastamise mõtet Narva 

elanikega. Seminaril esitleti kä Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimiskooli üliõpilaste koostatud virtuaalnäitust "Barokk-Narva häving, 

restaureerimisplaanid ja tegelikkus". >

Pärnu muinsuskaitseala laiendamise teabepäev Pärnus
Pärnu eripära ei ole mitte ainult vanalinn, vaid kä 19. ja 20. sajandi vahetusel välja kujunenud esinduslik kuurort.Villade ja rannapargi 

kui Pärnule iseloomuliku linnakeskkonna säilitamiseks õn kavas senist muinsuskaitseala märkimisväärselt suurendada. 

Muinsuskaitseamet korraldas Pärnu elanikele teabepäeva, millel tutvustas muinsuskaitseala laiendamisega kaasnevaid muutusi ja 

probleeme.Tutvustati muinsuskaitseseadusest tulenevaid nõudeid, teiste Eesti linnade kogemusi nii muinsuskaitsealade kui kä 

miljööväärtuslike piirkondade kaitsmisel ning restaureerimise ja säästva arenduse põhimõtteid. Koostöös Pärnu Muuseumiga oli 

koostatud näitus, mis andis ülevaate Pärnu kuurordiala kujunemisest.

Suurupi alumine tuletorn
Suurupi tuletorn asub Tallinna lähedal samanimelise poolsaare 

põhjarannikul mere ääres. Suurupi ülemine ja alumine tuletorn, 

mis asuvad teineteisest 2250 m kaugusel, moodustavad liitsihi 

(246,5°66,5°). Liitsiht õn abiks väljasõidulTailinna lahest Naissaare 

jaVahemadala vahelt Soome lahte.

Uue tuletorni ehitamise vajadust märgiti teadaolevalt esimest 

korda I 856. a Krimmi sõja järgses Balti mere laevasõiduolude 

ja tuletornide ülevaatuse aktis, kus mainiti, et paljude kaptenite 

soov oleks näha Suurupi poolsaarel väikest täiendavat tuletorni 

(vähemalt nelja lambiga), mis annaks 15-20-kraadise sihi Naissaare 

jaVahemadala vahelt Tallinna lahele pääsemiseks. Varem oli 

sõidusihi ilmselt andnud ülemise tuletorni vastav tulesektor 

Puidust neljatahuline tüvipüramiidisarnane viilkatusega Suurupi 

alumine tuletorn ehitati 1859. a kolmekorruselisena.Tuletorni 

paigaldati Fresneli dioptriline aparaatTorni juurde ehitati ülevaataja 

elamu, ait ja kaev. 1885. a kapitaalremondi ajal asendati pehkinud 

konstruktsioonid ja tuletorn ehitati korruse võrra (3,7 m) 

kõrgemaks, nii et selle kõrguseks kujunes 15 m.Valgustusaparaat 

paigutati ümber neljandale korrusele. Samal ajal ehitati juurde 

kütuseladu. 191 I. a ehitati tuletorni juurde uus puidust elamu.

1998. a tehti tuletornis restaureerimistöid: proteesib pehkinud 

kandekonstruktsioonid ja asendati pehkinud laudis. Praegu õn 

tuletorni teenindushooned leidnud uue kasutuse elamuna. 

Suurupi alumine tuletorn õn Põhja-Euroopas ainuke I 9. saj 

keskpaigast pärinev puidust tuletorn.

jaan Vali

Suurupi alumine tuletorn 1930. aastatel





Muinsuskaitse aastaraamat 2005:

► Tartu Jaani kiriku restaureerimine

► Varemete kaitsmine välismõjutuste eest

► Restaureerimise eetikast

► Tartu restaureeritud puitmajad

► Sunnirahast, 
muinsuskaitse terminitest, 
ehitusmäärustest jm


