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Ajalugu ja identiteedid
2005. aasta kõige kurvem muinsuskaitsesündmus leidis aset seal, 

kus seda keegi oodata ei osanud. Hoolitsetud ja siist Vana-Viga- 

la, kus korralik kogudus ja pühendunud kirikuõpetaja, jahmatas 

uudisega kiriku 17. sajandi altari ja kantsli ülevärvimisest. Pastori 

siiras soov kirikuruumi nägusamaks muuta pöördus tegijate vas

tu ja tekitas skandaali. Nördimus segunes imestusega, teadvustades 

ilmseid vajakajäämisi nüüdisaegses teoloogilises hariduses: selgus, 

et kultuuriline ignorants ja ajaloolise sensiibluse puudumine võib 

iseloomustada kä meie seast parimaid.Veel selgus, et muinsus

kaitseline teavitustöö pole ikka veel jõudnud ajalooliste objektide 

valdajateni. See tekitab ohutunde ning paneb küsima: mis õn 

järgmine?

Et järgmisi ei tuleks, peab muinsuskaitse igapäevatöö kõrvalt 

ilmselt enam tähelepanu pöörama selle sfääri üldisele proble

maatikale. Midagi ei muutu, kui ei teadvustata ajaloolise pärandi

hoidmise üldhumanistlikku 

sisu, ehk siis - kui ei räägita 

rohkem sellest, miks me 

õieti maju, kunstiteoseid, 

parke jpm, üldse meieni 

jõudnud kultuurkeskkonda 

kaitseme.Tööpõld selles 

vallas õn lai ja muinsuskaitse 

vajab abilisi. Üks võtmeküsi

musi näib olevat ajalootead

vuse (taas)tekitamine.Viima- 

sele toetub meie identiteet, 

seega kä meie väärtushin

nangud ja hoiakud.Võib 

üldistavalt väita, et eestlase 

rahvuslik identiteet kujunes/ 

/kujundati suures osas 

1920.-30. aastatel. Pärast II 

maailmasõda alanud uus 

kolonisatsioon sundis meid 

aga tagasi 19. sajandisse ja 

pani taas päev päeva kõrval 

tegelema „oma" määratle

misega, kuid ellujäämise 

huvides mõnel määral akt

septeerima kä,,teise”, s.t 

Nõukogude võimu poolt 

pealesurutud väärtushin

nanguid. Seejuures võeti 

,,oma” kaasa sõjaeelsest 

Eesti Vabariigist ja muu 

hulgas sisaldas see rahvusliku 

ajaloo kõrval kä ,.võõra” - 

ordu-, Rootsi ja Vene aja - 

väärtustamist. Meenutagem, 

et alates rahvusliku liikumise 

aegadest määratleti eestlust 

nimelt kultuuriliselt: mööda

nikku tunnustati kui eelkõige 
kultuuriajaloolist fenomeni. 

Mineviku ajaloolisi märke 

asuti kaitsma, sest see oli nn kultuurrahvastele omane. Eesti 

Vabariigi muinsuskaitseseadus võeti vastu 1925. aastal ning samal 

aastal tehti kä Tartu Ülikoolile ülesandeks keskenduda kohaliku 

ajaloo akadeemilisele uurimisele.Viimase suunise väljundiks olid 

teatavasti kaks väljaannet,,,Eesti ajalugu” ja ,,Eesti rahva ajalugu”, 

mis ilmusid 1930. aastate teisel poolel. Ilmselt ei saa pidada para

doksaalseks nende kirjutiste üldtooni, mis oli kaugel ideoloogilisest 

neutraalsusest: ikka kumab tekstidest läbi teatud saksavastasus 

ja ülekohtutunne. Paradoksi pole muidugi mõtet otsida, sest kä 

ajaloolase teadvus ei hõlju vaakumis, vaid paigutub ajastu üldise 

paatose konteksti - ja 1920.-30. aastail ei aidanud ükski kultuuriline 

direktiiv välja rookida sisimas ikka veel pakitsevat solvumistunnet 

mineviku pärast. Iseolemisega seotud kohandumine oma ajalooga 

võttis aega. Nõukogude võim tegi - nüüd juba tõesti paradok

saalsel kombel - eestlastele selles suhtes teene. Sovetiseerimine 

aitas saksavastasust ületada ja defineerida end slaavlusele/nõu-
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kogulikkusele vastanduva euroopaliku kultuuri järjepidevuse 

kandjana. (Teatav) unustamine, antud juhul siis 700-aastase orja

põlve unustamine, võibki mõningais situatsioonides osutuda, 

nagu õn märkinud Paul Ricoer; ühiskonna edasikestmise tingi

museks.

1980. aastatel alanud uus väljumine kolonialismist õn olnud 

tormakas, nii rõõmsalt entusiastlik kui kä valuline. Muu hulgas 

õn toimunud identiteedi uus segipaiskumine ja määratlemine 

ning seda nn postmodernistlikus konditsioonis, mis teatavasti 

eitab põhimõtteliselt ühtse sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 

olemasolu võimalikkust - identiteete õn palju ja need muutuvad. 

Viimasega seoses õn viidatud identiteetide konstrueeritusele, 

tehes seda käsikäes sotsiaalse kriitikaga konstrueerijate (st või

mulolijate) suunas.

Siin me siis nüüd oleme, mõtleme ja tegutseme. Siinkirjutaja 

suhe äsja nenditusse õn siiski optimistlik ja - kui nii võib öelda 

- kannab Valgustuse vaimu. Nimelt, nõustudes identiteetide 

konstrueerimise kui ühiskondliku olemise toimimise ühe viisiga, 

peaks iga elusfäär nende kujundamisega tõepoolest kä tegelema. 

Eesmärgiks ei saa muidugi olla autoritaarne ideoloogiline diktaat, 

vaid koostöö ja kohandumine, paljude erinevate sotsiaalsete 

võrgustike ühishuvide otsimine, formuleerimine ja põhjendamine. 

Seega näeksin identiteediloomet pideva protsessina, millel õn 

oma humanistlikud ,,ootushorisondid”, vanamoodsalt öeldes - 

ideaalid. Üks nendest ideaalidest, mille poole liikumine võiks olla 

üdsuse huvides, ongi siinkirjutaja silmis eestlase ajaloo-, muuhulgas 

kä kunstiajalooteadvuse kujundamine. Õn oluline, et ajaloost 

arusaamine saab praegu toimuda märksa väiksema välise surve 

all ega pea seetõttu olema ideoloogiliselt,,kallutatud” ega pak

kuma - vaenlase vastu konsolideerumise huvides - mustvalgeid 

seletusklišeesid. Ajaloost arusaamine uutes tingimustes võib 

aidata ja ehk peakski aitama kä kasvatada meie väärtushinnanguid 

ja hoiakuid, mis omakorda peaksid andma suurema garantii, et 

sellised juhtumid nagu Vigala oma ei saaks korduda. Aga küsime 

eelöeldu valguses siinkohal uuesti: miks õn Vigala altarit ja kantslit 

ning teisi nendesuguseid ,,vanu asju" vaja kaitsta ja miks Vigala 

õpetaja seda ei teinud?

Vigala altari kontekstid ja tähendused
Vigala juhtumi puhul oleks ilmselt liialdus tõmmata otseseid 

paralleele eespool kirjeldatud identiteediprotsessi keerdkäikudega. 

Siiski õn ajalooteadvus ja muinsuskaitseteadvus omavahel 

vältimatult seotud, mõlemas õn olulisel kohal nii teadmine kui 

kä arusaamine, s.t tähenduse mõistmine. Näib, et Vigala õpetaja 

mõistis altari ja kantsli tähendust vaid pooliti. Seepärast maksabki 

korraks peatuda Vigala altari ja kantsli erinevail tähendustasandeil. 

Luterliku kiriku teoloogilises traditsioonis õn altaril kui sakramendi 

jagamise paigal eriline tähtsus. Kuigi Martin Luther eitas piltide 

kummardamist, siis liturgia läbiviimise seisukohalt ei alahinnanud 

ta neid ometigi: pildid, mille all ta mõistis nii maalitud kui kä 

plastilisi figuure ja stseene, aitasid pühakirja mõista, ja seetõttu 

pidas Luther neid ususõnumi edastamise olulisteks abivahenditeks. 

Pildid olid Sõna kaaslased, tegid selle sisu arusaadavaks kä neile, 

kes lugeda ei mõistnud. Nad garanteerisid sisu mäletamise ning 

olid muu hulgas abivahendiks kä katekismuse õppijaile. Luterlikus 

“pilditeoloogias" illustreerisid kirikusisustusel kujutatud pildid 

seda, millist liturgilist funktsiooni üks või teine objekt täitis.

Nii kä Vigala Maarja kiriku altaril. 1680. aastatel valminud altariseina 

vorm manifesteerib kristluse triumfi ning õn tuletatud kahest 

ülestikku asetatud triumfiväravast. Altari ikonograafiline programm 

viitab selle teoloogilisele tähendusele. Algselt oli altari keskteljel 

kujutatud Püha Õhtusöömaaega (see asendati 19. sajandil pildiga, 

mis kujutab Kristust Ketsemani aias), evangeeliumides kirjeldatud 

sündmust, mis Martin Lutheri arvates väljendas kõige täpsemini 

armulauasakramendi sisu ja mis oli kä Eestis I 6.-17. sajandil 

valminud altaritel kõige sagedamini keskseks pilditeemaks. 

Õhtusöömaaja-maalist mõlemal pool seisid Kristuse sõnumi 

edasikandjad ja vahendajad - apostelvürstid Peetrus ja Paulus. 

Altari ülakorruse maalil kujutatud Kolgata stseen viitab Kristuse 

ohvrisurmale ning lunastusele. Sõnumi võimendamiseks õn altaril 

kujutatud kä vooruste allegoorilisi figuure: põhikorrusel paiknevad 

need triumfi väravat toetavatel sammastel, kust leiame sammast 

hoidva Fortitudo (Meelekindlus) ja tallega Alandlikkuse (Humilitas), 

Kolgata stseeni kõrval seisavad täisfiguuridena kinniseotud 

silmadega Õiglus (justitia) ja ankruga Lootus (Spes) ning selle 

kohal karikaga Armastus (Caritas) ja ristiga Usk (Fides). Altariseina 

tipus võtab kogu sõnumi tähenduse kokku pelikan, kes õn 

Kristuse ohvrisurma võrdkuju, viidates ühtlasi kä lunastusele.

Kä kantsli pildiprogramm kujunes luteri kirikus selle teoloogilis- 

liturgilisest funktsioonist lähtuvalt.Vigala kantsli korpusel õn 

kujutatud Kristust Salvator Mündina, temast ühel pool seisavad 

käsulaudadega Mooses ja evangelist Luukas, teisel pool apostel 

Paulus ja üks atribuudita figuur "Tegelaste" valik avab "Seaduse 

ja Armu” teema sissetoomisega evangeelse kiriku ususõnumi, 

mida jutlustaja kantslist edastas. Kantsli korpust toetab nn salo- 

mönica, keerdsammas, mida oli legendi järgi esmakordselt kasu

tatud Saalomoni templi juures. Keerdsambal väänlev viinapuu 

viitab ühtlasi kirjakohale "Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa 

õn aednik” (Jh 15,1). Niisiis toetus Sõna jagamine kantslist Kris

tusele endale. Kolmandat korda viidatakse talle kantsli kõlaräästal, 

kus Kristus seisab võidulipuga, ümber kannatusriistadega inglid. 

Kõlaräästa sõnum õn evangeeliumide peasõnum: oma kanna

tustega tagas Kristus inimkonnale lunastusvõimaluse.Vigala altar 

ja kantsel teostati Königsbergist Tallinna saabunud Christian Acker- 

manni töökojas. Ackermann oli Eesti 17. sajandi teise poole - 18. 

sajandi alguse sakraalkunstis kõige võimekam meisterTema töö

kojast õn pärit kä Tallinna toomkiriku, Hageri, Järva-Madise ja Si

muna kiriku jpt Eesti kirikute altarid ja kantslid. Nende kunstiaja

loolist tähendust õn pikemalt käsitletud juba 60 aastat tagasi, mil 

ilmusTartu Ülikooli professori Sten Karlingi raamat"Holzschnitze- 

rei undTischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland" 

(1943). Eesti Kunstimuuseumi teadurTiina-Mall Kreem kaitses 

1999. aastal Ackermanni loomingust magistritöö.Vigala altari ja 

kantsli ikonograafilist kirjeldust kokku võttes võib öelda, et nen

des sisaldub nii sügav teoloogiline kui kä funktsionaalne tähendus. 

Samas ei paigutu see tähendus üksnes tänapäeva, vaid sellega 

kaasneb kä ajalooline mõõde: altar ja kantsel peegeldavad, kuidas 

mõisteti kiriku ja pildikunsti seoseid evangeelses kirikus nimelt 

17. sajandi lõpus. Kolmas tasand õn muidugi seotud kunstiajalooga, 

ehk siis -Vigala altar ja kantsel õn nii barokiajastu puunikerduskunsti 

rahvusvahelisel tasemel teosed kui kä konkreetselt Christian 

Ackermanni meisterliku loomingu näited. Polükroomne lahendus 

ühendab teoloogilise ja kunstiajaloolise tähenduse.Värv õn üks 

kunstilisi, aga kä teoloogilisi (mõelgem nn liturgilistele värvidele)



restaureerijatel õn tänaseks piisav ko

gemus polükroomse puunikerduse 

alaste uuringute tegemiseks ja selliste 

teoste restaureerimiseks.Jääb üle loota, 

et juba käimas olevad uurimistööd seda 

veendumust toetavad ning altarit ja 

kantslit saab restaureerida, ilma neid 

oluliselt kahjustamata. Kui mitte, siis 

tuleb ette võtta uus otsustamine. Ot

suse teiseks vundamendiks oli, vähe

malt siinkirjutaja silmis,Vigala altari ja 

kantsli laiem muinsuskaitseline mõõde 

ehk siis potentsiaalne võimalus taas

tada kõik eespool kirjeldatud ja oma

vahel seotud tähendustasandid, näidata 

neid nii, nagu teoste tellijad ja tegijad 

seda olid tahtnud. Oleks ebaeetiline 

jätta nähtavale ühe kultuuriliselt kirja

oskamatu kirikuõpetaja „teos", mis, 

olles küll omakorda üpris markantseks 

ajastu dokumendiks, siiski altarit ja 

kantslit oluliselt moonutab. Arvan, et 

otsuse langetamisel oli kä oma muin- 

suskaitseideoloogiline varjund. Ma ei 

soostu, et keegi tahtnuks Vigala kogu

dust karistada, pigem võib viimasele 

kalliks kujuneva restaureerimisotsuse 

taga näha soovi juhtida tähelepanu. 

Juhtumi kurioossus tegi sellest ühtlasi 

osutamisväärse pretsedendi ja, mis 

seal salata, kä meediasündmuse, selle 

negatiivse uudise, mille kaudu oli ja

väljendusvahendeid, mis õn muust tervikust lahutamatu; värvivalik 

pole kunagi juhuslik vaid töötab sisule kaasa.

Kokku võttes õn altar ja kantsel nii teoloogiliselt kui kä kultuuri- 

ja kunstiajalooliselt tähendusrikkad objektid ning kä ajastu doku

mendid. Need tähendustasandid ongi Vigala altari ja kantsli muin

suskaitselise mõõtme aluseks.Vigala õpetaja käsitles mõlemat 

üksnes nüüdisaegses teo loogi li ses-liturgilises võtmes, oma kogu

duse siseasjadena, ahendades ja primitiviseerides nii altari ja 

kantsli kontekstivälja. Õpetaja enda arvates polnud tema teos 

midagi ebaeetilist.

Muutmine peab olema 
läbikaalutud otsus
Vigala juhtumit polnud kerge lahendada, sest otsustajail tuli 

langetada nimelt eetiline otsus. Kas lähtuda nüüdisaegses res- 

taureerimisteoorias levinud seisukohast ning-teoste füüsilist 

seisukorda kaitstes - leppida toimunuga ja jätta kirikuõpetaja 

.Jooming” puutumata?Või püüda seda eemaldada, taastamaks 

algne polükroomia, sealjuures teades, et kä enne ülevärvimist 

ei näinud me altaril ja kantslil mitte Ackermanni, vaid 1920. 
aastate värvikäsitlust? Kumb õn tähtsam, kas objektide parem 

säilimine või nende algse teoloogilise ja kunstilise käsitluse 

rekonstrueerimine? Asjatundjad ot- 

süstasid viimase kasuks, leides, et Eesti ■

õn võimalik tegelda ajaloo- ja muinsuskaitseteadvuse ,,kasva

tamisega”. Vaene Vigala sai pealesunnitud märtriks, kuid nagu 

märtrite puhul ikka, võib kä selle sündmuse tähendus kasvada 

ajas oma kurvast sisust suuremaks.

MKA juures tegutsev alaline kunsti- 
mälestiste ekspertnõukogu otsustas:
Esemete ülevärvimisega õn rikutud mälestiste autentsust, 
st. nende ajaloolist jakunstilist väärtust ning mälestiste 
ülevärvimise-eelset seisundit ei ole võimaliktaastada. 
Uuringute käigus selgus, et mälestiste ülevärvimisel ka
sutatud õlialküüdvärvi ei ole võimalik mälestisi kahjus
tamata eemaldada, kuna sellega võib kaasneda varasemate 
ajalooliste värvikihtide hävimine ning füüsiliselt korras 
altari ja kantsli puitdetailide ning konstruktsiooni kahjus
tumine nende demonteerimisel.Seetõttu otsustati 2002- 
2005 pealekantud õlialküüdvärvikihti praegu mitte 
eemaldada. Õlialküüdvärvikihi pealejätmise suurimaks 
riskiks õn ülemaalingukihi võimalik irdumine koos alu
miste värvikihtidega. Seetõttu pidas nõukogu põhjen
datuks tellida lisaks tavapärasele omanikupoolsele mäles
tise hooldamisele kä nende seisundi perioodiline kontroll 
pädeva konservaatori poolt.

Vigala altar 2005. a. K. Tooming
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Tartu Jaani kiriku taastamisest
Tekst ja fotod: Kaur Alttoa

Arhitekt: Udo Tiirmaa, ARC Projekt

Insener: Heino Uuetalu

Insener: Kari Avellaan

Kunstiajaloolane: Kaur Alttoa

Teostus: AS Rand jaTuulberg, OÜ Wunibald

29. juunil 2005 pühitseti Tartu Jaani kirik. Kahtlemata 
oli see oluline sündmus kä uue Eesti Vabariigi muinsus
kaitselises tegevuses. Jaani kirik oma unikaalse ja üli- 
rikkaliku terrakotaskulptuuriga oli ju vaieldamatult olnud 
kogu keskaegses Euroopas oma žanri tippobjekt.Tähele- 
panuväärne õn seegi, et Punaarmee ofensiivi käigus 
1944. aasta augustis põlenud kirik pidi taastamist ootama 
tervelt üle kuuekümne aasta. Aga valmis ta sai.

Varemetest taasülesehitamiseni
õn olnud pikk tee. Korra 1950. aastate algul üritasid 
võimud varemeid lammutada, kuid siiski ei jaganud Jaani 
kirik Pärnu Nikolai kiriku ja Narva linnakiriku saatust. 
Alustati varemete hädapärast konserveerimist ning põhi
mõtteliselt plaaniti isegi hoone taastamist. Ideest kauge
male ei jõutud: valmisid mõned eskiisprojektid (vist 
oleks õigem neid nimetada ideekavanditeks) ning sellega 
lugu piirdus. Küll ei saa märkimata jätta üht tähtsat asja
olu: 1954. aastal alustas kunstiajaloolane Olev Prints 
kirikuvaremete uuringuid, mis kestsid ligi kümme aastat. 
Miks toona Jaani kiriku tegelike taastamistöödeni ei 
jõutudki? Kõneldes Nõukogude-aegsest restaureerimis- 
situatsioonist, toonitatakse sageli kaht tegurit: rahapuu
dust ja ateistlikust ideoloogiast lähtuvat kirikuvaenu- 
likkust. Oma iva siin muidugi õn, aga kõik sellega ei 
seletu. Niguliste kirik ju siiski taastati, samuti korrastati 
riigi rahaga mitmeid teisi sõjas kannatanud kirikuid (kas 
või Muhu ja Pöide, mis said katused). Kä rahapuudus 
polnud nii määrav: olen omal ajal isegi öelnud, et kui 
kümnerublalistega saaks katuseid parandada, siis oleksid 
kaitsealuste objektide katused meil korras.Asi oli siiski 
muus: puudu oli kvaliteetsetest materjalidest ja tead
mistest, puudus kä tehnoloogia. Materjalide teema õn 
ju tegelikult kurioosne. Jutt õn tellistest ja lubjast. Eestis 
oli seitsmesaja aasta vältel suudetud valmistada kvali
teetset tellist, kuid Nõukogude võimu tulekuga see os
kus kadus.Tellist küll tehti, ent see lagunes seinas ära. 
Aeg-ajalt püüti Lätist hankida Lode tehase defitsiitseid 
suuri telliseid. Kuid needki polnud eriti ilmastikukindlad 
ning mis peamine - masinaga vormitud kivide plink välis- 
pind erineb sootuks ajalooliste telliste faktuurist. Ilmekas 
näide õn Viljandi linnuse värava juurde laotud “kirst”. 
Mis puutub ehituslupja, siis Rakkes jaTamsalus tossasid 
suured tehased, kuid nende toodangust valmistatud 
lubimördiga juhtus sama mis eakaaslastest tellistega. 
Seetõttu oli tsement müüritise restaureerimisel vältimatu
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materjal. Praegu teame, et portlandtsemendis sisalduvad 
soolad võivad tekitada ajaloolisele müüristikule korva
matuid kahjustusi. Kardan, et“tsemendiajastu” viljade 
nautimine seisab meil veel ees. Nii näiteks hakati mõni 
aeg tagasi Kalman lossi vuugistikust välja kraapima vara
sematel restaureerimistöödel kasutatud tsementmörti 
(Rootsi riigi vaesust arvestades andsid selleks raha jän
kid!). Nimetatud üldistele hädadele lisandusid Jaani kiri
kus spetsiifilised probleemid - kuidas kindlustada puit- 
parvedel vundamente ning mida teha kahjustatud ter- 
rakotaskulptuuridega. Sellekohane metodoloogia puudus. 
1980. aastail tekkis lootus anda Jaani kiriku restaureeri
mine poolakatele. 1986. aastal valmis Kalvi Aluve juhtimisel 
(töögruppi kuulusid kaAala Buldas,Vello Järverand, Udo 
Tiirmaa ja allakirjutanu) projekt hoone kohandamiseks 
kontserdisaaliks. 1989. aastal alustas Poola firma PKZ 
kä töid, kuid muutunud olude tõttu katkesid need juba 
algusjärgus - korrastada jõuti vaid koori vundament. 
Sisuliselt langeb kiriku taastamine tervenisti taasiseseis
vunud Eesti Vabariigi aega. Algus kerge ei olnud.Toonasest 
majandusolukorrast me ei räägigi. Aga esialgu oli kiriku 
taastamise vastu isegi EELK. Mõttekäik oli lihtne: kui
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palju kirikule kuuluvaid hooneid saaks selle raha eest 
remontida! Muinsuskaitseamet oli siiski teist meelt. 
Taastamistööde tegelikuks käivitajaks sai aga Mati Maanas, 
restaureerimisfirma“Wunibald” tollane juht. Ehitustööd 
kirikus algasid 1991. aastal. Esimeseks suuremaks üles
andeks sai vundamentide kindlustamine Soome inseneri 
Kari Avellaani projekti järgi. Kiriku taastamise projekti 
autor oli arhitekt Udo Tiirmaa, inseneritöö tegi Heino 
Uuetalu. Mõnevõrra hiljem kaasati töögruppi taas kä 
siinkirjutaja. Pikka aega rahastas Jaani kiriku taastamist 
üksnes Muinsuskaitseamet. Neli miljonit aastas pole 
ehituseks just suur summa, aga see oli Muinsuskaitseameti 
restaureerimisrahadest tervelt veerand. Hiljem hakkas 
töid toetama kä Tartu linn. Siiski õn selge, et sellise tem
po juures olnuks kiriku valmimine praegugi veel kauge 
tulevik. Pilt aga muutus, kui kiriku taastamist hakkas 
vedama toonane Tartu linnapea Andrus Ansip. Nüüd 
saadi Kultuuriministeeriumi garanteerimisel kiriku taas
tamiseks suurem laen - faktooringu summa oli ligi 40 
miljonit krooni. Rahast rääkides ei saa kuidagi märkimata 
jätta kä Põhja-Elbe kiriku abi.Tema annetatud 10 miljoni 
krooni eest soetati kiriku sisustus, aga muudki (näiteks 
küttesüsteem ja eksponeeriv valgustus). Ei saa märkimata 
jätta, et uus aeg tõi kardinaalse muutuse ehitusmaterjalide 
vallas. WienerbergerAS-i tellisetehas Aseris valmistab 
käsitsi vormitud mitmekujulisi telliseid, mille kvaliteeti 
ja väljanägemist saa mitmel pool Saksamaal nähtud 
restaureerimistellistega võrrelda - sealsed kivid jäävad 
Aseri omadele selgelt alla.Ja Lümanda lubi õn muutunud 
meie restauraatoritele enesestmõistetavaks asjaks.

Vaade lääne suunas. Foto: Ed. Selleke 1945

Vaade pikihoonest ida suunas. Foto: Peeter Säre 2006

Mõned episoodid kiriku ajaloost uusajal
Käesolevas loos jätame kogu kiriku ehitusajaloolise 
temaatika kõrvale. Küll peame toonitama, et 1944. aasta 
põlengus ei hävinud kirik sugugi esimest korda. Mõistmaks 
taastamistööde problemaatikat, meenutame paari 
episoodi kiriku ajaloost uusajal.

Põhjasõja ajal õhkisid Tartust lahkuvad Vene väed 1708. 
aastal kogu linna.Tugevasti kannatas kä Jaani kirik: selle 
varisenud läänetorn purustas nii kesklöövi kui kä koori
ruumi võlvid. Järgnevate taastamistööde ajal lammutati 
madalamaks kä pikihoone kõrgseinad. Õn juba vana 
küsimus, kes või mis hävitab arhitektuuripärandit rohkem: 
kas rasked ajad ja sõjad või heade aegade arhitektid?
Ühe vastusevariandi annab kä Jaani kirik. Nimelt re- 
konstrueeris 1830. aastail linna ehitusmeister G. F.W. 
Geist kiriku interjööri, üritades muuta seda antiiktempli 
sarnaseks. Kuni selle ajani oli säilinud kä põhiosa ruumi 
skulpturaalsest dekoorist. Nüüd raiuti skulptuurid kui 
uuele kontseptsioonile mittesobivad lihtsalt maha, säilisid 
ainult kujud, mida oli lihtsam kinni müürida. Romantismi
ajastuga alanud keskajalembus jõudis 19. ja 20. sajandi 
vahetusel kä Jaani kirikuni: Riia arhitekti W. Bockslaffi 
juhtimisel hakati restaureerima - muidugi tollaste aru
saamade kohaselt - kiriku fassaade. Eemaldati hilisemad 
krohvi- ja lubjakihid ning taasavastati fassaadide terra- 
kotadekoor. Kavas oli jätkata töid interjööris, kuid I 
maailmasõda tõmbas plaanidele kriipsu. Mõistetavalt 
polnud kogudusel (kuni 1939. aastani kuulus kirik saksa 
kogudusele) pärast maareformi rahalisi võimalusi restau
reerimistöödeks. Nii säilis kuni 1944. aasta põlenguni
19. sajandil nuditud interjöör. Algset dekoori ei osanud 
keegi aimatagi.

Üles ehitada või konserveerida?
Kui meie restaureerimisteoorias ja -praktikas õn saanud 
üha domineerivamaks suund säilitada meieni jõudnud



varemed võimalikult ehedal kujul, siis Jaani kiriku puhul 
õn enesestmõistetav olnud taastamine. Ainsana õn 1993. 
aastal võtnud “Sirbis” otsustavalt sõna varemete poolt 
Olev Prints. Sama otsustavalt püüdsin mina toona kaitsta 
ülesehitamist ning üldjoontes olen samal seisukohal tänini. 
Varemetepark õn loomulikult kena ning nii meil kui kä 
mujal õn ilusaid näiteid hästi korrastatud ja heas seisundis 
varemetest. Paraku õn palju rohkem vastupidiseid näiteid, 
ja seda mitte üksnes Nõukogude-aegsest Eestist, kus 
totaalse lagunemise üheks põhjuseks õn kehvad mater
jalid ja vale tehnoloogia (Otepää!). Palju õn kiidetud 
Visby kirikuvaremeid ja nende konserveerimist. Kui aga 
hakkasin võrdlema slaide, mida olen pildistanud seal 
vahemikus 1993-2003, siis tekitasid silmaga jälgitavad 
lagunemisprotsessid musta masenduse.Varemetega õn 
ju nagu lastega - päev-päevalt kõrval seistes ei pane 
tähelegi, kuidas nad muutuvad.Aastatega olen veendunud, 
et katustamata varemed võivad olla hetkel ilusad, kuid 
nad õn määratud hävingule. Meie kliimavõönd oma sage
daste temperatuurikõikumistega õn eriti jõhker, aga ega 
kä leebe ilmastik ei tarvitse tagada korrastatud varemete 
kenana säilimist. Minge vaadake Roomas Mussolini ajal 
korrastatud Augustuse mausoleumi. Muidugi õn võimalik 
varemeid katustada - iseküsimus õn, kuivõrd säilib ehe 
või “looduslik” mulje. Meilgi õn püstitatud nii mõnigi 
varikatus (mõnda õn nimetatud küll ajutiseks), mille 
kohta ei saa kuidagi öelda, et see ei oleks kole. Mõtlema
panev peaks olema kä Tartu toomkiriku põhjakülg. Alg
idee oli siin õilis: selleks, et säilinud müürisubstantsi 
võimalikult vähe käppida, katame ta omaette varikatusega. 
Tööd alustades selgus aga, et midagi tuleb ikkagi lammu- 
tada-asendada ja kä juurde laduda.Tulemuseks õn kümne
te kantmeetrite kaupa uusi tellismahte ja raske katus 
nende kohal. Nii autentsusest kui kä varemete romanti
kast õn asi väga kaugel. Julgen arvata, et Jaani kiriku 
puhul oli taastamine üks leebemaid lahendusi - nii 
säilivuse kui kä visuaalse mulje seisukohalt.

Kirik või midagi muud?
Kavandades Nõukogude ajal mingi kiriku taastamist, sai 
eesmärgiks olla muuseum või kontserdisaal. Uue ise
seisvuse tulekul polnud kõhklust: loomulikult taastame 
Jaani kiriku kirikuna, mingi muu variant ei tule kõne alla. 
Minu tutvusringkonnas oli ainult üks Tartus külalisloenguid 
lugev Saksa teoloogiaprofessor, kes avaldas imestust - 
miks ikkagi kirik? Minu imestus oli veelgi suurem - miks 
üldse selline küsimus? See oli aeg, mil laulva revolutsiooni 
järel olid kirikud rahvast tulvil ning küllap me kõik mõtle
sime, et nii jääbki. Praegune pilt õn midagi muud.Tean 
projekti, mis kavandab ühe Utrecht!' kiriku rekonstru
eerimist kortermajaks. Selleks ehitatakse vahelaed, elamu 
juurde enesestmõistetavalt kuuluv garaaž rajatakse aga 
koori alla. Mulle õn näidatud kä ühte Hamburgi äärelinna 
kirikut, mida rahahädas kogudus rendib välja nii moe
showdeks (tsiklitega ja ilma) kui kä diskodeks (alkoholiga 
ja ilma). Rääkimata sellest, et kogudused müüvad äri- 
piirkonnas asuvaid abikirikuid - krundi eest saadud kop
sakas summa õigustavat igati kabeli lammutamist. Euroopa 
Liidu maades nenditakse, et kristlikud kogudused kipuvad 
kokku kuivama. See õn paraku üks osa tegelikkusest. 
Arvan, et kä meie kirik ja muinsuskaitse hakkavad ühel 
päeval valima mitme halva variandi vahel. Küsimus pole 
selles, et Eesti riik ja tema maksumaksja ei suudaks 
finantseerida mõnesaja suure ehitise hooldamist, vaid 
selles, kui palju õn elujõulisi kogudusi.Tartus sai valmis 
Jaani kirik, pool Pauluse kirikust ootab kasutusele võtmist 
ning plaane tehakse kä Maarja kiriku taastamiseks. Kõik 
see õn kena, kuid eeldab kä vastavat hulka luterlasi. 
Muidugi lisanduvad kirikutele lisafunktsioonid.Tartu 
Jaani kirikut tuntakse praegu rohkem kontserdisaalina 
ja vahest see polegi paha.

Taastamispõhimõtetest
Mis olid peamised lähtekohad Jaani kiriku taastamisel? 
Selge, et maksimaalselt püüti säilitada ajaloolist substantsi



- võimaluse korral keskaegse kõrval kä uusaegseid 
ladestusi. Uute konstruktsioonide puhul talitati reeglina 
järgmiselt. Juhul, kui oli olemas täpne andmestik hävinud 
ehitusosa kohta, siis püüti see osa maksimaalselt taastada. 
Jutt õn ennekõike 1952. aastal varisenud põhja-kõrg- 
seinast ja põhjalöövi võlvidest, mille kohta olid olemas 
fotod, joonised ja analoog lõunaküljel. Seevastu sõlmede 
puhul, kus täpne lähtematerjal puudus, ei üritatud aja
loolisi lahendusi imiteerida, vaid luua uus neutraalne 
lahendus. Siin nimetaks ennekõike Põhjasõjas hävinud 
kesklöövi ja kooriruumi võlve - nende asemele ehitati 
neutraalne puitlagi. Nimetatud põhimõtted kõlavad 
enesestmõistetavaina.Tegelikkuses ei ole see kõik alati 
nii lihtsalt läinud. Näiteks kas või kesklöövi ja koori 
võlvide lugu. 1986. aasta projektis oli ette nähtud kä 
nende taastamine - siinkirjutaja protest jäi igasugustes 
restaureerimisnõukogudes hüüdjaks hääleks. Asi õn 
selles, et ühel keskaegsel võlvil õn palju parameetreid 
ning üksnes kilpkaartele tuginedes saab konstrueerida 
väga erinevaid lahendusi. Kalvi Aluve püüdis kopeerida 
külglöövi võlve ning nende paigutamiseks kesklöövi 
tulnuks täielikult muuta kilpkaare kuju. Siit võib teha 
ainult ühe järelduse: kesklöövi võlvid erinesid külglöövi 
omadest, aga missugused nad olid, seda me ei tea. 
Otsuseni, et fantaasiavõlve ei tohiks lubada, kulus pool 
tosinat aastat.Taastamise üldpõhimõtted said paika, kuid 
tööde käigus selgus, et eriti detailide puhul võivad aru
saamised lahkneda.Vahest õn asi kä selles, et meie res- 
taureerimistegevuses domineeris pikka aega omapärane 
kahestumine.Teoorias räägime kõikVeneetsia hartast 
ja muust taolisest. Kui aga saabub praktilise tegutsemise 
aeg, siis näidatakse end siirasteViollet-le-Duci jüngritena. 
Keskaegse arhitektuuri vallas õn n-ö vanade tegijate 
hulgas Rein Zobel vist ainus, kes järjekindlalt õn näidanud 
end kuuluvat 20. sajandi teise poole maailma.

Tõsine probleem tekkis interjööris. Kiriku seinad õn 
olnud liigendatud profileeritud simsside ja turpadega,

mis 19. sajandil õn peaaegu kõik maha raiutud. Enesest
mõistetavalt asuti neid taastama uute profiiltellistega, 
raiudes välja originaalkivide sabad. Nii õn talitatud koori 
akendealuse simsi ja kä lõuna-kõrgseina läänevõlviku 
pseudotrifooriumi tsoonis. Selline tegevus tähendab aga 
taas killukese keskaegse substantsi sihipärast hävitamist. 
Kohati vajasid seinapinnad kä ulatuslikumat parandamist 
ja kä uut viimistluskihti, mistõttu tekkis oht, et kirik 
hakkab seest mõjuma 21. sajandi mulaažina, kuhu õn 
integreeritud üksikuid keskaegseid elemente. Pärast 
kirglikke vaidlusi jõudsime minu arvates päris kena la
henduseni. Pikiseinu õn võlvikandade ja neid toetanud 
konsoolide joonel liigendanud vertikaalsed turbad.Välja 
õn puhastatud profiilkivide säilinud kannad. Lisaks aga 
paigaldasime sokliastme kohale turba esimese profiilkivi. 
Nii õn turba põhitsooni säilmed ehedalt eksponeeritud, 
samas õn aga antud kä võti, mis igasuguse lisakirjanduseta 
võimaldab välja lugeda algset, tänaseks hävinud vormi. 
Samamoodi õn talitatud kä akendealuse simsiga.Aknaavad 
taastati algses suuruses (neid oli avardatud seoses külg- 
rõdude ehitamisega) ning laoti uuesti kä aknalauad.Viimas- 
te profileering seletab kä seina liigendanud simsi kuju.

Siseviimistlus
Esmapilgul võib kiriku siseviimistlus mõjuda stiihilisena 
ja sisendada mõtet tegijate ebajärjekindlusest. Siiski 
omad ideed siin olid - iseküsimus, kuivõrd kavandatu 
õnnestus. Sellise objekti puhul nagu Tartu Jaani kirik 
tekib paratamatult dilemma. Ühelt poolt õn soow või
malikult palju eksponeerida, sealhulgas kä ehitusjälgi. 
Teisalt ei tohiks üks kirik kä olla nagu anatoomiaekspo- 
naat, kus klapina lahti võetud kõhunaha all näidatakse 
igasugust head ja paremat. Suhteliselt paremini säilinud 
osi, milleks õn eelkõige lõunalöövi seinad, lõuna-kõrgsein 
ja kesklöövi läänesein, õn püütud eksponeerida võima
likult ehedal kujul, piirdudes üksnes minimaalsete paran
dustega. Küll ei saanud sama rakendada koori ja põh
jalöövi seinte puhul. Need õn aastakümneid olnud

Maharaiutud turba eksponeerimine põhjaseinal Lääneportaai enne tööde algust Lääneportaal enne pärast tööde lõppu, näha sooldumiskahjustused.



ilmastiku meelevallas, kivid õn sooldunud ning nende 
pealispind pude ja tolmav. Samuti kippus põhjaseina 
poole tellise paksune pinnakiht irduma ja vajas ulatuslikku 
injekteerimist. Lihtsalt sellisena neid seinapindu jätta ei 
saanud. Esteetilisele küljele lisandunuks proosaline eks
pluateerimise probleem: seina riivamine andnuks riietele 
kohe kä rebasekarva tooni. Seetõttu peeti õigeks katta 
need alad õhukese krohvikihiga, mis jätab loetavaks 
müüritise struktuuri. Sobiv lahendus leiti pärast arvukaid 
katsetusi, kus suureks abiks olid Juhan Kilumetsa nõuan
ded. Sellel krohvimisel oli veel üks tagamõte. Nimetasime 
juba, et nende seinte puhul õn mureks seal leiduvad 
soolad.Teatavasti need soolad kristalliseeruvad just 
seinapindadel. Seetõttu õn restaureerimisel kaetud sein 
krohvikihiga, kuhu soolad kontsentreeruvad. Nii õn juba 
ette arvestatud võimalusega, et vajaduse korral see 
sooldunud krohvikiht eemaldatakse (sakslastel õn isegi 
mõiste Opferputz - ohverkrohv) ja asendatakse uuega. 
Nii võiks kä meie krohvikiht Jaani kirikus töötada pisut 
soolade kogujana, aidates nii tellistel paremini säilida.

Terrakotaskulptuurid ja valgustus
Kahtlemata õn kiriku kõige hinnalisem osa siinsed terra
kotaskulptuurid, mis vajavad kä väärilist esiletõstmist. 
Kõneldes taas üldpõhimõtetest, tuleks toonitada järgmist. 
Interjööris asuvad skulptuurid jäid enesestmõistetavalt 
oma kohale. Samuti paigaldatakse tagasi need kujud, 
mille algne asukoht õn teada. Nii õn tänaseks taas omal 
kohal põhja-kõrgseina kapiteeliplokid ning võidukaare 
kohal olnud poolfiguuride rivi. Osa skulptuure, mille 
täpne paiknemine pole teada, õn võimalik paigutada ki
rikusse või vastavasse ekspositsiooniruumi. Samamoodi 
talitatakse kä fassaadidelt pärinevate originaalskulptuuri- 
dega. Need skulptuurid tõid kaasa veel ühe probleemi. 
Kui kirikus õn reeglina vajalik üld- ja liturgiline valgustus, 
siis Jaani kirikus õn lisaks vaja kä eksponeerivat valgustust. 
Peaks olema hästi teada, et keskaegse ehitusskulptuuri 
puhul paneb isegi napp modelleeriv valgustus kujud 
elama. Paljud katsetused õn näidanud, et Jaani kirikus

oleks ideaalseim, kui valgustus tuleks ülalt ca 45-kraadise 
nurga all. Paraku olnuks kogu kiriku ehitusplastika välja- 
valgustamine liiga kallis, kuid vähemalt osa sellest õn Üllar 
Võrno vägagi õnnestunud lahendusega pandud särama.

Kas kirik õn valmis?
Tartu Jaani kiriku suured restaureerimistööd õn lõppe
nud. Kas kirik õn nüüd valmis? Kaugeltki mitte. Ma ei 
pea siinjuures silmas terrakotaskulptuure - nendega 
jätkub tegevust veel väga pikaks ajaks. Samuti õn tavaline, 
et ehitusel läheb lõpp kiireks ning raha hakkab nappima, 
mistõttu jäetakse osa kavandatust kõrvale. Erandiks 
pole kä Jaani kirik. Ent olulisim õn küsimus, kas nüüdseks 
õn kirikukehandi kahjustumine peatatud. Suures osas 
kindlasti, ent muret jätkub. Möödunud talvel kattusid 
portaali ehisviil ja sealsed äsja paigaldatud terrakota- 
koopiad tugeva soolakihiga. See õn väga suure ohu märk, 
mis näitab, et kuidagi satub müüritisse ülearu palju 
niiskust, kas siis projekti või ehitaja vea tõttu. Hetkel 
tegelevad asjaga Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistid 
Urve Kallavuse juhtimisel.Alles pärast diagnoosi õn 
võimalik hakata kä ravi peale mõtlema.

Aga tegelikult õn üks vana kirik nagu linn, mis kunagi 
valmis ei saa.

Taastatud põhja korgsein algsete kapiteeliplokkidega
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Tartu Jaani kirik õn kindlasti üks Eesti pikima restaureeri- 
misajalooga objekte. Aga mitte ainult seda: Jaani kiriku 
teeb erandlikuks Eestis harva esinev väljumine lokaalse 
kunstiajaloolise huvi piirest.Tegu õn kahtlemata rahvus
vaheliselt silmapaistva mälestisega, mille olulisus ei seisne 
mitte niivõrd arhitektuuri kui seda ilmestava terrakotade- 
koori unikaalsuses kä üleeuroopalist konteksti silmas 
pidades. Ühelgi teisel keskaegse Euroopa kirikul ei leidunud 
kahte tuhandet käsitsi modelleeritud terrakotaskulptuuri 
ja sedavõrd suurejoonelisi terrakotast skulptuurigruppe 
kui Tartu Jaani kirikul.Viimasest johtuvalt õn Jaani kiriku 
restaureerimise olulisimaid eesmärke olnud erilise tähele
panu pööramine just terrakotade konserveerimisele ja 
eksponeerimisele.Teisalt ei tohi unustada Jaani kiriku vii
mase restaureerimisperioodi sotsiokultuurilist iseloomu: 
kirikut restaureeriti ajal, mil ühtlasi taasloodi kiriku kogu
dus ja taastati kä hoone kunagine sakraalne funktsioon. 
Jumalateenistuste jätkamine esitas ja esitab restaureeri
misele omi mõistetavaid nõudmisi. Kä Tartu linna seisu
kohalt saabus Eesti Vabariigi taastamisega ometi kord või
malus tõsisemalt suhestuda 50 aastat linnasüdames seisnud 
varemetega. Prognoositav Tartu eksponeerimine kunagise 
tähtsa hansalinnana ei soosinud kiriku varemena püsima
jäämist, niisamuti nagu seda ei soosinud üldine luteri kogu
duste varade tagastamise ideoloogia. Kõigele lisaks - ja 
vähemasti sama olulisena - õn objekti üks põhiautoreid, 
kunstiajaloolane Kaur Alttoa välja toonud kä märksa 
pragmaatilisema põhjuse Tartu Jaani kiriku puhul puhtkon- 
servaatorliku suuna hülgamiseks: varemetepargi idee õn 
põhjamaises kliimas objekti säilimist silmas pidades ohtlik 
- kaitsmata-katustamata müüristik õn tundlik ilmastiku 
mõjudele, mis võib põhjustada edasisi olulisi kaotusi säi
linud originaalsubstantsis. Kõigest sellest johtuvalt otsustati 
Jaani kirik rekonstrueerida ning siinkirjutaja jaoks oli see 
otsus põhjendatud. Siinkirjutaja huviks õn eelkõige juba 
nimetatud terrakotade konserveerimise ja eksponeerimise 
problemaatika ning sellega vältimatult seotud kiriku 
interjööri kujundamise küsimused.Jaani kiriku terrakotasid 
õn konserveerinud, algul koos sakslastega (Sven Wallasch 
ja keemik dr. Eberhard Wendler), kunstiajaloolane ja 
restauraator Eve Alttoa.Töö õn seisnenud olemas oleva 
umbes 1000 terrakota konserveerimises ning teisalt kiriku 
välisdekoori moodustanud terrakotadest koopiate 
valmistamises (teostaja Isabel Aaso).Välisfassaadidel 
originaalide koopiatega asendamine õn siinkirjutaja silmis 
põhjendatud, sest raudkindlaid konserveerimismeetodeid 
seni pole ja küllap õn õigem karta kui kahetseda.Tänaseks 
õn koopiatest üleval 73. Kõik algselt Jaani kiriku siseruumis 
asetsenud terrakotad, mis tänaseks veel alles, õn kas omal 
kohal (osa lääneseina skulptuurigruppidest, lõunaseina 
baldahhiinide all seisvad figuurid) või jõuavad sinna (idaseina 
skulptuurid), need valgustatakse, ja jääb vaid soovida, et 
seda tehtaks päev läbi.Vägagi tervitatav õn plaan

eksponeerida edaspidi kiriku siseruumis kunagi väljas 
paiknenud või irdleidudena kiriku restaureerimise ajal 
leitud terrakotasid, mis praegu seisavad töökojas ja osalt 
alles ootavad oma korrastamisjärge.Ainult nii õn võimalik 
demonstreerida kunagise dekoori külluslikust ja kvaliteeti. 
Oleks hea, kui need eksponeeritaks enam-vähem inimsilma 
kõrgusel, sest muidu ei märka toonaste meistrite „käe- 
puudutust” ja terrakotade unikaalsus jääb hoomamata. 
Terrakotade eksponeerimise problemaatika seondub 
vahetult kiriku interjöörikujunduse küsimustega. Jaani 
kiriku põhjasein ja lööv ning kiriku lagi õn rekonstrueeritud. 
Kaur Alttoa tabava väljendi kohaselt õn tegu n-ö anatoomi
lise restaureerimisprintsiibiga, mis eksponeerib ehedal 
kujul nii konserveerimise, restaureerimise kui kä rekonst
rueerimise käiku. Seega kõik, mis õn tehtud, õn ühtlasi 
näha: nii konserveeritud algselt krohvitud olnud seinalõigud, 
sellesama algse eeskujul värskelt krohvitu kui kä - rekonst
rueeritud põhjalöövi puhul — vastselt üles laotud punased 
telliskivimüürid. Kõik see kokku moodustab üliväärtuslikele 
terrakotadele vägagi rahutu fooni. Siinkirjutaja jaoks õn 
tulemus just seetõttu problemaatiline: kui õn teada, et 
kiriku siseseinad olid algselt valgeks võõbatud, jättes va
baks vaid polükroomsed terrakotad ja ilmselt kä sise
struktuuri välja joonistanud arhitektuurielemendid (vööd, 
võlviroided jms), ja kui nagunii oli otsustatud rekonstrueeri
mise kasuks, siis kas poleks mõistlikum olnud interjööri 
veelgi enam „järele aidata”, andmaks rohkem aimu tema 
kunagisest ilmest, mille Georg F.W. Geist oma 1830. 
aastate klassitsistliku ümberehitusega hävitas. Viitamine 
..esteetilisele restaureerimisele” õn mõistagi ketserlik, 
aga siiski - lõpptulemus ja üldmulje õn kä midagi väärt. 
Muidugi võib arutleda kä nii, et rekonstruktsioone saab 
teha kä paberil ja autentne ..dokumentatsioon” jäägu 
seinale. Samas, kui me autentset ei hävita, vaid täiendame 
seda, nii nagu tehakse maalide restaureerimisel, siis kes 
mida kaotab? Tean kä, et Kaur Alttoa ise õn interjööri- 
viimistluse suurema ühtlustamise ideed toetanud, kuid 
töö käigus heideti see miskipärast kõrvale.Jaani kiriku 
interjööri ilmest rääkides tahaksin avaldada tunnustust 
kiriku sisekujunduse teinud sisearhitektidele (TeaTamme- 
laan, Malle Jürgenson, Krista Leppland), kelle valitud napp 
nüüdisaegne vormikeel jätab õhku ja ruumi vana ja väga 
väärtusliku esiletõusmiseks. Küsitavaks jääb lae heledaks 
jätmine ja loobumine sealt allarippuvatest lühtritest. Sa
muti võib vaid kahetseda, et käiku ei läinud Urmo Rausi 
suurejooneline akendeprojekt, mis oleks küllap märgatavalt 
avardanud kirikuruumi metafüüsilist dimensiooni, sakraalset 
tunnetust, mida seal praegu restaureerijate ja sisekujun
dajate püüetest hoolimata pole tekkinud. Nii ongi Jaani 
kirikul kui restaureeritud objektil minu silmis veel ruumi, 
et,,kasvada”. Evangeelne kirikuruum õn ratsionaalne ja 
emotsioonitu vaid teoreetilistes traktaatides, kunagine 
katoliku Jaani kirik polnud seda ammugi.

Krista Kodres |JjJ



Tartu Jaani kiriku skulptuuride konserveerimisest
Tekst ja fotod: Eve Alttoa

Tartu Jaani kiriku algselt ligi kahest tuhandest skulptuurist 
õn tänaseni säilinud alla poole, neistki paljud fragmenti
dena. Lisaks mitme sõja purustustele õn skulptuure 
moe ja maitse muutudes maha raiutud ning kasutatud 
ehitusmaterjalina müüritäiteks. Neid õn aegade jooksul 
korduvalt üle värvitud või krohvitud, kinni müüritud 
ning siis taas välja puhastatud. Skulptuure õn leitud va- 
ringuprahist ja ehitusarheoloogilistel kaevamistel ning 
uusaegsete müüride lammutamisel. Sellest kõigest tule
nevalt õn skulptuuride seisund väga erinev, neid õn per
fektselt säilinutest kuni pea täielikult skulptuurse vormi 
kaotanuteni. Oluline tegur terrakotaskulptuuride säilimisel 
õn nende valmistamise viis, eriti põletustugevus, mis 
Jaani kiriku teostel õn väga ebaühtlane. Siin õn tugevalt 
põletatud terrakotasid, iseloomuliku pruunikaspunase 
tooniga, ning kä väga nõrgalt põletatud heleoranžikaid 
terrakotasid. Just viimased õn kõikvõimalikest kahjustus
test enim ohustatud ja seetõttu kä kehvemini säilinud. 
Kõige rohkem kahjustas skulptuure kiriku põlemine 
1944. aastal.Tuulele, vihmale ja lumele avatud hoone jäi 
pooleks sajandiks varemetesse, mis soodustas müüristi
kus kahjustavate soolade levikut. Erinevate looduskivide 
konserveerimise metoodikaga õn viimase poolsajandi 
jooksul tegeldud väga palju - iseküsimus õn, kuivõrd 
rahuldavate tulemusteni õn jõutud.Terrakota õn aga 
küllaltki vähelevinud materjal ning selle konserveerimise 
metodoloogia õn tegelikult päris lapsekingades. Seetõttu 
paistis kä Jaani kiriku terrakotade tulevik üpris tumedana.

Konserveerimisprojekti algus
1990-ndate algul võttis Jaani kiriku skulptuurid oma 
südameasjaks pensioneerunud Saksa ehitusinsener Karl 
Christian Glaeser.Tema pingutuste tulemus oli üllatav: 
1995. aastal eraldas Saksamaa Siseministeerium raha 
Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimise 
metoodika leidmiseks. Projekti juhtimine usaldati Fulda 
Muinsuskaitse- ja Käsitöökeskusele. Muide, selliseid 
uurimisprojekte, mis tegelevad erinevat tüüpi ja erinevast 
materjalist mälestiste kahjustuste põhjuste väljaselgitami
sega, oli Saksamaa omal maal finantseerinud juba kümme-

Originaal ja koopia

kõnd aastat.Tartu Jaani kiriku projekti oli kaasatud pool 
tosinat spetsialisti erinevatest institutsioonidest. Mitu neist 
osalesid kä Schwerini lossi renessanssiajastust pärinevate 
terrakotade konserveerimise projektis. Küll aga osutus, et 
Schwerini ja Tartu terrakotade materjal õn niivõrd erinev, 
et ühesugust metodoloogiat rakendada ei saa. 1996. aasta 
lõpuni kestnud uurimisprojekti raames konserveeriti küll 
vaid 4 skulptuuri, aga tulemuseks oli väga korralik ülevaade 
kahjustuste põhjustest, probleemide tõsidusest ja nende 
lahendamise võimalikest meetmetest1.

Terrakota lagunemise põhjustest
Kõige mõjukam lagunemise põhjus õn soolad - need, 
mis vees lahustuvad ja sõltuvalt tingimustest (sobilik 
temperatuur ja õhuniiskus) oma olekut muudavad, muu
tudes lahusest kristalliliseks struktuuriks ja vastupidi.2 
Visualiseerimaks kahjustusi, mida soolad Tartu Jaani kiri
ku skulptuuridel tekitavad, õn siin lisatud fotod kolmest 
erinevas lagunemisstaadiumis skulptuurist. Seda, kui kii
resti või aeglaselt selline lagunemine toimub, me ei tea. 
Siinkirjutaja õn näinud väga drastilist lagunemist kä kõi-



gest 1,5 aastaga (vihmavee ohtra pealejooksu tõttu). 
Projekti raames tehtud katsed skulptuure in situ soolatus- 
tada andsid vaid ajutise tulemuse, sest 50 aastat varemetes

seisnud kirikumüürid õn paraku soolasid täis. Uuringute 
tulemusena selgus, et skulptuuride jätkuva lagunemise 
vältimise esmane eeldus õn nende müüridelt mahavõt
mine ja soolatustamine.Alles seejärel saab hakata mõtle
ma nende konserveerimisele. Projekt hõlmas skulptuuri
de puhastamist neile ladestunud mustusest ja sekun
daarsetest kihtidest (sh rohked tsementmördi kihid 
portaaliskulptuuridel), soolatustamiskompresside meto
doloogiat koos kontrollanalüüsidega protsessi toimimisest 
ning konserveerimismetoodikat (samuti selle kontrollana- 
lüüse). Projekti tulemused õn olnud aluseks järgnevate 
aastate konserveerimistöödele. Muidugi õn põhimeet- 
meid tulnud veidi kohandada ja muuta, kuna praktiliselt 
iga Tartu Jaani kiriku skulptuur vajab oma erilise haiguspildi 
tõttu individuaalset konserveerimiskontsepti. Nüüdis
aegsest konserveerimisprojektist moodustab väga olulise 
osa tööde dokumenteerimine. Jaani kiriku skulptuuride 
puhul kasutatakse lisaks tavapärasele seisundit fikseerivate 
fotode tegemisele kä graafilist kaardistamist: nii kahjus
tused kui kä rakendatud konserveerimisabinõud märgi
takse eraldi kaartidele. Selline kaardistamine õn samuti 
välja töötatud ühe Saksa katseprojekti raames, mis kon
kreetselt tegeles küll tellise kahjustuste kirjeldamisega, 
aga mida väikeste kohandustega sai rakendada kä terra
kotade puhul.3 Projekti käigus süvenes veendumus, et 
konserveerimismetoodika ei taga tugevasti kahjustatud 
skulptuuride välistingimustes säilimist.4

1997 - mis saab edasi?
1997. aastaks oli skulptuuride konserveerimise metoodika 
välja töötatud, mis aga puudus, oli raha. Muinsuskaitse 
finantseeris küll kiriku taastamist, aga terrakota sinna 
alla ei mahtunud. Päris mitmel aastal tuli ainus konser- 
veerimisraha läänest. Nii finantseerisid erinevad Saksamaa 
institutsioonid kolme skulptuuri konserveerimist.Väga 
tõhusat abi saime 1997. aasta augustis New Yorgist: 
World Monuments Fund’i Samuel H. Kressi [Foundation] 
Sihtasutus andis raha põhjalöövi piilarikapiteelide restau
reerimiseks5. Just samal ajal oli käsil 1952. aastal varisenud 
põhja-kõrgseina uuestiehitamine. Insener Heino Uuetalu 
leidis elegantse lahenduse, kuidas paigaldada kapiteeli- 
plokke oma kohale nii, et nad ei peaks kandma arkaad- 
kaarte koormust. 1999. aastal sai Jaani kirikust seoses 
torni vaskplekk-kiivriga laiema avalikkuse ringis kuum 
teema. See oli kä ajendiks, et aastast 2000 hakkas terra
kotade konserveerimist finantseerima Muinsuskaitse
amet. Sellest ajast õn restaureerimistöökojal kä uued 
tööruumid, need ostis meile Põhja-Elbe kirik.

Fassaadiskulptuurid.
Originaalid ja koopiad
Skulptuuride fassaadidelt mahavõtmist alustati Eesti- 
Saksa ühisprojekti raames aastal 1996, kui võeti välja 
esimesed 4 skulptuuri näidiskonserveerimiseks. Alates
2004. aasta hilissuvest õn kõik fassaadiskulptuurid, kokku 
330, ilmastikumõjude eest kaitstud. Pärast soolatustamist 
ja konserveerimist saab neid eksponeerida kirikus. 
Nimetasime juba, et terrakota ilmastikukindla konser
veerimise meetodid meil esialgu puuduvad. Nii jõudis 
Muinsuskaitseamet 2000. aastal otsusele, et kõik originaal- 
skulptuurid säilitatakse kirikus sees, välja paigutatakse 
aga koopiad. Siinkohal meenutame, et Tartu Jaani kiriku 
terrakotaskulptuuridest koopiate tegemise idee pole 
tegelikult uus. Sellist seisukohta avaldas Kaur Alttoa juba 
1984. aastal6, sealjuures märkides, et “viimastel aastatel 
(1980-ndate algus! E.A.) õn [skulptuuride] kahjustused 
progresseerunud (näiteks õn võimalik võrrelda 1972. 
a. fotosid praeguse olukorraga)”7. Saksa-Eesti ühisprojekt 
oma loodusteaduslike uuringutega kinnitas koopiate 
vajadust. Koopiate teemast kõneldes tahaks peatuda 
veel aastatel 1899-1904 Riia arhitekti Wilhelm Bockslaffi 
juhendamisel toimunud restaureerimistöödel. Nende 
käigus asendati puuduvad fassaadiskulptuurid Riia popu
laarse skulptori August Volzi vabalt loodud fantaasia- 
koopiatega, mis valmistati vormidega ning teostati Riias 
ja Tartus.8 Lisaks tiražeeritud skulptuuridele valmisid 
A.Volzil kä Kristuse kuju peaportaalile (originaalist oli 
säilinud vaid väike fragment) ja kolm eritüübilist peaskulp-



tuuri põhjaseinale.Tiraažis valmis 24 pead lõunaseinale 
(3 tüüpi, igaüht 8) ja 29 poolskulptuuri (4 tüüpi, vastavalt 
8 + 8 + 7 + 6 tk). Kokku valmistati uusi skulptuure 57. 
Ca 90 aastat hiljem, 1990-ndate keskpaigaks ilmnes aga 
kä nende säilivusega probleeme ja osa neist tuli maha 
võtta. Praeguseks õn lõunafassaadile konserveerituna 
tagasi pandud l8A.Volzi kavandatud pead.

Koopiate valmistamine
Koopiate tegemisel õn suur dilemma. Kui võtta originaalilt 
vorm, siis tuleb koopia valmistada mingisugusest asendus- 
materjalist. Nimelt kahaneb savist teos kuivamise ja 
põletamisega ca 10 protsendi võrra. Lisaks õn poorse 
pinnaga terrakotadelt vormi võtmine originaali kahjus
tamata peaaegu võimatu. Seetõttu otsustati Jaani kiriku 
puhul savist käsitsi modelleeritud koopiate kasuks. Need 
õn valmistanud Eesti Kunstimuuseumi skulptuurirestau- 
raatorid Isabel Aaso ja Ales Zahradnik. Koopiate savi ja 
põletuse õn spondeerinud Aseri tellisetehas Wiener- 
berger AS. Esimesed koopiad õn tänaseks paigaldatud, 
kokku 73. Ja seda tänu Nils Hollbergile (Verein zur 
Förderung baltischer Baudenkmäler), kes õn korjanud kogu 
raha selle töö tegemiseks. Siinkohal rõhutame, et praegu 
kiriku välisseintel olevad skulptuurid õn kõik koopiad: 
möödunud sajandivahetusest pärinev A.Volzi looming 
või aastail 2003—2005 valminud koopiad.

Interjööri skulptuuridest
Koik in situ säilinud interjööriskulptuurid õn läbinud 
esialgse puhastuse, mille käigus hinnati kä nende seisundit. 
Kui lõuna-kõrgseina pseudotrifooriumi suurte skulp
tuuride olukorda võib pidada suhteliselt heaks, siis sama 
ei saa öelda nende all kulgeva peadefriisi skulptuuride 
kohta: võimaliku sooldumisohu tõttu vajavad need 
pidevat jälgimist. Puhastamise käigus ilmnes kä mitu 
tõsist probleemi. Näiteks oli enamik lõunalöövi konsoole 
ohtlikult pragunenud ja vajas abitugesid.Tugede lahendus 
pärineb taas insener Heino Uuetalult ja kiriku ehitus
tööde käigus said tugivõrud/-süsteemid pea kõik lõuna
löövi konsoolid. Kä lõunalöövi kapiteeliplokkidest õn 
mitu ohtlikult pragulised, nende kindlustamine tuleb 
lahendada edaspidi.

August Volz i skulptuurid eest jo tagant

Interjööriskulptuuridest õn 2004. aasta lõpust oma 
kohal tagasi põhja-kõrgseina kapiteeliplokid (algsest 
hulgast õn säilinud vaid umbes pooled - 33 tk). 2005. 
aasta maist õn tagasi kä kõik võidukaare friisi 18 pool
skulptuuri - paraku ootasid nad terve aasta kiledes friisi 
ehitustööde lõpetamist. Need skulptuurid õn küll kahjuks 
tugevasti kahjustatud ning osa vaid fragmentidena säilinud, 
kuid samas õn neil rohkelt polükroomiat. Näiteks olid 
nende rüüd mingil ajahetkel värvitud vahelduvalt siniseks 
ja roheliseks, seejärel aga kollaseks ja punaseks.

Uued leiud
Kiriku ehitustööde ajal tuli päevavalgele kä suur hulk 
uusi skulptuure või nende fragmente. Näiteks 1997-2000 
leiti kokku 51 poolskulptuuri fragmenti1 2 3 4 5 6 7 8 9.Tegelikult leiti 
skulptuuride fragmente pea igast kiriku seinast.Väga 
rohkearvuliselt hinnalisi leide oli näiteks nn torni piilarite 
sekundaarsete müüriplommide eemaldamisel.Viimased 
leiud tulid ilmsiks 2004. aastal koori fassadi korrastamisel. 
Eriti hinnaliseks teevad uued leiud neil säilinud mitu 
värvikihti - väga põnev materjal, mille uurimist ja analüüsi 
saab loodetavasti alustada pärast nn avariitööde lõppu.

Kokkuvõtteks
Kiriku valmimisega õn loodetavasti lõppenud skulptuuride 
konservaatori jaoks kä nn kiirabi aeg ja võimalikuks saab 
tööde stabiilne planeerimine.Tegelikult saab avariitööde 
aeg muidugi läbi alles siis, kui kõik skulptuurid õn soola- 
tustatud.Aga kui kaua kestab kõikide skulptuuride kon
serveerimine, seda küsimust õn parem mitte esitada.

1. Lähemalt vt E. Alttoa, J. Seebach. Die Arbeiter! zur Konservierung der Skulpturen WS 4 und 

WS 6 des Westportals der Johanniskirche zu Tartu/Dorpat in Estland und der Köpfe NSK

13 und NSK 14 der Sakristei-Nordwand.Tartu-Emkendorf 1997. MKA arhiiv. Aruanne sisal

dab ZHD Fulda projekti näidistöid: kahe portaaliskulptuuri ja kahe käärkambrifriisi peaskulptuuri 

konserveerimiseks tehtud töid ning viiteid kõigile projekti raames tehtud uuringutele (täielik 

uuringute aruannete nimekiri leidub aruande lõpus), lisaks fotodokumentatsioon ja kaardistused.

2. Probleemi keerukuse kohta Suomenlinnas vt ntT von Konow.Jhe Study of Satt Deterioration 

Mechanismus. Report 2002.

3. E. Alttoa, J. Seebach.Tartu Jaani kiriku skulptuuride kahjustuste kaardistamine.Tartu 1995. 

Aruanne MKA arhiivis.

4. Projektis osalenud restauraator J. Seebach pakkus välja fassaadiskulptuuride katmise hermeetilise 

värvikihiga. Katseks võõbatud proovitellistel koorus värvi juba poolteise aasta jooksul.

5. Vt E. Alttoa. Conservation of terracotta capitals of the north high wali of the nave of St 

John's church ofTartu, Estonia.Tartu 1999. Aruanne MKA arhiivis.

6. K. Alttoa. KaalutlusedTartu Jaani kiriku skulptuuride eksponeerimiseks.Tallinn 1984. Käsikiri 

MKA arhiivis.

7. Op eit, lk 2.

8. Vt E. Alttoa.Tartu Jaani kiriku 20. saj. alguse uute skulptuuride inventariseerimis- ja konser- 

veerimistööde aruanne.Tartu 2005. Aruanne MKA arhiivis.

9. Vt E. Alttoa.Tartu Jaani kiriku lõunakõrgseina taastamistöödel sekundaarsest müüristikust 

leitud poolskulptuuride fragmentide inventariseerimine.Tartu 2000. Aruanne MKA arhiivis.





Lü
hi

da
lt

Kalvi mõisa sepikoja kohandamine käsitöökojaks
Projekt AS Restor 

Ehitaja: OÜ Näpi Ehitus

Muinsuskaitseline järelevalve: Jaak Kimmel

Pikka aega avatäidete ja katuseta seisnud sepikoja vare sai koos uue 
funktsiooniga kä uue elu hoonena. Korrektselt restaureeritud hoone 
õn saanud algupärastele vastavad aknad uksed, mille joonised valmistatid 
vanadest säilinud üksikute detailide järgi (joonised AS Restor). Sepishinged 
valmistati Lääne-Virumaa OÜ Sepipada poolt.

Kalvi mõisa keldri kohandamine 
tualettruumideks.
Projekt AS Restor 

Ehitaja: OÜ Näpi Ehitus 

Muinsuskaitseline järelevalve: Jaak Kimmel

Kalvi mõisa kelder õn ehitatud 19. sajandil mõisakeskuse läheduses 
asuvasse mäenõlvakusse. Ehitis oli pikka aega kasutuseta ja halvas 
seisukorras.Tööde käigus restaureeriti võlvlaed ja kaarsillused ning 
puhastati, vuugiti ja eksponeeriti hoone paekivist välis- ja siseseinad.

Ermo Reiska

Mooste mõisa veskiteater
Projekt: OÜ Kurmik 

Peatöövõtja: AS Kurmik 

Muinsuskaitseline järelevalve: Olev Suuder

Sada aastat tagasi ehitas Nolcken Mooste mõisa maakivist saekaatri 
ja veski. Maja oli kasutusel 1990-nda aastani.Viimased viisteist aastat 
seisid veski ja endine aurukatla ruum tühjana. Ümbrus kasvas võssa 
ja hooned hakkasid lagunema. 2005. aastal sai KülateaterVirvendus 
Euroopa Liidu "Külade taastamise ja arendamise" fondist 429 tuhat 
krooni mõisaaegse veski ja katlaruumi restaureerimiseks veskiteatriks. 
Saekaatri ruumid jäid esialgu veel puutumata. Restaureerimistöid 
kasutati väljaõppe andmiseks Viljandi Ühendatud Kutsekooli õpilastele. 
Tublide meistrite Annes Hermanni ja Tiit Pärdi juhendamisel õpiti 
vanade akende taastamist ja kittimist.Taastati vanad kivikaared ja veskis 
asuvad õpilaste poolt aaderdatud vanad uksed.Värvimistöödel kasutati 
valdavalt Moostes pressitud linaõli, oma koha leidsid mõisaaegsed 
sepised.Veskiseadmed õn korda tehtud ja kasutatavad. Hoones saab 
olema kuni 50 kohaline kohvik ja teatrisaal. Ülo Needo

Narva mnt 26 Tallinnas
Projekt: Katrin Etverk 

Peatöövõtja: AS Parmeron

Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksander Pantelejev

Mõned aastad tagasi ületas Narva mnt 26 pidevalt uudistekünnist oma sage
daste tulekahjudega. Hoolimata tollase omaniku passiivsusest (mille taga 
võib ju näha kä soovi hoonest iga hinna eest vabaneda) õn tänu muinsus
kaitse järjekindlusele ja uutele omanikele saanud teoks halvas tehnilises 
seisundis puithoone restaureerimine peatänava ääres paiknevale arhitek
tuurimälestisele sobivasse väärikasse vormi.Avariilises olukorras olnud 
arhitektuurimälestis õn ajastukohaselt ennistatud. Säilitatud õn originaalseid 
fassaadidetaile. Kaasaja nõuetele kohandamisel õn suudetud tagada maja 
autentne välisilme. Narva mnt 26 maja kasutuskõlblikuks muutmist võib 
pidada 2005. aasta Tallinna vana puithoonestuse säilitamise ja korrastamise 
valdkonnas märkimisväärseimaks saavutuseks, kuna vaatamata rohketele 
põlengutele õn suudetud hoone päästa ning selle praegune väljanägemine 
õn suur võit nii muinsuskaitsjatele kui linnaruumile. Mark Sepp
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Mäetaguse mõisa tall-tõllakuuri ümberehitamine hotelliks.
Muinsuskaitse eritingimused: A. Pantelejev

Projekt:: AS Restor

Ehitaja: OÜ Vet Ehitus Grupp

Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Zoroastep Aivo Raud

Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur säilitati ajaloolistes gabariitides, restaureeriti fassaadid ja avatäited, taastati endine 
kelpkatus ning ühendati neutraalse kujundusega juurdeehituse abil naabruses asuva endise veskihoonega. Puhke
ruumina kasutatavas veskihoones eksponeeriti osaliselt säilinud veskiseadmed. Umbes aasta kestnud hotelli "Mein- 
tack" ehitus läks Mäetaguse vallale maksma 15,4 miljoni krooni, ning sisustus veel 2,1 miljonit krooni. Hotellis õn 
48 majutuskohta, restoranis 60 kohta ja baaris 20 kohta. Ermo Reiska

Mäetaguse kabeli katuse restaureerimine.
Projekt: OÜ Frantsiskus, A. Danil, T Parmakson

Ehitaja: OÜ Frantsiskus

Muinsuskaitseline järelevalve: Mart Keskküla

Mäetaguse mõisast loodes asuval mõisakalmistul asuv neogooti 
stiilis detailidega 1874. aastal ehitatud Rosenite hauakabel seisis 
aastaid tühjana ja omanikuta.Varasemate halva kvaliteediga teostatud 
plekitööde tõttu olid kogu katuse ulatuses sadevete läbijooksud. 
Kabeli põhjaküljes asendati ulatuslikke seenkahjustuste tõttu kõik 
vahelae kaldtalad ja sarikad koos vahelae tugikonsoolide, kammitsate 
ja müürilattidega 2004.-2005. aastal eraldas Muinsuskaitseamet 
Mäetaguse kabeli tsinkplekist katusekatte asendamiseks ja katuslae 
puitkonstruktsioonide restaureerimisele kokku 588 205 krooni. 
2006. aastal õn ette nähtud kabeli ukse restaureerimine.

Viljandi kasiinohoone.
Projekt Proffprojekt, Sven Reiss 

Teostus: Proffprojekt 

Muinsuskaitseline järelvalve: Sven Reiss

See Viljandi puitklassitsismi stiilseimate näidete 
hulka kuuluv hoone ( ehitatud 1843) seisis aastaid 
räämas ja nõukogude ajal paigaldatud sobimatute 
aknaraamidega. 2005.a. tööde käigus puhastati 
fassaad vanadest värvikihtidest ja värviti linaõli- 
värviga. Kä likvideeriti maja silmatorkavaim ebakõla 
- sobimatud aknad. Nüüd hoonel taas ajastutruud, 
õige jaotuse ja profiilidega puitaknad.

m
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Sindi raudteejaama peahoone Pärnumaal
Projekt: OÜ Arcus Projekt 

Peatöövõtja: AS Pärnu REV 

Muinsuskaitseline järelvalve: Tiiä Kõvask

Leon Johansoni tüüpkavandite järgi aastatel 1927-1929 ehi
tatud Sindi raudteejaama hoonete kompleks õn traditsiona- 
listliku raudteearhitektuuri hästi säilinud näide. Kitsarööp
melise raudtee sulgemise järel kaotas peahoone oma algse 
otstarbe ning esimesel korrusel paiknesid pikka aega Sindi 
postkontori ruumid. Pärast postkontori väljakolimist otsustas 
Sindi Linnavalitsus rajada raudteejaama peahoone esimesele 
korrusele noortekeskuse. Lisaks sisetöödele, mille käigus 
rajati noortele ruumid sisukaks vaba aja veetmiseks, taastati 
kä välisfassaad võimalikult algsel kujul. Üksikud detailid vajavad 
veel tulevikus muutmist, näiteks jaamahoone nõukogudeaeg
sed ja sobimatu jaotusega aknad jäeti seekord veel vaheta
mata, kuid üldmuljet see ei riku. Rõõm õn tõdeda, et pärast 
algse funktsiooni kadumist õn leitud raudteekompleksi hoone
tele, kuhu kuuluvad kolm elamut koos abihoonetega ning 
jaamahoone koos pagasiruumi ja käimlaga, uued sobivad ka
sutusviisid ning omanikud. Tarvi Sits

Rakvere teater
Projekt: Raul Vaiksoo 

Peatöövõtja: FACIO ehituse AS 

Muinsuskaitseline järelevalve: Raul Vaiksoo

Täna Rakvere teatrina tuntud hoone ja kinnistu näol õn tegemist n.ö ees
kujuliku muinsuskaitselise objektiga, kus selgelt eristatavad rida erinevaid 
ajaloolisis kihistusi. 16. sajandil asus selles paigas mungaklooster, 1850. aas
tal rajati tänaseni säilinud mõisahoone ja 1930. aastatel ehitati selle külge 
J. Ostrati projekti järgi uus teatrimaja. Kaua halvimas seisukorras teatrimajana 
kuulsust kogunud hoone sai 2005. aastal uue ja väärika väljanägemise. Res
taureerimisprojekti põnevaimaks osaks võib pidada kontseptuaalset lahendust 
kõikide ajajärkude eksponeerimiseks. Pinnasesse peitunud kloostri seinte 
asukohti tähistavad musta ja halli värvi kividest laotud triibud sillutisel. Mõi
sahoone, mida täna jagavad nii teater kui kultuurimaja, õn värvitud erinevates 
hallides toonides. Nii saavad nähtavaks eelmisel sajandil tehtud juurdeehitised. 
Mustades toonides õn viimase ehituse käigus lisandunud rõdu ning kabi
nettide- garderoobide tiib. Projekti mahust jäeti välja kultuurimaja osa. 
Samas säilitati kõik ühised evakuatsiooniteed ja -pääsud. Avati algne esin
duslik paekivist paraadtrepp ja peasissepääs toodi taas hoone esinduskülge, 
s.t. linna poole. Mõisahoone teatripoolsesse ossa rajati uus kohvik. Et luua 
võimalust kä väljas einestada õn uue lisandina rajatud rõdu.Väike rõdu kui 
uus lisand õn püütud hoonest võimalikult lahku viia, ühendus endise 
mõisahoonega toimub nn.silla kaudu. Leele Välja



Rahvusooperi Estonia teatrihoone 
publikuruumide restaureerimistöödest
tüvi Künnapu Fotod: Harri Ro$pu

"Estonia" teatri- ja kontserthoone fassaad turupoolselt küljelt 1913.a.

Muinsuskaitse eritingimused: Liivi Künnapu

Projekteerijad: Peep Jänes, Indrek Suigussaar; AB Koldegrupp

Sisekujundus:Juta Lember; Aulo Padar

Teostus: AS Koger ja Partnerid, projektijuht Indrek Võeras

Muinsuskaitseline järelevalve: Liivi Künnapu

Arhitektuuriajalooline ülevaade
Estonia teatri- ja kontserdihoone õn Eesti 20. sajandi 
algusaastate silmapaistvaimaid ehitisi,Tallinna uue linna
keskuse dominant. Estonia ehitati Armas Lindgreni ja 
Wivi Lonni projekti alusel 191 l-l913Tallinna eestlaste 
seltsi “Estonia” poolt. Hoones olid algul kaks suurt saali, 
kasiino, restoran ning seltsi- ja äriruumid. Kahte suure
joonelist saalikorpust ühendas madalam tagasiastuv 
keskosa, mille ees oli kaarja sammasportikusega piiratud 
siseõu. Saalikorpuste jõuliselt eenduvad kumerused, 
külgfassaadide eenduvad trepikojad jt liigendused muuda
vad hoone juugendlikult plastiliseks. Sümmeetria, fassaadi 
kolmeosalisus, urnidega postamendid, kannelüüridega 
poolsambad jm viitasid juudendijärgsele neoklassitsismile. 
Hoone turupoolne külg kaupluste reaga oli asjalikum. 
Saalide all asusid garderoobidega vestibüülid, keskosa 
all oli piljardisaaliga restoran, II korrusel kasiino Punase 
ja Valge saaliga. Hoone kõik ruumid võis vajaduse korral 
omavahel ühendada. Interjöörid olid valdavalt neoklassit
sistlikud, reljeefid jm plastika juugendlikud.

1927. a ehitati hoone keskosale peale IV jaV korrus 
(projekt 1923. a A. Lindgren ja Artur Perna). 1936.a 
ehitas A. Perna siseõue rõdu ümber Roheliseks saaliks.

Tallinna pommitamisel ööl vastu 9. märtsi 1944 hoone 
põles. Kõige rängemalt said kannatada läänefassaad ja 
keskosa.Taastamisprojekti võistluse võitis Alar Kotli. 
Taastamisprojektis jäeti ära esimese korruse kauplused, 
keldrikorrusel olnud turulaod ja hoone keskosa esindus- 
restoran. Laiendati mõlema saali külastajateruume, teatri
saali plokis lavatehnika- ja tegelasteruume ning kontserdi
saali plokis abiruume.Arhitekti põhiprobleem oligi uute 
mahtude liitmine vanadele.Juurde nõutud ameti- ja har- 
jutusruumid lisas Kotli põhiküljele, suurendades I I 
meetri võrra hoone sügavust ning luues kaunis mono
toonse uue fassaadi.Teatri läänefassaadile kerkis juurde 
kolmekorruseline hooneplokk, idaküljel hakkasid vara
sema juugendliku fassaadi asemel domineerima kolm 
telkkiivritega trepitornid (eemaldati katusemaastiku viima
se restaureerimise ajal 2002. a). Suhteliselt hästi oli 
sõjapurustustest pääsenud hoone Estonia puiestee poolne 
fassaad ning see õn säilitanud üldjoontes endise ilme. 
Estonia 1946-1951.a rekonstrueerimise arhitektoonika 
lähtus klassitsismist.A. Kotli tundis teemat hästi — 1930. 
aastate teisel poolel oli ta suurte riiklike ehitustellimuste 
puhul edukalt viljelnud uusklassitsismi (presidendikantselei 
Kadriorus, 1938; Kaitseliidu Tartu hoone, 1938, koos E. 
Lohuga jt). Seega ei valmistanud talle Nõukogude ametliku 
arhitektuurisuuna, nn stalinistliku klassitsismi järgimine 
raskusi. Kuna kä Lindgreni-Lönni algne Estonia lahendus 
lähtus klassitsismist, siis moodustab ümberehitatud 
Estonia teatud mõttes terviku.Tema arhitektuuris põimub 
erinevate lähtekohtadega klassitsismiga siiski kä ihalus 
juugendi järele.



Estonia siseruumide suur remont tehti 1986. aTeatri
ühingu Tööstuskombinaadi projekteerimisbüroos koos
tatud projekti alusel (autorid S. Uusbek ja H. Eensalu). 
Juugendi rehabiliteerimise laines vahetati stiililt sobivamad 
A. Kotli klassitsistliku originaallahendusega lühtrid välja 
juugendlike valgustitega (Tšehhi kristall, masstoodang) 
ja paigaldati uued toolid (vanad viidi Kinomajja).

1991.a rajati teatri- ja kontserdisaali vahele majandus- 
hoovi asemele Talveaed. 1995.a eemaldati teatrisaalist 
NSVL liiduvabariikide sõprust sümboliseerivad bareljeefid, 
mida säilitatakse Rahvusooperi muuseumis ja tsitaat 
Kunst kuulub rahvale. Pikki aastaid kinni kaetud olnud 
mosaiikpannoo Lähme suurele peole (autorValli Lember- 
Bogatkina) demonteeriti 2003.a suvel ning õn praegu 
hoiul Laululava ruumes.Teatrisaalis õn alles Kotli-aegsest 
kunstide sünteesi ideoloogiast kantud laemaal. Kont
serdisaali renoveerimine toimus 1997. a arhitekt Avo 
Kuldkepi, sisearhitekt Malle Agabuši ja kunstiajaloolase 
Liivi Künnapu koostöös.Arhitektuuribüroo Koldegrupp 
arhitekti Peep Jänese projekti alusel uuendati 1997-1998. 
a Estonia katused koos lavatorniga, ehitati välja hoone 
pööningukorrus ning koostati kogu hoone renoveerimise 
tehniline projekt. 2004. a seisuga olid korrastatud hoone 
fassaadid, peafassaadide ees olevad kõnniteed ja trepid, 
uuendatud proovisaalid, töötajate puhkeruumid, tualetid, 
ülemised korrused, suur osa lavatehnikat, remonditud 
trepikojad ning hoones oli juba 2 lifti. Endiselt vajasid 
kapitaalremonti publikuruumid — eelkõige teatrisaal ja 
publiku jalutusruumid, kuid kä kõik tehnosüsteemid 
teatritiivas.Vajalikuks oli muutunud lifti rajamine publikule 
teatriplokki. Probleemiks oli ruumipuudus, teatrisaali 
teise külglava puudumine ning teatrisaali kehv akustika. 
Projekteerimistöödes ja hiljem kä renoveerimisel osales 
algusest peale akustikainsener Linda Madalik, kes viis 
läbi mõõtmistöid ning tegi ettepanekuid akustika 
parendamiseks.

2000. a koostati “Arhitektuuriajaloolised eritingimused 
Rahvusooper Estonia teatrihoone publikuruumide 
siseviimistluse restaureerimiseks-rekonstrueerimiseks” 
(OÜT-Linnaprojekt, arhitekt Tiina Linna ja arhitektuuri
ajaloolane Liivi Künnapu). 2004.a koostatud muinsuskaitse 
eritingimused (Liivi Künnapu) täiendasid eelnimetatud 
tööd ning fikseerisid-inventariseerisid olukorra enne
2005.a renoveerimistöid. Osa publikuruumidega seotud 
töid teostati juba 2004.a, kui suurendati orkestriauku, 
laiendati lavaportaali 90cm, ehitati sisehoovi poole uus 
läbi kahe korruse ulatuv külglava. Rahvusooper oli tel
linud KAR-Grupilt vestibüüli, jalutusruumide ja teatrisaali 
värvisondaažid ning vestibüüli põranda šurfid, mille tule
mustega arvestati projekteerimisel. Juba projekteeri
mistööde esimestel töökoosolekutel olid teatri esindajad, 
projekteerijad ja kunstiajaloolane ühisel seisukohal, 
et publikuruumides tuleb säilitada kõik erinevatest 
ehitusperioodidest pärinevad väärtuslikud ehitusdetailid 
ja dekoor. Sisearhitektide Juta Lemberi ja Aulo Padari 
ülesandeks jäi need detailid tervikuks siduda ja oma 
kujundusega särama panna. Abimaterjalideks olid pro
jekteerijatele ajaloolised fotod, muinsuskaitse eritingi
muste nõuded, väliuurimiste tulemused, Lindgreni-Lönni 
algsed ning Alar Kotli rekonstrueerimisprojekti origi- 
naalplaanid.

Teatri garderoob-vestibüül
Teatri garderoob paikneb algses, Lindgreni-Lönni kavan
datud kohas. Algne vestibüül-garderoob oli avar, valgus- 
küllane ja suursuguselt lihtne. Garderoobi sambad olid 
ilma dekoorita, põrand heledatoonilisest terratsost, 
millel markeeriti tumedama joonega lae voolujoonelist 
kulgu. Lage liigendasid erineva kõrgusega pinnad, mida 
kahes tasapinnas kaunistas ribamustrina ornament.Val
gustid olid väikesed, paigutatud kindlas rütmis, et valgus
tada kogu avarat ruumi. Alar Kotli muutis oma rekon- 
strueerimisprojektiga teatri esimese korruse garderoobi



Teooria H

üsna oluliselt.Ta viis garderoobi osaliselt keldrikorrusele 
endise keeglisaali alale. Ühendamaks keldrikorruse garde
roobiga, rajati garderoobi tänavapoolsetesse nurkadesse 
pääsud keldrisse.Tõsteti kogu garderoobi põrandat, 
millega kadus ära algsete suurte külgtreppide esimene 
aste. Seoses uute treppide ja kassaruumide planeerimi
sega ehitati kinni kä osa sambaid peatrepi kõrval (4+4). 
Allesjäänud sambad kaeti kunstmarmoreeringuga ning 
sammaste kapiteelid kaunistati stiliseeritud akantuse- 
motiiviga.Algsed laed säilitati koos dekooriga, kuid lisati 
mitu mustririba, mis õn vormilt lakoonilised ning liituvad 
delikaatselt. Kotli projektiga nihutati garderoobi tagasein 
sügavusse - 1990. a sondaažidega välja tulnud kiviparkett- 
põrand oli algselt kuulunud orkestri abiruumile. Kotli 
lahenduse tulemuseks oli avar vestibüül-garderoob, kus 
garderoobilett paiknes vaid tagaseinas. 2005. a restau
reerimistööde käigus taastati suures osas vestibüüli 
algse kujunduse terviklik ruumimõju. Selle käigus viidi 
põrand algsele tasandile — sellega avati kä külgtreppide 
alumised astmed ning taastati algne ruumiproportsioon. 
Uue terratsopõranda ja valgustite kujundamisel lähtuti 
algsest disainist.Taasavati Kotli projekti põhjal kinni 
ehitatud sambad, restaureeriti sammaste marmoreering 
ja taasavatud sambad kaeti värviga.

Teatri peatrepid ja ringfuajeed
Külgtrepid, mis kulgevad garderoobist kahelt poolt üles, 
õn algsed, Lindgreni-Lönni aegsed. Nende treppide 
kujunduse — balustraadid, trepikäepidemed jm — säilitas 
kä Kotli. Esimese korruse ringfuajee kujunduse autoriks 
peetakse Lindgreni-Lönni abilist arhitekt Bertel Liljequisti, 
kes peale käiku Eesti Rahva Muuseumi oli taotlenud 
eestipäraste vöökirjade loomist. Seinapinnad olid tume
sinised, neid liigendasid valged pilastrid. Pilastrite kapiteeli 
kõrguselt kulges seintel lai reljeefne friis, mis ulatus 
akendeni. Lae silluskaari ja saalipoolsete seinte ülaosa 
kaunistasid raamistusena polükroomsed šabloonmaalin-

gud. Põrandaliist oli lai ning värvitud heledaks, sulades 
põrandaga ühte. Lambid olid Lindgreni kujundatud, 
samasugused kui kontserdisaali jalutusruumides. Kotli 
suures osas säilitas algse kujunduse, lihtsustades vaid 
dekoori ning muutes värvilahenduse heledamaks. Seintelt 
eemaldati horisontaalne friis, värviti seinad õlivärviga 
kuni laeni ühes toonis ning kujundati lae silluskaartele 
profileeritud stukkraamistused, mille keskossa jäi ringi
kujuline raamistus. Selle kujundusega sobisid suurepäraselt 
Kotli uued valgustid.

1986.a remondi ajal värviti seinad roosakaslillaks, pilastrid 
ja silluskaarte dekoratiiwäljad jäeti heledaks. Kotli valgus
tid asendati juugendlike valgustitega, mis mõjusid raske
päraselt. Kardinate disain taotles samuti juugendlikkust, 
kuigi algses kujunduses olid jalutussaalides kardinad 
puudunud (fotode järgi otsustades). Ülemise jalutusruumi 
algsest kujundusest kahjuks fotot säilinud ei ole. Kotli 
kujundas selle kõrgema ja kitsama esimese rõdu kõrvale 
jääva jalutusruumi alumisega sarnasena - rahulikus klas
sitsistlikus laadis. Kä 1986.a ümberkujunduste ajal lahen
dati see jalutusruum sarnaselt alumisega. J. Lemberi ja 
A. Padari 2005.a kujundusprojektiga säilitati kõik väärtus
lik varasematest ehitusjärkudest, sini-rohelise värvi
lahendusega rõhutati algset juugendlikku ilmet.Tööde 
käigus restaureeriti Lindgreni-Lönni aegse peatrepi 
balustrid ja käsipuud ning värviti valgeks, lähtudes värvi- 
sondaažide tulemustest. Paekivist trepiastmed säilitati. 
Ringfuajeede kujunduses lähtuti Kotli üldlahendusest, 
mida täiendati algse värvilahendusega - alumises jalutus
ruumis roheline ja tumesinine ning ülemises tumesinine. 
Säilitati ning restaureeriti dekoor nii seintel kui kä laes 
ja alumises jalutuskoridoris tehtud sondaažide tulemusena 
puhastati välja algse maalingu fragmendid, mis restaureeriti 
ning eksponeeriti.. Säilitati põrandaliistude algne lahendus, 
osa liiste restaureeriti, vajaduse korral valmistati koopia- 
liistud. Põrandaliistud värviti ringkoridorides tumerohe-

Garderoob 2005. a. Esimese korruse ringfuajee 2005. a.

K*«pu US



liseks.Jalutusruumidesse kavandati uued originaalvalgustid, 
mille kujunduseks saadi inspiratsiooni nii A. Kotli kui kä 
Lindgreni-Lönni varasematest Estonia valgu stitest.Taastati 
radiaatorite ja ventilatsioonirestide katted.

Teatrisaal
Säilinud õn nii teatri- kui kä kontserdisaali algne, Lindgreni- 
Lönni üldlahendus.Teatrisaal oli algselt mõeldud peamiselt 
sõnalavastuste ettekandmiseks. Kahe voolujoonelise 
rõduga ja võimsa kroonlühtriga kaunistatud kuppelsaal 
lõi avaruse ja kerguse tunde. Rõdude eenduvad ja loožide 
kumerad pinnad olid jaotatud väljadeks ja kaunistatud 
juugendliku dekooriga. Dekoratiiwäljad ümbritsesid kä 
saali seinte ülaäärt kanneleeritud tüvesega pilastrite 
vahelisel alal. Rõdude sambad olid siledad (kanneleeri- 
mata), üldine värvilahendus oli hele. 1947. a, kui valmis 
Kotli rekonstrueerimisprojekt, vajasid teatrisaali laed ja 
seinad sõjapurustuste tõttu tugevdamist. Üldtähendus 
säilis, kuid muudeti dekoori ning täiendati saali laemaaliga. 
Kerged Lutheri vabriku toolid asendati raskepäraste 
reaistmetega. Kujundus muutus raskepärasemaks ja 
pidulikumaks, kuid akustika halvenes. Kotli vähendas 
saali lava-ava üheksa ja poole meetrini ning uue kujunduse 
sai lavaportaal. Juugendlik ornamentika asendus klassit
sistlikuga. Lavaportaali kohale kavandas Kotli esialgu 
loorberilehtedega ümbritsetud teatrimaski, selle alla 
lindimotiivi. Portaalipealne kaunistus teostati mõnevõrra 
muudetud kujul - mask asendati suurema viisnurgaga, 
lindile kirjutati loosung “Kunst kuulub rahvale” ning 
postamendi asemele paigutati kandlemotiiv. Orkestriauku 
ümbritses saali poolt madal piire, mida kaunistas ümar

tähemotiiv - sama dekoorielement, mis kordub rõdu- 
piiretel jm saalis. Saali põrand kaeti parketiga, rõdudele 
kavandati värvitud laudpõrandad. Saali seinad värviti 
õlivärviga, lagi ja rõduääred liimvärviga.Voolitud orna
mentikat toonitati kohati kuld-pronksvärviga. Rõdude 
sambad ja seinte pilastrid kaeti kunstmarmoreeringuga. 
Pilastritevahelisele alale kavandati kipsreljeefid, mis 
sümboliseerisid 16 liiduvabariiki. Reljeefid teostasid 
skulptorid V. Mellik, F. Sannamees, E. Roos, A.Vomm, J. 
Raudsepp, H. Halliste,A. Horma, A. Kaasik ja G. Pommer. 
Saali laes ümber lühtri õn säilinud munatemperas maal, 
mille õn loonud E. Okas, E. Kits ja R. Sagrits. Maali
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teemadeks õn põllumajandus, tööstus ja kalandus, Eesti 
laskurkorpuse võidukas saabumine ning rahva rõõmupidu. 
Figuurid ja arhitektuursed detailid õn joonistatud illusoorse 
perspektiivi saavutamise huvides tugevas rakursis. Laemaal 
annab saalile neobarokse laengu. Kotli kavandas maali kes
kele kä uue valgusti. 1986. a remondi ajal vahetati Kotli 
kujundatud laelühter ning saali toolid välja. Esimese rõdu 
tagaseinas suleti osa sissepääse ning rajati tehnilised ruumid, 
mille sisse jäid kä sambad. Saal värviti roosakaslillades 
toonides. Muudeti kä lavaportaali, ehitades selle ülevalt 
madalamaks, mis halvendas akustikat veelgi. 2005. aasta 
restaureerimistööde käigus säilitati ja restaureeriti A. 
Kotli kujundatud saali lae- ja seinaornamentika, kä lava 
kohal olev loosung “KUNST KUULUB RAHVALE” . 
Lavaportaali restaureerimisel lähtuti üldjoontes A. Kotli 
algprojektist, kuid tehti kä mõningaid muudatusi, et 
parandada akustikat ning rahuldada teatri tehnilisi 
vajadusi. Lavaportaali algne kõrgus ennistati, prožektorid 
paigutati portaali ette. Saali värvilahenduses lähtuti 
värvisondaažide tulemustest. Akustika parandamiseks 
kaotati helineelavad rõdubarjääride katted ja külgloozhide 
sametkardinad.Teisele rõdule ehitati tagumise oolirea 
asemele akustiline sein, selle taha tekkis jalutuskoridor. 
Nii sai avada 1986. aastal kinni pandud peafassaadi aknad. 
Laemaal restaureeriti (AS KAR-Grupp).Uste kujundus 
säilitati, helikindlad saaliuksed projekteeriti ja teostati 
olemasolevate uste koopiatena. Uste algsed piirdeliistud 
ja -klotsid säilitati ja restaureeriti ning need originaal- 
detailid ühendati uute helikindlate ustega.

Valge saal
Teatri- ja kontserdisaali ühendanud keskmine hooneosa 
oli saanud sõjas ja tulekahjus sedavõrd tugevasti kahjus
tada, et tuli kuni keldrikorruse laeni lammutada. Seega 
saame selles osas rääkida vaid Kotli arhitektuurist ja 
kujundusest. Lindgreni-Lönni lahenduses asusid keskosa 
esimesel korrusel restoran ja piljardisaal, kuhu pääses 
sisehoovist, ning teisel korrusel lisaks kauni kujundusega 
jalutussaalidele kä Valge ja Punane saal. Kotli projekteeris 
nn Valge saali esialgu lihtsa jalutusruumina. 1951.a pla
neeriti see ümber kaheks ruumiks ning paigaldati uued 
aknad.Valge saali ehteks sai mosaiikpannoo “Lähme 
suurele peole”, millel oleval lipul oli esialgu kä Stalini 
portree. Saal koosnes kahest ruumist - pannooga pidu
likumast osast, kus paiknes kä klaver, ning seinaga eral
datud puhvetist. Põrand oli kaetud parketiga, seinapindu 
kujundasid raamistusega dekoratiiwäljad, lagesid stukk- 
raamistused. Kä laelühtrid olid originaalkujundusega. 
Seinte alumine pind oli kaetud puitpaneeliga, mis oli 
värvitud heledas toonis. Hilisemate remontide käigus 
õn Valge saali vahesein lammutatud, pääsu kontserdisaali 
ossa õn laiendatud kahepoolse uksega. 2005. a restau
reerimistööde käigus kujundati saal pidulikumaks ja 
esinduslikumaks - tänu elegantsetele valgustitele, valgetele 
kardinatele ja tekkinud avarustundele väärib see Valge 
saali nime (viide Lindgreni-Lönni kaunile). Säilitati ja 
restaureeriti A. Kotli kujundatud lae- ja seinadekoor.

Valge saali kohale kostüümilao asemele ehitati Sinine 
saal koos tualettruumide ja puhveti abiruumiga.Tellija 
soovil (ja säästva arengu põhimõttel) kasutati Sinise 
saali sisekujunduses ära muudest ruumidest renoveeri
mistööde alguses eemaldatud sisustus - valgustid ja 
kardinad koos kardinapuudega ringfuajeest,Valge saali 
restaureeritud baarilett ja -kapp.

Keldrikorruse ruumid
Algselt asusid teatriploki keldris keeglisaal, tehnilised 
ruumid ja töökojad. Kontserdisaali keldrid olid aga jao
tatud väikesteks keldriboksideks ning üüriti välja koos 
äriruumidega. Kotli kavandas teatritiiva keeglisaali asemele 
garderoobi, uue trepikoja ning abiruumid. Kontserdisaali 
keldrisse jäi aga peale sõda gaasivarjend. Garderoob oli 
juba enne viimaseid restaureerimistöid keldrist ära 
viidud, garderoobi markeerivad kinniehitatud postivahe- 
dest moodustuv niššiderida ning selle taha jäävad tualett
ruumid. 2005. a lahendusega kujundati keldriruumid 
puhke- ja puhvetiruumideks. Keldrisse viinud A. Kotli 
kavandatud külgtrepid lammutati.
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Restaureerimistöödest Kuressaare raekojas
Tekst ja fotod Aet Maasik

Teostus: AS Saare Erek (üldehitus)

OÜ VanaTallinn (stukitööd ja dekoorimaaling)

• 2005. aasta teisel poolel remonditi-restaureeriti 
Kuressaare raekoja II korrus linna volikogu esindus
ruumideks. Ühtlasi oli eesmärgiks lahendada raesaali 
sisustus nii, et saali oleks võimalik kasutada kä muuks 
otstarbeks: kontsertide ja pidude korraldamiseks, täht
päevade tähistamiseks, abielude registreerimiseks.
• Restaureerimiskontseptsioonina arendati edasi 
1970-1973 väljakujundatud põhimõtteid (H. Üprus, A. 
Maasik). Plaanilahenduses lammutati viimane vale, see 
tähendab uus sein, kuna otsustati avatud kohviköögi 
kasuks. See lahendus avab II korruse trepihalli kä lõuna
päikesele ning toob ilmekalt esile Kuressaare raekoja 
omapärase sisemiste dolomiitkvaadritega mantelkorsten- 
köögi müüri.
• Sisustuses kasutati nn antikvaarset stiili, ühendades 
ansambliks projekteeritud pika laua, stiilse mööbli toot
jate kataloogist valitud toolid ning algupärased vanad 
diivanid, lauad, toolid ja puhveti, mis restaureeriti tervik- 
ansamblit arvestades. Loomulikult ei olnud võimalik lei
da 17. sajandi esemeid, vaid tuli leppida neostiilsetega.
• Pööning, mis siiani oli olnud uudistajate eest peidetud, 
õn nüüd avatud. 1962. aastal raudbetoonvahelakke pro
jekteeritud luuki laiendati ja tehti uus trepp.Tõmmates 
paralleele Tallinna raekoja restaureerimisetappidega, siis 
ehitati kä seal pööning välja alles hiljuti. Kuressaare rae
koja pööning õn samuti väga atraktiivne: kõrge katus, 
monumentaalsed korstnad, sarikad, pennid. Ühe võima

lusena õn pakutud teha pööningule Raeühingu stiilsete 
kostüümide näitus-ladu.
• Sisedekoratsiooni juhtmotiiviks oli juba 1970. aastal 
kavandatud vana laemaal, mis asus kokkulapituna Saare
maa Muuseumis. Laemaal paigaldati aastatel 2001-2002 
ja restaureeriti laes. Maali keerulist ajalugu õn korduvalt 
kajastatud Saaremaa ajalehes ja kä Postimehes. Laemaali 
kasutamise mõte oli tekkinud Helmi Üprusel esiteks 
sellepärast, et kaitsta maali hävingu eest, teiseks olid 
raekoja interjöörid, olles kaotanud oma algse kujunduse, 
liiga kõledad, askeetlikud. Laemaalist lähtudes projekteeriti 
lagede karniisid ja vahejaotused ning valiti värvitoonid. 
Tekib küsimus, kui rikkalik ikkagi oli 1670. aastal raekoja 
interjöör. S. Karlingi järgi põhjustas raekoja kujunduse 
lihtsaks ja vaeseks jäämise asjaolu, et Magnus Gabriel 
De la Gardie oli lahkunud Kuressaarest enne raekoja 
valmimist. Ja muidugi pikk varemetes oleku aeg (4. märts 
1710— 1784).Teine õnnetu periood olid aastad 
1960-1970, mil hoone ilmselt katkise katusega ootas 
uue katuse tegemist. II korruse vahelae raudbetooni 
valamine tegi olematuks vahepealsete ehitusetappide 
tulemused (karniisid, ahjud). Kuna põrandad olid juba 
1970-1973 tehtud lipp-parketist (saali põrand erijoonise 
järgi ornamentaalsena), jäi üle mõelda seinte kujundusele. 
Siinkohal tahan põigata Kuressaarest Tallinna ja Eesti 
mõisatesse ning rääkida vahepeal seal omandatud koge
mustest. Oli saabunud uus lubja-aeg. Kasutati lihtsalt 
lubivärvi, valmistati käsitsi lubi-liimvärvi (naha- või kondi- 
liimi baasil) ning kaseiinvärve värvimuldadest kas kaseiin-
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temperana või lihtsalt kaseiinvärvina.Telliti seina- ja 
laemaalingute konserveerimis- ja restaureerimistöid 
ning värviuuringuid. Reeglina õn interjöörimaalingud 
signeerimata ja dateerimata, olgu tegemist lihtsa orna
mendi või keerulise kompositsiooniga.Arvestades hoone 
üldisi ehitusetappe ja konkreetse sondaaži puhul ilmnevat 
värvikihtide arvu, samuti kunstikriitilisi hinnanguid ja 
võrdlusi, õn põhiliselt olnud tegemist 18.-20. sajandi 
töödega.Vaid Toompeal asuva Piiskopimaja puhul võib 
oletada, et õn säilinud näiteid 17. sajandi lõpu sisedeko
ratsioonist (pärast 1684. aToompea tulekahju). Need 
õn maalitud siseportaalid. Maaling õn tehtud tumehalli 
liimvärviga vaba käega krohvi pinnale. Seina allosas õn 
sinakashall lambrii, ülaosas talalae lõpetusena hall friis. 
Ilmselt 18. sajandisse jäävad Albu mõisa ja Tallinna Vene

tn 22 hoone seinamaalingud.Vene tänaval õn sein liigen
datud nii horisontaalselt kui kä vertikaalselt, uste kohal 
õn figuraalsed sümmeetrilised kompositsioonid, maalitud 
pilastreil taimornament.Albu mõisa rikkalik akantus- 
maaling õn samuti organiseeritud marmoreeritud pilast
rite abil. Mõlemal juhul õn tegemist seinapinnale lubi- 
liimvärvidega käsitsi tehtud maalinguga. Üldistades võib 
öelda, et nii 17. kui kä 18. sajandi interjööris kasutati 
sageli lihtsat, arhitektuurselt liigendatud seinapinda, mille 
maalingud olid teostatud vähepüsivate värvidega. See 
põhjustas sagedasi ülemaalimisi, mille puhul kas säilitati 
sama kompositsioon ja koloriit või anti täiesti uus lahen
dus. Siit tuleneb, miks ei olnud võimalik kasutada Kures
saare raekoja seinadekooris konkreetseid eeskujusid, 
vaid otsustati meeleolu loova üldmulje kasuks.



Võrumaal Haanja vallas Plaani külas asuva 
Püha Nikolaose kiriku restaureerimine
Tekst ja fotod Epp Needo

Vaade edelast Tundmatu fotograaf 1960.

Uuringud, eritingimused: AS Kurmik; Ivi Laatsit, Epp Needo 

Projekt: AS Kurmik; Epp Needo ja OlgaTsiruljova 

Teostus: AS Kurmik, projektijuht Aigar Needo 

Muinsuskaitseline järelvalve: Olev Suuder

Haanja kõrgustikul looklevVõru-Haanja-Ruusmäe maan
tee läbibVõrust umbes 20 km kaugusel asuvat Plaani kü
la, mille keskel üllatab teelist tavapärasest maastikupildist 
muinasjutulossina eristuv väike kompaktne õigeusu püha
koda- EAÕK Püha Nikolaose kirik. 1873. aastal ehitatud, 
ruudule läheneva kreeka risti kujulise põhiplaaniga ning 
viie sibulkupli ja lääneküljel asuva kellatorniga historitsistlik 
kivihoone pakub tõelist vaatluslusti. Nagu paljude teistegi 
Lõuna-Eesti vanade hoonete juures, võlub kohalike mater
jalide - maakivi ja tellise - meisterlik kasutamine.Teatavasti 
ehitati valdav enamik selle aja apostlik-õigeusu kirikuid 
tüüpprojektide järgi. Plaani kiriku puhul õn kasutatud 
Eesti alal vaid mõne hoonega (Maaritsa kirik ja Nõo Püha 
Kolmainu kirik, mõlemad 1873) esindatud lahendust. Kas 
olid projektid skemaatilised või oli mängus ehitusmeistrite 
fantaasia, kuid ükski sama projekti järgi ehitatud kiriku
hoone pole teistega päris identne.

Varem Haanja-Plaani apostliku õigeusu kogudusele 
kuulunud ehitis natsionaliseeriti 1950 aastate alguses ja 
täitis oma ülesannet pühakojana veel veidi üle kümne 
aasta. Peale koguduse likvideerimist viidi sisustus teistesse 
kirikutesse ning hoonet kasutati Munamäe sovhoosi 
viljalaona. Kirikuhoone tehnilise seisukorra halvenedes 
koliti ladu välja ja ehitis jäi tühjalt seisma. 1973. aastal 
võeti kirik kohaliku arhitektuurimälestisena riikliku kait
se alla. 1980 aastate lõpul sai hoone valdajaks Haanja 
Küla RSN Täitevkomitee. Muretseti raha ja alustati kiriku 
restaureerimist. Korrastati fassaadid, vahetati välja kat
kised aknaruudud ning katuse ja tornikiivrite katteplekk, 
valmistati puuduvad siseuksed ja tehti muid remonditöid. 
Raha sai aga otsa ja töö jäi pooleli. Peale Eesti iseseis
vumist läks kirikuhoone üle Haanja vallavalitsusele. 2001. 
aastal moodustati endise koguduse maadest 15,8 ha 
suurune kinnistu, mille väiksemale, 0,2 ha suurusele 
maatükile jäi kä kirikuhoone. Kinnistu tagastati Eesti 
Apostlik-Õigeusu Kirikule, kohapealseks haldajaks sai 
EAÕK Võru Ekaterina kogudus. Kohe tekkis küsimus, 
kuidas tühjalt seisvat koguduseta kirikuhoonet kasutada. 
Sündis lennukas mõte rajada sinna mungaklooster. 
Suuresti turismile suunatud projekt näeb ette pühakoja 
restaureerimise ja selle sisustamise bütsantsipäraseks 
kloostrikirikuks: siseseinad kaetud freskodega, palvesaalis 
madal ikonostaas ja kreekapärased mungatoolid, valgus
tuseks õlilambid või küünlad. Kirikust idas õn kavas 
ehitada mäenõlva sisse stiililt kirikuga sarnane kloostri 
elu- ja majandushoone, kus privaatruuumide kõrval 
oleksid kä munkade elu tutvustavad avatud ruumid. 
Kivimüüriga ümbritsetud kloostri kompleksi juurde 
endise pastoraadi asukohta (hooned hävinud) rajataks 
võõrastemaja nii palveränduritele kui kä turistidele, 
lähedal asuvale osaliselt metsaga kaetud 15-hektarisele 
maa-alale temaatiline jalutuspark.

Esimeste töödena võeti ette kirikuhoone ehituslik res
taureerimine ja infopunkti rajamine, rahuldamaks paljude 
teeliste pidevat huvi kiriku ja selle ajaloo vastu. Raha 
nappus ei võimaldanud teostada projekti täies mahus. 
Remonditi katus ja neli tornikiivrit, vahetati katteplekk, 
restaureeriti siseseinad, põrandad ja uksed, korrastati 
aknad ja fassaadid. Restaureerimata jäid kesk-ja kellatorni 
kiiver ning tornitambuuride välisküljed, siseuste aaderdus 
jäi pooleli. 1980 aastate lõpus remonditud katus lasi 
vett läbi.Viis sibulkuplit olid tookord kaetud soomus- 
valtsplekiga - kesktorni kuppel nn kilukarbiplekiga, 
nurgakuplid värvitud musta plekiga.Vaid kellatorni kuppel 
õn säilitanud algupärase kuju. Kõik ristid (v.a peaukse 
kohal olev) õn kaduma läinud, kesktorni tipus asus juba 
pikka aega kurepesa. Katusepleki eemaldamisel selgus



Külgtorni kupli laudis.

ulatuslik puitkonstruktsioonide kahjustus.Tuli välja 
vahetada sarikaotsad, toestik ja osa laudist. Nurgatornide 
kuplite laudise lagunenud ülaosa asendati. Kurepesa 
tõsteti katuselt maha, selle alusraam oli nii mädanenud, 
et pesa lagunes koost. Fassaadidel remonditi osaliselt 
maakivi- ja tellismüüritise vuuke - tsementmört asendati 
originaalisarnase heleda lubimördiga, puhastati 
tsemendiseguga määrdunud kivid. Külgukse kõrval 
asendati purunenud müüritellised.Akendel eemaldati 
klaasid, metallraamid puhastati ja värviti. Klaasid pandi 
tagasi, kusjuures algupärased käsitsi valmistatud 2 mm 
paksused kollakad klaasiruudud paigutati põhjapoolsetele 
akendele, kus neid kõige rohkem säilinud oli. Katkised 
ruudud asendati tavalise klaasiga, projektiga ette nähtud 
eriklaaside paigaldamine jäeti edaspidiseks. Kesktorni 
tambuuri puitraamidega aknad restaureeriti.Välisuksed 
remonditi, peauks aaderdati siseküljel säilinud 
tammeimitatsiooni eeskujul. Kiriku ruumijaotus õn 
traditsiooniline - läbi läänepoolse eeskoja pääseb kahek- 
sanurksesse kuppelvõlviga palvesaali, mille idaosas õn 
ikonostaasiga eraldatav altariruum. Palvesaali kohal õn 
avatud tambuuriga kesktorn. Eeskojast põhja pool õn 
kellatorniga ava kaudu ühendatud panipaik, lõuna pool 
tornitrepikoda.Altariruumi kõrval asub põhja pool väike 
abiruum, lõuna pool külgukse tuulekoda. Kõikide ruumide 
seintel ja võlvidel parandati krohv originaaliga koostiselt 
sarnase lubimördiga. Enne seda parandati katuse 
läbijooksmisest müüritisse tekkinud praod.Väikeste 
ruumide krohvipinnad kaeti lubivärviga, teised 
krohvipinnad jäeti viimistlemata, need töödeldakse hiljem 
maalingute metoodika kohaselt. Eesruumi ja nelja väikese 
ruumi tellispõrandad restaureeriti. Palvesaalis ja sellest

paari astme võrra kõrgema kaarja keskosaga ambonil 
oli hästi säilinud laiadest laudadest värvimata puitpõrand. 
Vaid seinte ääres olid lauad kohati pehkinud ja hiirte- 
rottide näritud, pragusid oli betooniga kinni valatud. 
Äärmiste põrandalaudade eemaldamisel tulid nähtavale 
läbinisti pehkinud talaotsad. Põrandat rohkem avades 
selgus, et esialgu algupäraseks peetud laudpõranda all 
õn palvesaalis tellispõrand, altariosas aga olid kõik pin
nasel asuvad põrandatalad pehkinud. Otsustati põrand 
lahti võtta. Huvitav õn märkida, et sirgeservaliste põran
dalaudade omavahel ja taladega ühendamisel oli kasutatud 
ainult puitpunne, naelad olid löödud hiljem remondi 
ajal.Vana tellispõrand jäeti alles, mädanenud põrandatalad 
asendati, puitpunnid taastati ja lauad pandi uuesti kokku. 
Paigaldati kä põrandaaluse tuulutusrestid.Välisseinte 
äärde rajati elektrikütte ja plaatkattega betoonpõrand. 
Siseuksed restaureeriti. Eeskoja ja palvesaali vaheline 
klaasitud tiibuks vajas vaid väikest remonti, aaderdus oli 
hästi säilinud.Teised uksed puhastati vanast värvist ja 
kaeti aaderduse alusvärviga. Sulused puhastati ja korras
tati, puuduvad ning katkised sulused asendati koopiatega. 
2004. a suvel, kohe peale sisetööde lõpetamist avas 
kloostri rajamise initsiaator MTÜ Plaani Sõbrad kirikus 
pühakirjateemalise graafikanäituse. Kiriku taha muruplat
sile püstitati infopunkti jaoks ajutised majakesed, mis 
olid turistide ja teiste huviliste teenistuses kä järgmisel 
suvel.Valminud õn kiriku siseviimistluse kavandid, kuid 
siiani pole õnnestunud hankida raha restaureerimistööde 
lõpetamiseks ning teiste plaanide teostamiseks.

Epp/Needo



Vihterpalu mõisa restaureerimine
Tekst ja fotod Silja Konsa

Uuringud: OÜ Vana Tal linn 

Projekt OÜ VanaTallinn

Teostus: AS Suntee, krohvitööd Lindeberg! Fassaadi OÜ, 

stuki ja maalingute restaureerimine AS KAR Grupp 

Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ VanaTallinn

Vihterpalu küla õn mainitud esimest korda 1402. aastal, 
kuid mõisa kohta pärinevad esimesed teated 17. sajandi 
algusest - ajast, kui valduse omandas Thomas Ramm, 
kes oli nimetatud Riia linnapeaks ning kellele Gustav II 
Adolf oli kinkinud sõjaliste teenete eest lähikonnas 
asuva Padise mõisa ning Suur-Pakri saare.Vihterpalu 
omanikeks jäid Rammid kuni mõisate võõrandamiseni 
(hiljem küll vaid naisliini kaudu). 1919. aasta maareformi 
käigus jagati mõis talunikele ning peahoone ja park anti 
Vihterpalu 6-klassilisele algkoolile. Mõisahooneid oli 17. 
ja 18. sajandi varaloendite järgi üsna suur hulk. Enamasti 
olid need puithooned. 19. sajandi algul, Gustav von 
Knorring! ajal (abiellus 1812. aastal Elisabeth von 
Rammiga) rajati siiani säilinud mõisaansambel. 
Hilisklassitsistlik peahoone valmis arvatavasti 19. sajandi 
I veerandi lõpus.Teada õn selle kaks ümberehitust - 
1870. ja 1950. aastatel1. Hoone õn kahekorruseline. 
Uhket ja suurejoonelist fassaadi liigendavad kolmnurk- 
frontoonidega keskrisaliit ja otsarisaliidid. Keskrisaliiti 
kujundavad peenelt töödeldud korintose kapiteelidega 
pilastrid. Fassaadi sissepääsud olid toodud sümmeetriliselt 
eenduvate mahtudena tiibadele. Hoone tagakülge ilmes
tab 1870. aastatel juurde ehitatud avar dolomiitsammas- 
tega portikus-terrass koos tagaväljakule avaneva piduliku 
trepistikuga. Nii peahoone ette kui kä selle taha olid 
kujundatud ringteega ümbritsetud väljakud, mis õn 
praeguseks taastatud. Kunagisest regulaarstiilis rajatud 
pargist õn säilinud põlispuudega allee lääneküljel ning 
mõningad teed. 19. sajandi II poole vabakujulisest 
pargiplaneeringust õn jälgitavad põlispuude rühmad 
peahoone lähiümbruses.

1979. aastal märgib ajaloolise õiendi autor E. Meriste* 2 
hoone tehnilise seisukorra halvaks ning juhib tähelepanu 
kasutamata ja kütmata maja niiskumisele ja lagede kahjus
tustele, ühtlasi lisades, et selline olukord õn kestnud ju
ba mitukümmend aastat. Pärast õiendi koostamist oli 
jõudnud laguneda kä tagumine terrass, dolomiitsambad 
olid vajunud pikali. Mõisa eest hoolitsev omanik sisuliselt 
puudus, vaid peahoone üksik elanik hoidis hoonel silma 
peal. Selline olukord kestis 2001. aastani, mil mõisa 
omandas soomlasest ärimees Timo Lemberg.
2001. aastal alustati peahoones remondi-restaureerimis- 
töid. Kuna eterniidist katusekate oli sedavõrd amorti
seerunud, et põhjustas juba mõne vahelae varingut, tuli 
esimese tööna teha katuse avariiremont. Katuse lähemal 
uurimisel selgus, et selle kandekonstruktsioonide kahjus-

Fassaad.

tused olid lokaalsed, mistõttu sai võimalikuks suure osa 
vanade tarindite säilitamine. Proteesimist vajas kümme 
sarikaotsa. Seevastu tuli asendada müürlatid ja röövitus, 
mis oli vana plekk-katte all pehkinud. Katusele paigaldati 
tahvlitena käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk. Nagu 
eespool märgitud, põhjustas sademevee läbijooks 
varingulisi kahjustusi kä II korruse vahelagedele. Siingi 
ei hakatud lausa kõiki laetalasid välja vahetama, vaid 
piirduti nelja kahjustunud tala asendamisega sama 
ristlõikega puittaladega ning kuue laetala proteesimisega. 
Sademevee hoonest eemalejuhtimiseks paigaldati uued 
vihmaveetorud, samuti ehitati välja drenaaž koos 
vundamendi hüdroisolatsiooniga. Ometi avaldusid mõne 
aasta möödudes siin-seal niiskuskahjustused. Hoone 
krohvile tekkisid väiksemad praod ja paigutised välja- 
sooldumised, tagumise terrassi seintelt irdus krohvkate. 
Viimast põhjustas kä terrassi enda kehandi niiskusrežiim.
Katuse projektlahendust muudeti ehitustööde käigus 

harjasõlme osas. Harjapleki tõstmine tuulutuse tagamise 
eesmärgil oli muutnud väljapeetud arhitektuuriga hoone 
ilme kohmakaks. Järelevalve käigus ehitati harjasõlm 
madalamaks, millega arhitektuurne lahendus tasakaalustus. 
Projektiga nähti ette fassaadi ümberehituse-eelse välja
nägemise taastamine. Kinnimüüritud ukseavade ettevaat
likul lahtiraiumisel ilmnes, et avasid flankeerinud korintose 
kapiteelidega poolsambad olid hästi säilinud. Seega 
eksponeeriti originaalelemendid ning toodi hoones esile



algselt kavandatu. Kuna fassaadi tiibadel ei olnud eend- 
ehitisi säilinud, siis taastati need fiboplokkidest ja krohviti 
üle. Seevastu tagumine terrass, mis oli küll varisenud, 
otsustati olemasoleva paekivist konstruktsioonina säili
tada ning puuduvad osad samast materjalist taastada. 
Arvatavasti ei saanud terrass ja trepistik ehituskvaliteedilt 
parim, samuti esines vigu krohvimisel ning kogu kons
truktsioon vajab veel remonditöid. Kuigi peahoone II 
korruse aknad nähti ette säilitada ja restaureerida, 
asendati need suures osas uute akendega, mis küll õn 
puidust, kititud, vana aknaruudujaotust järgivad ja paketita, 
kuid siiski tänapäevased.Vanad aknad õn ladustatud 
pööningule. Muinsuskaitseline järelevalve eelistanuks 
krohvitöödel kasutatud tehase lubisegudele traditsiooni
list lubikrohvi. Siseruumid restaureeriti, soovinud oleks 
aga enam konserveerivat lähenemist. Stukitööd õn 
teostatud perfektselt, andmata asu väiksemalegi kona
rusele või kõrvalekaldele. Kõnekama ja huvitavama 
mõõtme annavad mõisaaegsed, väärika kulumusega 
laudpõrandad ja saali kõrval oleva salongi eakas parkett- 
põrand. Äramärkimist väärivad pieteeditundega restau-

Seinamaalingud.

reeritud siseuksed, kus originaal laseb end äratuntavalt 
ja tunnustatavalt aimata. Silma jäävad korrastatud liht- 
pottidest ahjud, samuti säilitatud mõisaaegne köögipliit, 
mida õn alles vähestes mõisates. Mõisaajast annavad 
tunnistust Pompeji-laadsed maalingud ja aaderdatud 
puittrepp läbi kahe korruse ulatuvas vestibüülis. Maalin
gute puhul rakendati nii konserveerivat kui kä restau- 
reerivat (hävinud ja kahjustunud osades) lähenemist. 
Mõisa majandus- ja teenindusruumid paigutati peahoone 
läheduses vanal vundamendil endises mahus taastatud 
hoonesse.
2005. aastal restaureerimistööd lõpetati, mõisas alustas 
tööd puhke- ja konverentsikeskus.

Laudpõrandad.
1. E. Meriste.Vihterpalu mõis. Ajalooline õiend.Tln, 1979. Muinsuskaitseameti arhiiv A-166.

2. E. Meriste.Vihterpalu mõis. Ajalooline õiend.Tln, 1979. Muinsuskaitseameti arhiiv A-166.
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Käsitöö ja ühistöö
Tallinna diakonisside haigla kabelist
Pikva Miikaeli kabeliks
Mika Orava, Indrek Joala, Jaanus Vipper, Merike Kallas, Toomas Mäeväli, Tõnu Vainküla

Aastal 2005 valmis Pikva Miikaeli kabel, mille pühitsemisel 
ütles toonane Muinsuskaitseameti peadirektor Agne 
Trummal.et selle taastamine õn Jumalale ja Eesti kultuuri
loole meelepärane tegu.
Kabeli projekteeris 1891. aastal arhitekt Erwin Bernhard 
diakonisside haigla töötajate palveruumiks. Pärnu mnt 
102 paiknenud diakonisside haigla võimas paekivihoone 
hakkab üle viadukti sõitjatele silma kä täna, tema taga 
pargi varjulises sügavuses paiknenud Eesti üks väheseid 
neogooti stiilis puithooneid oli aga avalikkusele päris 
tundmatu. Kabel jõudis oma eelmises asukohas näha 
õige mitut ajalooperioodi.Tsaariajal oli see palveruumina 
osa haigla igapäevasest elust.Vabariigi ajal täitis ta sama 
funktsiooni, siis uuendati hoone siselaudis ning käärkambri 
kamina asemele ehitati käärkambri ja kabeliruumi vahele 
ahi. Pärast Tallinna pommitamist 1944. aastal leidsid aset 
esimesed muutused hoone välisilmes. Lähedal lõhkenud 
pomm rikkus kabeli aknaid, uksi ja välisseinu. Nende 
parandamisel muudeti akende jaotust. Nõukogude ajal 
muutus nii kabeli kasutusviis kui kä seisund. Uue iseseis
vusaja saabudes püsis kabel endiselt ning täitis lao ja 
kolikambri ülesandeid. Peab olema teatud mõttes tänulik 
Tallinna linnale, kes uusi kommunikatsioonitrasse koos-

kõlastades tegi võimatuks kabeli vaikse hääbumise oma 
senises asukohas. Lammutamisohus kabeli ümber käivi
tusid protsessid, mille lõpptulemus andiski alust Agne 
Trummali eespool mainitud kommentaariks.
2004. aasta suvel sai alguse kabeli päästmise operatsioon, 
millesarnast Eestis varem pole teostatud.Tegelikult õn 
hooneid, peamiselt küll rõhtpalkhooneid, Eestis läbi 
aegade teisaldatud. Kuid siiani õn see puudutanud vaid 
muuseume või eraisikuid ja hõlmanud reeglina vaid 
etnograafilist pärandit. Pikva kabeli näol õn tegemist 
tõepoolest esimese korraga, kus arhitektuuriajalooliselt 
väärtuslik hoone demonteeritakse1. Rühm eraisikuid 
otsustas anda kabelile uue elu ja säilitada sellega arhi- 
tektuuriväärtusliku hoone kä tulevastele põlvedele. 
Kõigepealt oli vaja leida kabelile uus asukoht. Selleks 
sai Harjumaal asuva Pikva mõisa park. Kabeli teisalda
misega läks kohe kiireks, kuna kõrval kaevati juba uue 
hoone vundamendiauku.Teisaldustöid asus tegema OÜ 
Kuukaar, kes oli muuhulgas üks kabeli ümberpaigutamise 
idee autoreid. Esmalt mõõdistas ja inventeeris ajaloolane 
Andres Sildre kabeli, see oli üks hoone demonteerimise 
ja hiljem tema algupärase väljanägemise taastamise 
eeldusi. Lammutustööd algasid ehitusosade ja -detailide 
nummerdamise ja dokumenteerimisega ning lisandunud 
sobimatute detailide eemaldamisega (nt eterniitkatus, 
trellid akendel jne). Hoone konstruktsioonid viidi 
Pikvasse, väiksemad ehitusdetailid, mida sai korrastada 
siseoludes (aknad-uksed jne) firmasse Kuukaar. Kogu 
hoone ehitussubstantsist õnnestus päästa 85-90%. 
Hoone ilma funktsioonita õn surnud hoone ja nii seati 
eesmärgiks anda kabelile tagasi tema algne kasutusviis. 
Pikva mõis asub Anija kihelkonnas, kus siiani ei olnud 
ühtegi kirikut ega kabelit, ning seega oli hoone oma 
algupärases funktsioonis just see, mis piirkonnale vaja. 
Sellega kaasnes aga uus probleem, mille lahendamine 
nõudis sama palju vaeva kui hoone teisaldamine: kabelis

Cjü acadb.
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puudus igasugune sisustus. Appi tuli arhitekt lllar Kannel- 
mägi, kes õn spetsialiseerunud just sakraalarhitektuurile. 
Kabelile tehti sisekujundusprojekt, mille lähtepunktiks 
oli Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt saadud vana 
altarimaali raam.Tegemist oli ilmselt osaga vanast ikooni- 
kapist. Koostati kä fassaadiviimistlusprojekt, mis põhines 
värvisondaažidel.Vajaduste selginedes sai ilmsiks kä 
kolmas suur probleem - raha. Selle probleemi lahenda
mine tähendas kogu projekti käivitamise võtit. Projekti 
iseloom eeldanuks, et selle teostamisele paneb õla alla 
kä avalik sektor, eriti need ametkonnad, kes kutsutud 
ja seatud kultuuripärandit kaitsma ja hoidma. Muinsus
kaitseamet, kelle ülesandeks arhitektuuripärandi hoidmine 
ju ongi, jäi projekti suhtes passiivseks, kuid mis väga 
oluline - kä ei takistanud, mis võimaldas seda tõrgeteta 
teostada2. Märkimisväärset abi - nii moraalset kui kä 
rahalist - andis aga Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. 
Projekti aitas finantseerida kä erasektor.
Kabeli projekti juurde kujunes terve töörühm. Sinna 
kuulus hulk inimesi Eesti Kunstiakadeemiast: Mare Ker
mann ja ReetTalima tekstiiliosakonnast (sakraaltekstiilid), 
Kaido Ole ja Lauri Sillak maalikateedrist (altarimaal), 
Mati Raal ja Merike Kallas restaureerimisteaduskonnast 
(altarimaali raami restaureerimine). Üks sisustuse suuri
maid probleeme oli sobivate pinkide leidmine. Katsetest 
hoolimata ei õnnestunud neid Eestist leida, abi saadi 
Rootsi Muinsuskaitseameti kaudu, kellega aitas kontakti 
saada Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göranson. 
2005. aasta kevade saabudes oli kogutud osa töödeks

vajaminevast rahast ja tehtud kä osa töid. Jaanus Vipper 
Kuukaarest restaureeris aknad ja uksed ning teostas 
üldist järelevalvet, Indrek Joala koos töömeestega alustas 
nummerdatud konstruktsiooniosade paigaldamist. Pro
jekti edenedes liitus üha rohkem vabatahtlikke abilisi, 
palju töid tehti talgutega. Lilian Meister jaTõnu Aru 
värvisid kabeli seinad, Pikva mõisa puusepad aitasid val
mistada sisustust. Sügisel said tööd ühele poole. Rootsist 
tulid pingid, mille restaureeris Tõnu Vainküla. Puuduvad 
sisustusdetailid tehti mõisa oma töökojas ja muud sisus
tuse osad saadi kingitusena eraisikutelt. Restaureerimis
töös üritati võimalikult palju kasutada vanu töövõtteid 
ja traditsioonilisi materjale.Tõnu Aru ja Eve Ester jääd
vustasid kogu protsessi esimesest päevast kuni pühitse
miseni dokumentaalfilmis.

2. novembril 2005 pühitses peapiiskop Andres Põder 
hoone Miikaeli kabeliks.

Mika Orava

Kabeli teisaldamine
Hoone üldiseloomustus
Pikva kabeli puhul õn tegemist puitkarkasshoonega. Kar
kassi elemendid õn omavahel tappseotises. Puitkarkass 
õn kaetud mõlemalt poolt voodrilauaga. Ühe välisseina 
laudis ei ole algupärane. Sisevooder koosnes 700 mm 
pikkusest püstlaudislambriist, mille üleval servas oli kar- 
niisiliist. Ülejäänud siseseinaosa kattis rõhtlaudis. Seinas 
ei olnud isolatsiooni ega täidet. Hoone kivipõrand ei ol-
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nud tervikuna säilinud, leidus vaid üksikuid paekiviplaate. 
Lagi oli kaetud laudvoodriga ja laetäiteks oli lubja-liivasegu. 
Hoone katus oli eterniidist. Lammutustööde käigus selgus, 
et puitkarkass oli osaliselt pehkinud. Kasutuskõlbmatuks 
osutusid alumine sõrestikuvöö, kaks karkassiposti korstna 
ümbert ja pooles ulatuses vahelae tala.

Hoone lahtivõtmine
Hoone välisvooder markeeriti ning võeti ettevaatlikult 
lahti. Mitteoriginaalne laudis utiliseeriti. Puitkarkassi 
elemendid nummerdati ja demonteeriti. Paekivivunda- 
mendi sokkel (kaks kivirida) eemaldati käsitsi. Kõik lahti 
võetud detailid ladustati objektil puitalustele. Pärast 
lahtivõtmist viidi hoone puit- ja kiviosad Pikva mõisa.

Hoone taasülesehitamine
Kabelile valmistati monoliitne raudbetoonist vundament. 
Maapealne vundamendisokli osa laoti paekivist kaherea- 
lisena.Trepi astmed hangiti Lasnamäel lammutatud K. 
Pätsi vahipataljoni kasarmuhoonest. Ehitati uus alumine 
karkassivöö. Enne karkassipostide paigaldamist parandati 
nende pehkinud lõigud. Postid pandi oma esialgsetele 
kohtadele tagasi ja nende peale paigaldati säilinud ülemine 
karkassivöö. Kä vahelaetalad ja sarikad said tagasi oma 
esialgse asukoha. Sarikad olid räästa osas kohati pehkinud, 
need kohad plommiti ja uutel sarikaotstel taastati deko- 
ratiivIõige.Sõrestikupostide vahele pandi tagasi restau
reeritud aknaplokid. Puitkarkassile paigaldati tuuletõkke- 
paber. Seejärel seati paika markeeritud voodrilauad. Puudu 
olev laudis asendati vanaga samaväärse koopiaga ja lahti
võtmisel purunenud voodrilauaosad parandati. Kõik akna 
piirdeliistud.soklipealne veelaud, nurgalaud ja karniisiliistud 
taastati ning pandi tagasi.Voodrilauad puhastati lahtisest 
värvist ja värviti värvipassis ettenähtud erinevat tooni na
turaalsete linaõlivärvidegaTikkurila Lin.Värvipass koostati 
eelnevalt tehtud värvisondaaži alusel. Siseruumi puitlambrii 
taastati koos karniisiliistuga. Ülejäänud sisevoodrilaudis 
asendati sileda täissulundlaudisega.Originaalsisevooder oli 
suures ulatuses pehkinud, seda sai kasutada ainult 
lambriilaudise varuosadeks. Sisevooder viimistleti erinevat 
tooni linaõlivärvidega. Saali põranda keskosa kaeti säilinud 
paekiviplaatidega, kahel pool ääres kasutati varem lahti 
võetud vanu põrandalaudu. Kambri põrand valmistati 
samuti vanadest põrandalaudadest. Paekiviplaadid puhastati 
ja vuugiti lubimördiga. Laudis puhastati vanadest 
viimistluskihtidest, lihviti, peitsiti ja kaeti põrandaõliga.

Indrek Joala

Kabeli akende ja uste 
restaureerimisest
Kabelil olid säilinud ehitusaegsed uksed ja aknad.Viimastel 
aastakümnetel neid enam ei remonditud, mistõttu puidu- 
pinda kattis õhuke lagunev värvikiht.Välisuste siseküljel 
oli säilinud aaderdust, selle paremini säilinud lõik õn 
välja puhastatud ja eksponeeritud külgmisel välisuksel. 
Aknaplokkide ülemiste gooti teravkaarega raamide 
klaasijaotust oli hilisemate remontide ajal lihtsustatud.

Taastamisel lähtuti vanadel eskiisidel kujutatud jaotusest 
ja raamidel säilinud tapipesade paigutusest ning rekonst
rueeriti võimalik algupärane lahendus. Peaukse valgmik 
klaasid värvilise vitraažklaasiga.Akende klaasimisel kasu
tati võimalikult palju lammutamisel leitud loperdavat 
klaasi, puuduvad ruudud klaasid 2 mm paksuse Vene pärit
olu klaasiga. Klaasid õn kititud naturaalse aknakitiga.Aken
del olid säilinud sepishinged ja -haagid ning harvaesinevad 
kremoonid. Ustel olid alles ainult hinged; käepidemed, 
lukud ja riivid pärinevad vanakraamiturult.Akna- ja ukse
plokid viimistleti naturaalse linaõlivärvigaTikkurila Lin. 
Ustel taastati tammepuitu jäljendav aaderdus.

Jaanus Vipper

Altarimaali raam
Kabeli altarimaali raam oli asunud Hobuveski keldris 
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti laos.Tema päritolu ning 
ajalugu õn teadmata. Kahjuks ei viinud kindlate tulemus
teni kä raami uurimine, kuid siiski võib kogutud info- 
kildude põhjal üht-teist järeldada ning oletada. Suhteliselt 
kindel saab olla selles, et tegu õn siiski ikoonikastiga, 
võib-olla kä ikoonikapi (vn kmot ) või ikonostaasi osaga.



Teooria H

Kasti kullatud raam võib pärineda 17-18.sajandist, 
väliskast aga tundub olevat märksa hilisemast ajast, selle 
tõenduseks õn neogootilik välimus, ornament ning 
spoonitud puidupind.Tõenäoliselt õn välisraam ehitatud 
vanemale kullatud raamile ümber ajal, kui õigeusk juba 
Eestis tugevamalt kanda oli kinnitanud, seega 19. sajandil. 
Suured nikerddetailide ja krundi kaod ning välisraamis 
leiduvad lõhed ei jäta kahtlust, et raami õn mõnda aega 
hoitud välistingimustes. Kõik see teeb tõenäoliseks, et 
raam pärineb mõnest lammutatud või funktsiooni muut
nud õigeusu kirikust, mille varad kas jagati Tallinna teistele 
kirikutele või viidi Venemaale. Raami konserveerimisel 
ning puhastamisel tuli tõdeda, et ideaalset valikut ei 
leidu - kullatisele ohutud lahustid ei mõjunud mustusele 
ning aktiivsema toimega ained võisid põhjustada kullatise 
hävimise või nõrgestada krundikihti. Konserveerimis- 
eetika ei luba kä tähelepanu pöörata ainult kullatisele, 
tegelikult peaks olema eesmärgiks säilitada kogu origi- 
naalpind, kaasa arvatud pinnakattekihid ning toneeringud, 
kuna esialgsele tulemusele olid need sama olulised kui 
metallilehe pealekandmine. Ülesande püstitamisel prob
leeme ei tekkinud - omanik soovis olemasoleva raami 
konserveerimist ning mis saaks kellelgi olla sellise lihtsa 
ja ilusa kontseptsiooni vastu. Raami esteetilise tasakaalu 
taastamiseks valmistati teinegi dekoratiivne kastike 
ülaserva.Tingimuseks oli, et uus kastike peaks olema 
originaalist delikaatselt eristuv. Raami allservas, kus 
spoon näis õige räbaldunud, asendati mõned puuduvad 
spooniosad. Kuna tühimike toneerimine nõudnuks kä 
puidu kruntimist, siis selle asemel otsustati siiski puidupind 
puhastada, eeldades, et hilisem lakiga katmine peaks 
üldmulje ühtlustama.

Merike Kallas

Oreli restaureerimine
Pikva kabelisse toodud oreli oli ehitanud Rakvere lossis 
1851. aastal Torma koolmeister Hans Holm, kes oli omal 
ajal tuntud kä pillimeistrina. Kahjuks ei ole praegu teada 
tema töödest muud kui vaid see üks orel, mis õn säilinud 
Jaan Timoleoni poolt 1888. aastal ümber ehitatuna. Pillil 
õn kaks ja pool registrit vilesid, ulatus C - c3. Pill õn 
valmistatud soliidselt, oreliehituse traditsioone järgides.

Instrument õn säilinud terviklikult samal kujul, mille see 
1888. aasta ümberehitusega sai. Alaosas õn siiski tugevaid 
koikahjustusi, mistõttu õn kannatanud kapi stabiilsus 
ning lõõtsa ja tuulepõhja tihedus. Remondi käigus tihen
dab süsteemi vajalikul määral ja seati pill kasutuskorda. 
Orelikapi restaureerisTõnu Vainküla.

Toomas Mäeväli

Pingid
Kabeli pingistiku kergel konserveerimisel oli peamiseks 
eesmärgiks peita hilisemaid viimistluse kahjustusi ja 
muuta olemasolev vana viimistlus võimalikult säravaks. 
Viimistluse konserveerimise tegi keerukaks väga meister
likult teostatud aaderdus, mis paremini säilinud kohtades 
meenutab rohkem päris puitu kui aaderdust. Et saavutada 
parimat tulemust, pesti pingid esmalt pesuvahendiga 
pinnale kogunenud mustusest, siis tehti õlivärvidega 
võimalikult minimaalsed aaderduse kohtparandused ja 
kaeti pingistik sära andmiseks mesilasvahaga.

Tõnu Vainküla

Projekt õn teostatud täies mahus toetuste abil. Ettevõtted ja 

isikud, kes õn Pickwa Miikaeli kabelit tänaseks materiaalselt 

toetanud:

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet,YIT Ehitys AS, NCC Ehitus AS, 

Lemminkäinen Eesti AS, AS Ehitusfirma Rand &Tuulberg, SRV 

Kinnisvara AS, MARU Ehitus AS, Kose Ehitus AS, FORTUM 

TERMEST AS, PATRICOL OÜ, AS Puukeskus, Ruukki Construc- 

tion AS, Menplus OÜ, Paroc AS, Kunda NordicTsement AS, 

Rudus Eesti AS, Kehra Kivitehas AS, K-rautakesko AS, K-Raua 

Ace,AS Ehitustööriist, OÜ Kiiu Soon, Enco EST OÜ, AS Heden- 

gren Eesti, Korstnamees OÜ, Kaminasalong JOTUL OÜ, AS Ensto 

Elekter; Esvika Elekter AS, AS Andres Klaas & Dekoor; DHL Ees

ti AS, Kadaka Varahaldus AS, OÜ Oidekivi, Restoran Öide Hansa, 

Heres Eesti OÜ, Fazer Eesti AS / AMICA,Valio Eesti AS,Toom 

Kauplused OÜ, Raul Normak Jukka Blomqvist, Kari Ensio Hiltunen

1. Seda õn palju kordi varemgi juhtunud, õn demonteeritud nt Narva maanteel asunud 

sadamaraudtee hoone, Poska tänaval paiknenud põrandapoonijate majake jne.Toimetaja märkus.

2. Muinsuskaitseseaduse järgi saab Muinsuskaitseamet olla vaid riikliku kaitse all olevate kultuuri

mälestiste restaureerimise kaasfinantseerija. Diakonisside kabel aga nende hulka ei kuulunud. 

Toimetaja märkus,



Peetri maja mitu nägu
Olev Suuder

Muinsuskaitse eritingimused

Uuringud

Eskiisprojekt

Põhiprojekt

Üldkasutatavate ruumide 

sisekujundus

Muinsuskaitseline järelevalve 

Peatöövõtja:

Olev Suuder 

Ruth Pärnoja 

Andres Kull

Kaja Onton, Kaido Kepp

Ruth Pärnoja, Jaanika Kruusna 

Ruth Pärnoja, Olev Suuder 

M.S.I. Grupp AS

Peeter Suur olevat selles majas 1704. aastal ööd olnud, 
sealt kä tartlastele tuttav nimi Peetri maja.Teadaolevalt 
õn see üks väheseid Tartu hooneid, mille ehitamise algus 
ulatub keskaega ja mis õn üle elanud linna purustamise 
l708.aastal.Tänase kuju sai hoone 19. sajandi keskpaiku. 
See kujutab endast ainulaadset erinevate kihistustega 
sümbioosi 17. sajandi baroksete vormidega ümberehi
tatud elamust, mille kehandis õn varasemate ehitusjärkude 
müürikatkeid, ja 19. sajandi keskpaiga tüüpfassaadist. 
Hoone omanike- ja ehituslugu õn nii faktitihe ja mitme
kesine, et sellest üksnes kokkuvõtte esitamine ütleb 
restaureerimistööde taustaks üsna vähe. Õieti õn sõna 
“restaureerimine” üpris paljutähenduslik, ja kui me räägi
me Peetri maja restaureerimisest, siis me peaksime rääki
ma kõigest sellest, mis seal teadaolevalt juhtunud õn. 
Alustame lõpust ehk siis sellest, mida õn Peetri majas 
tehtud sellel sajandil. Pärast seda kui 1990. aastate algul 
õigusjärgne omandus taastati, läks kümmekond aastat, 
enne kui hoone endale uue tõsiseltvõetava omaniku 
leidis. Kinnisvaraga tegelevale suurfirmale M.S.I. Grupp 
ei olnud väga halvas tehnilises seisundis maja konstrukt
sioonide tugevdamine, tehniline ajakohastamine ja restau
reerimine üle jõu käiv. Selliste nn kinnisvaraarenduspro- 
jektide puhul õn üsna tavaline tehnoloogiliste protsessidega 
mittearvestav ebameeldivalt pingeline ehitusgraafik. Mis 
siis rääkida veel probleemidest, mis tekivad pärast nii 
vana ehitise konstruktsioonide avamist või varisemist. 
Lahendusi ei ole alati võimalik käigupealt leida. Jaani 20 
puhul oli ehitusgraafik paindlikult hoonele sobiv. Hoone 
vundamendis olid praod, erinevatest ehitusetappidest 
pärinevad kandvad seinad olid kohati välja vajunud ja 
varisemisohtlikud, puidust vahelaed WC-de ja valamute 
juures läbi mädanenud, kunagine kuivkäimla oli põhjus
tanud puitosade mädanemise ja vahvärk trepikoja viltu- 
vajumise. Hoonet oli osade kaupa seest ümber ehitatud, 
kuid terviklikku remonti polnud pärast II maailmasõda 
tehtud. Pealegi oli üks viimaseid ruumikasutajaid lam
mutanud I korrusel osa kandvat seina.

Mitu kuud pärast I korruse sekundaarsete siseseinte 
lammutamist varises 2004. aasta augustis elumaja laien
duse ehk kunagise tall-tõllakuuri Jaani kiriku poolne 
maakividest ja tellistest üsna oskamatult ohtra lubi
mördiga laotud otsasein. Eemaldatud laudise all olid

selgesti nähtavad põlengu jäljed - tahmunud kivid ja 
peeni pragusid täis müüritis. Enne seda oli alla kukkunud 
põhikorpuse hoovipoolne karniis, millele toetusid mäda
nenud sarikaotsad, mida parajasti proteesid.Tagantjärele 
olukorda analüüsides võib öelda, et nii sein kui kä karniis 
oleks tulnud enne varingut demonteerida.Toestamisest 
oleks olnud vähe abi, mördi siduvad omadused olid 
minimaalsed. Hoone staatika tuli aga taastada. Ette
vaatlikult lammutati kogu otsasein.Vahelagedesse olid 
juba enne varingut paigutatud projekteeritud metall- 
tõmbid, kõrvaloleva tänavapoolse seina akendevahelis
tesse lõikudesse terassärgid. Otsasein laoti üles keraami
listest tellistest.Teisel korrusel jäeti tulemüüri Päästeameti 
nõuetele vastav aken vaatega Jaani kirikule. Osaliselt 
laoti samm-sammult ümber mõned juurdeehitise kandvad 
seinad, sest kä nende müüritis pudenes.Võlvitud keldriosa 
alusmüürid olid selleks ajaks kruvivaiadega fikseeritud. 
Peetri maja omanik kutsus kohale vibratsiooni mõõtmise 
spetsialistid, et mõõtmistulemustest tuge saada mõne
kümne meetri kaugusel paikneva liikluskünnise likvi
deerimiseks, sest sellest üle sõitev buss tekitas tuntava 
konstruktsioonide värisemine. Mõõtmistulemused mah
tusid aga normi piiresse ja künnis jäeti alles, see võeti 
üles alles 2006. aasta mais. Kõikjal üsna pude maakividest 
ja tellistest segamüüritis tegi raskeks müüriankrute 
süvistamise, seepärast jäeti need fassaadi peale. 
Seintelt krohvi eemaldamisel tuli ilmsiks korduv avade

QJI Olev Siider



Trepikoja vahvärkseina puitkonstruktsioon pärast asendamist Maalitud seinad I korrusel

Trepikoja vahvärksein enne restaureerimistöid

muutmine - laiendamine ja kitsendamine ning kinnimüüri- 
mine.Varaseim maja kohta säilinud allikmaterjal Rahvus
arhiivis õn nnWybersi revisjoniraamat-“Revisionbuch 
aller Gründe und Plätze”. See ajavahemikku 1582-1656 
käsitlev käsikiri õn hindamatu väärtusega just Tartu 
krunte ja maju puudutava informatsiooni poolest. Seal 
õn esimest korda dokumenteeritud linna tänavad nende 
keskaegsete nimedega ning õn kirjas kruntide tollased 
omanikud, kuid ei puudu kä tagasivaated varasematesse 
aastatesse. Esimene kirjalik teade Püha Jaani tänaval asu
va krundi kohta ulatub 16. sajandi esimesse poolde - 
nimelt asus seal ait, mille Heinrich Wangersen oli endale 
1546. aastal ostnud (Ist vor Zeiten gewesen Hinrich 
Wangersen Speicher,so herAnno 1546 ... an sich gekauff 
gehabt ...).

Lammutustööde ajal selgus, et krohvitud lae all õn nii 
esimesel kui kä teisel korrusel laiadest profiillaudadest 
lagi. Uurimisel tehti kindlaks, et laudadel maalinguid ei 
ole. Selle eest leiti esimese korruse ruumides osalt vaba 
käega, osalt trafareti järgi maalitud seinatahveldised. 
Seinad olid uue krohvi kinnituseks tihedalt üle täksitud. 
Huvitav leid oli teise korruse aknaaluste paksendite 
lahtivõtmisel nähtavale tulnud õlgedest soojustus ja 
selle taga klassitsistlik tahveldist jäljendav seinamaaling. 
Tõenäoliselt pärinevad seinamaalingud, laudislaed ja 
aknaalused maalitud tahveldised maja ajaloo sellest huvi
tavast perioodist, mil siin toimus 1802. aastal taasavatud

E33



Õlgedega soojustatud aknaalune II korrusel

Tartu ülikooli õppetöö. Kuna peahoone projekteerimine 
ja ehitamine võttis oma 6-7 aastat aega, saadi alanud 
õppetööks ruumid mitmes linnakodanikelt üüritud majas. 
Paljudel juhtudel said ülikooli asutused esimese ulualuse 
professorite korterites, näiteks kunstikogu prof K. 
Morgensterni korterist üüritud saalis ning joonistuskool 
K. Senffi korteris. Jaani 20 omanik A. von Brandt asus 
elama oma maamõisa ning üüris linnamaja arvatavasti 
1804. aastal välja keemia- ja farmaatsiaprofessorile A. 
N. Schererile, kes kasutas saali keemiaauditooriumina, 
ühte ruumi aga instrumentide hoidmiseks. Et prof 
Schereri üüritud ruumidest ei jätkunud, tegi ülikool 
proua Brandtiga üürilepingu kogu maja peale 
ajavahemikuks 23. sept 1804 - 22. sept 1810 aastaüüriga 
600 rubla. Nii oli professor A. N. Scherer ülikooli 
keemialaboratooriumi ja -kabineti tegelik rajaja, kuigi ta 
lahkus ülikooli teenistusest juba 15. sept 1804. 1805. 
aastal paigutati samasse majja kä ülikooli loodusteaduste 
kabinet (Naturalienkabinet), mille üürileping kehtis 
samuti 1810. aastani. Maja teisele korrusele ehitatud 
kaks keemiaahju lammutati 1805. aastal ja ehitati uuesti 
allkorrusele suurde kööki. Lõhuti maha leivaahi ja sinna 
sisse müüriti suur destilleerimisseade. Ehitati kä kaks 
rotundahju. Kõrvalhoonesse rajati destilleerimis- ja 
kuppelahjudega laboratoorium. Sellest saigi tegelik 
keemialaboratoorium, majja jäi lihtsam labor farmaatsia 
tarvis.Võib-olla sellest ajast pärinebki hoovipoolse välis-

UJj Olev Suuder

seina peal olev tavatu korsten ning majasiseste lõõride 
ja arvatavate kunagiste küttekollete elumaja jaoks aru
saamatu asetus. 1809. aastal kolisid nii kabinetid kui kä 
laborid uude, äsja valminud peahoonesse. 1805. aastal 
oli A. von Brandti majas 8 tuba, maja väärtust hinnati 
6250 rublale. Siinkohal olgu meelde tuletatud üks vara
sem, samuti ülikooliga seotud seik.Aastal 1694 toimus 
linnamuusikWalter Boekmani majas (Jaani 20) Academia 
Gustavo-Carolina rootsi ja saksa üliõpilaste vahel suur 
lööming, mille juures viibis kä joonistusmeister Paolyman. 
Arvatavasti oli Jaani 20 hoonesse üliõpilasi majutatud. 
Igatahes oli hoone siis juba kas õppehoone või elamuna 
kasutusel. Kui õppetöö oli hoonest välja viidud, hakati 
seda tõenäoliselt kasutama eluruumidena. Kunagine tall- 
tõllakuur ehitati tüüpfassaadi nr 18 järgides elamuks 
arvatavasti 1847. aastal.Võib-olla oli selle ajendiks talli 
põlemine (põlengu jäljed siseseintel).Tüüpfassaadiga 
hooneosa tagasein vajus alla arvatavasti kuivkäimla lamp- 
kastist põhjustatud vundamendi lagunemisest ning vah- 
värkseintega trepikoja alaosa mädanemisest ja vajumisest. 
Sellest tingituna vajus tugevasti viltu kä vahelagi. Seda 
olukorda markeerivad praegu algupärased vahelae talad 
uue vahelae taustal.

Hoovipoolse trepikoja vahvärkseina esikülje alumine 
osa oli juba arvatavasti 1950—60ndail aastail vahetatud. 
Sellest andsid tunnistust robustselt saetud ja lihtsustatult

Kahe ruumi vaheline siseaken, mis tuli nähtavale pärast vaheesiku lae lammutamist 
(vitraaž tänapäevane), näha õn kä säilitatud algupärane laetala uue laudise taustal



paigutatud prussid, samuti tellised, mille seas oli kä sõja
järgseid. Kivid eemaldati esialgu vaid esimeselt korruselt, 
kuid selgus, et nii pole võimalik madalamale vajunud 
välisseina koos omal kohal püsiva trepiga tõsta. Seepärast 
eemaldati kä ülemiste korruste kivid, seejärel tõsteti 
konstruktsioon peaaegu esialgsele kõrgusele, rajati uus 
alusmüür, vahetati originaali järgi esimese korruse puit- 
konstruktsioon ja müüriti kivid tagasi.

Klassitsistlik peauks, mis algupärases hoonekehandis oli 
paiknenud peatrepikojas ja oli tüüpfassaadiga ossa ümber 
paigutatud, tõsteti pärast restaureerimist koos graniidist 
astmega oma algsesse kohta tagasi. Konstruktsioonini 
raskusi tekitas lagunenud siilus. Seepärast tuli äärmise 
ettevaatusega süvistada terastalad sise- ja välisseintesse. 
Algse trepikoja hiljem ehitatud vaheseinad lammutati, 
alles jäeti vaid vahvärkseina sõrestikosa, märkimaks 
omaaegset ümberehitust.Trepikoja laetalad ja laudis olid 
veetorustiku läbijooksmise tõttu mädanenud, need 
asendati endiste eeskujul.Teisele korrusele viiv trepp 
jäi alles samas seisukorras, kunagist barokset trepivõret 
ei taastatud, kuna puudus eeskuju - kõik võredetailid 
olid restaureerimise alguseks lõhutud või varastatud. 
Teise korruse trepikoja põrandat loodi ajada polnud 
võimalik ning seda ei seatud kä eesmärgiks. Kolmanda 
korruse trepp oli ehitatud kitsana ja jäeti uksenurka 
kattes kui oma ajale iseloomulik element alles, viitamaks

II korruse trepikoda pärast tööde lõpetamist

Jaani tänava poolne fassaad pärast tööde lõpetamist

hoone mitmekihilisusele ja selle ehitamise aegsetele 
võimalustele. Kolmandal korrusel võeti korterisisese 
ruumina kasutusele kä teine katusekorrus ehk neljas 
korrus. Mõlemal korrusel eksponeeriti katusekonstrukt
siooni elegantseid kirvega tahutud palke. Linnamajas 
üllatuslikult tuli kolmandal korrusel nähtavale puitsõres
tikus savivahesein.

Veel üks üllatus ootas fassaadide restaureerimisel - 
pärast lahtise krohvikihi eemaldamist tulid nii Laia kui 
kä Jaani tänava poolse fassaadi keskosas esimese ja teise 
korruse kõrgusel nähtavale ovaalsed ehisväljad, mida 
varem Tartus avastatud pole. Selline väli kujundati tava
liselt omaniku monogrammi jaoks, Peetri maja ovaalidel 
aga mingist kujundist jälgi polnud.

Uued omanikud tegid korterites kä mõningaid luksuslikke 
täiendusi, nagu peegelvõlvlaed ja seinatahveldised, kõik 
korralikult märgkrohvi ja kipsiga. Päriselt polnud võimalik 
vältida kä moevõtet - krohvimata tellispinna eksponeeri
mist. Ei saa ju keelata kalli korteri omanikku isiklikku 
eluaset disainida. Muinsuskaitseliste piirangutega õn 
kindlaks määratud, mida tuleb säilitada.Tulevastele 
uurijatele muutub aga lugu segaseks, kui nad ei taipa 
restaureerimisaruannet vaadata.

Ajaloolised andmed toetuvad suures osas N. Raidi ajaloolisele õiendile (1976).



Lossi tn 16, Kuressaare
Tekst ja fotod Tõnu Sepp

Projekteerija: Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ 

Ehituse peatöövõtja: Deena Ehitus OÜ 

Tööde tegelik tegija: Primus PR OÜ 

Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp

Maja ajalugu algab aastast 1888, kui insener Alfred von 
Ekesparre sai Saaremaa rüütelkonnalt Kuressaare kindluse 
Kirderaveliini põlisele rendile. Kahe torniga hoone valmis 
1893. aastaks. Ehitamisel kasutati ära kä kindluse sepikoda, 
mis seal varem oli olnud - sellest sai maja kelder.Järgneva 
rohkem kui sajandi jooksul õn hoonel olnud üsna kirju 
saatus.Algselt elumajaks ehitatud, õn seda eelmise Eesti 
Vabariigi ajal kasutatud kä tagasihoidliku puhke- ja tervis- 
tusasutusena. 1940. aastal oli seal Saaremaa komsomoli- 
komitee ja 1941. aastal kasutas hoonet kä Balti kindlus
tatud rajooni eriosakond. Pärast sõda õn seal asunud 
passilaud, pioneeridemaja ja lõpuks jahindusklubi, millena 
seda tänapäeval kä kõige rohkem mäletatakse. 2003. 
aastal sai hoone uued omanikud, kes otsustasid selle 
taastada eravillaks. Hoonet õn pärast seda, kui ta 1893. 
aastal valmis sai, hiljem mõnevõrra suurendatud ja 
korduvalt remonditud.Tõenäoliselt vahemikus 1920 
-1940 õn tagaküljele lisatud uus maht. Eelmised suuremad 
remonditööd toimusid aastatel 1979-1982, kui vahetati 
katusekate, remonditi või asendati avatäited ja välistrepid 
ning uuendati välis- ja siseviimistlust.Viimati restaureeriti 
hoonet ajavahemikus juuni 2004 - märts 2005. Etteval
mistus algas juba 2003. aastal, mil tehti hädavajalikud 
uurimis- ning projekteerimistööd.

Lossi tn 16 kuulub nende hoonete hulka, mille kapitaalne 
remont või restaureerimine õn saanud alguse tagasi
hoidlikust plaanist teha uus sisekujundus ja hoonet ele
mentaarselt ajakohastada. Kui avati esimesed konstrukt
sioonid, ilmnes, et maja vajab palju suuremat tööd, kui 
algselt kavatsetud. 1980. aastate remont oli andnud 
hoonele eksitavalt sileda väljanägemise, mis ei reetnud 
tema tegelikku seisukorda. Alles voodrilaudade osalise
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eemaldamise ja katuse avamise järel võis oletada, mis 
õn ees ootamas. Kui alumise palgikorra ja aknaaluste 
mädanikkahjustused olid ennustatavad kä konstrukt
sioone avamata, siis ülejäänud seinapindade väga halb 
olukord, eriti katuseneelude all, oli ebameeldiv üllatus. 
Ilmne märk aastakümneid kestnud neelude läbijooksust 
ja vihmaveerennide hooldamatusest. Seinte remont ise
enesest oli lihtne: kõik lootusetult mädanikust kahjustatud 
osad lõigati välja ja asendati prussiga. Seinte ja sarikate 
otste proteesimiseks kulus lõpuks ca 300 jooksvat 
meetrit prussi. Parandatud seinaosad tihendati takuga. 
Veelgi hullem oli enne sõda maja tagaküljele lisatud 
raamkonstruktsiooni ja saepurutäidisseintega hooneosa 
seisukord. Karkassi mädanikkahjustused olid sedavõrd 
suured, et loobuti selle remondist.Terve tiibhoone 
lammutati ja ehitati uuesti samas mahus üles. Nii ulatuslik 
seinte remont eeldas enamiku laudise eemaldamist. 
Suures osas oli tegemist juba 20. sajandi viimistlusega. 
Õnneks ei olnud vaja eemaldada väikese torni ja erkeri 
laudist. Nõnda oli võimalik puutumatult säilitada kä 
nendega seotud karniisid, piirlauad ja muud dekoratiivsed 
elemendid. Lossi tn 16 hoone koosneb visuaalselt viiest 
eraldi mahust: pikihoone, suur torn, väike torn, erker 
ja tiibhoone. Kõik see õn kujunenud vähemalt kahe 
ehitusetapi vältel. Aja jooksul õn need osad erinevalt 
vajunud. Kas õn süüdi liialt ebastabiilne vundament või 
lihtsalt ehitaja ebatäpsus, aga iga maht õn ise kanti viltu. 
Eriline kõverik õn väike torn, mis asub hoone tagaküljel. 
Selline olukord õn ehitajale tõeliseks väljakutseks. Kuigi 
tänapäeva restaureerimisfilosoofia hindab hoone vana
dusest tingitud loomulikku kõverust kui omaette väärtust, 
õn nende kõverustega tegelik toimetulek teinekord 
üsna keeruline. Selle hoone puhul tegi asja eriti raskeks 
välisvoodri kujundus. See koosneb mitmest eraldi seisvast 
sümmeetrilisest osast, mis peaksid moodustama ümber 
hoone ühtse terviku. Kuna seinte otsad olid hoone-

mahtude ebaühtlase vajumise tõttu eri kõrgustel, oli 
laudise kujundust hoone eri külgedelt üsna raske kokku 
viia.Viga hajutati seinte alumise ja ülemise vöö laiuse 
sujuva muutmisega.Veelgi teravamalt tuli hoone kõverus 
esile uste ja akende paigaldamisel, sest need pidid haaku
ma hoone siseviimistlusega ja olema kä avatavad. Kui 
väikese torni alumisel korrusel olev järsult viltune aken 
mõjub kahhelkividest seina taustal modernse disaini- 
elemendina, siis nn paraadruumides, mille siseviimistluses 
domineerivad sümmeetrilise lillemustriga tapeedid ning 
seinad õn soojustamisel sirgeks aetud, oleksid tugevalt 
kaldus aknad või uksed mõeldamatud. Sel juhul oleks 
kogu hoone siseviimistlus tulnud lahendada teiste mater
jalidega ja teistest ideedest lähtudes. Aga nagu eespool 
mainitud: hoone restaureerimine saigi alguse omanike 
soovist teha uus sisekujundus. See määras kä hoone
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restaureerimistööde iseloomu. Hoone ajaloolisest 
sisekujundusest olidki tegelikult säilinud ainult laed, mis 
Nõukogude perioodil olid sekundaarsete materjalidega 
kaetud. Eeskojas ja väiksemates tubades olid lihtsad nn 
poola laudisega laed, ühes suuremas ruumis (esialgu oli 
seal olnud kolm eraldi ruumi) oli erinevate mustritega 
kassettlagi ja nn saalis stukklagi, mis kattis varasemat 
puitlage.Ja nagu kogu hoone, olid kä laed väga suurte 
deformatsioonidega, mis tegi jällegi keeruliseks uue 
sümmeetrilise mustriga tapeedi sobitamise nendesse 
ruumidesse. Probleem lahendati nii, et seinte ülemisse 
ossa kujundati laega ühes toonis värvitud vahevöö. Kuigi 
selle laius võib seinte otstes ca 20 cm erineda, ei ole 
see visuaalselt enam silmatorkav. Omaette õpetlik oli 
selle hoone akende ja uste restaureerimine. See õn 
lausa klassikaline näide vanade uste ja akende oluliselt 
paremast kvaliteedist ja traditsiooniliste töövõtete ja 
materjalide eelistest. Päris ehitusaegsed olid tõenäoliselt 
ainult erkeri aknad ning neogooti kujundusega aknad, 
ülejäänud pärinesid erinevate remontide ajast.Vanimad 
aknad ja välisuks restaureeriti, samuti restaureeriti suuri
ma hoonemahu aknalengid.Välimised aknaraamid asendati 
koopiatega, kusjuures klaasid paigaldati korrektselt kitiga. 
Tagumise hoonemahu ja ülemise korruse aknad ning 
kõik tagumised välis- ja siseuksed aga valmistati nüüdisaja 
tehnoloogia kohaselt uued.Veel enne, kui remonditööd 
olid hoones lõppenud, vajasid pea kõik uued aknad ja

uksed hooldusremonti: kus olid klaasiliistud lahti, kus 
uksed kõverdunud või peelid pragunenud. Samas restau
reeritud akende ja välisuksega ja isegi täpsete koopiatena 
valmistatud akendega ei olnud mingeid märkimisväärseid 
probleeme. Lossi tn 16 õn Kuressaare puithoonetest 
kaheldamatult kõige silmatorkavama arhitektuuriga. 
Restaureerituna õn see äärmiselt fotogeeniline hoone, 
mida linna külalised meelsasti pildistavad. Oma roll õn 
selles hoone värvil. Ookerkollased seinad punaste piir- 
laudadega õn täiesti traditsiooniline värvilahendus, mida 
näitasid kä uurimistööde käigus tehtud värvisondaažid. 
Viimastel aastakümnetel õn aga traditsioonid hoonete 
värvimisel tagaplaanile tõrjutud. Mõnel pool lihtsalt uute 
värvide pealetungi tõttu, mõnel pool kä teadlikult. Kures- 
saareski õn kunagised võimumehed omal ajal rääkinud 
hoonete "kollapalavikust”, mille vastu tuleks võidelda. 
Nii õn viimased aastakümned toonud linnapilti paremal 
juhul lihtsalt väga pastelseid halle ja rohelisi hooneid, 
mis kipuvad meie sombuses kliimas teinekord liialt mär
kamatuks jääma, halvemal juhul aga õn hooned saanud 
kummalistes lillades või beežides toonides värvkatte. 
Sellisel taustal mõjubki Lossi tn 16 erk ookerkollane- 
punane värvigamma vägagi värske ja pilkupüüdvana. 
Tänaseks õn see hoone inspireerinud juba mitmeid 
majaomanikke.
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Rohelised varemed
Tekst ja fotod Kaire Tooming

Varemete lagunemine õn pikk ja hoomamatu, kuid halastamatu 

protsess, mida täielikult peatada ei ole võimalik Nii nagu varemed 

õn tekkinud inimese ja loodusjõudude koostöös, nii nad samal 

põhjusel kä lagunevad - ilmastik, puud-põõsad ja inimkäsi (õn 

see siis vandaalitsev või mõtlematult restaureeriv) õn varemete 

suurimad vaenlased.Viimane neist paraku see kõige suurem. 

Eesti restaureerimispraktikas käsitletakse varemeid eelkõige kui 

meie ajaloo tõendit, mis märgina tuleb iga hinna eest säilitada. 

Samas unustatakse, et varemed õn läbi aegade kandnud kä 

esteetilist tähendust. Õn väga kurb, et sageli toimuvad restau

reerimistööd varemete välisilme arvelt. Ometi peaks kä siin 

kehtima restaureerimise üldprintsiip - teha nii vähe kui võimalik. 

Seda selleks, et mitte lõhkuda varemete habrast esteetikat ja 

looduslikku keskkonda.Varemete loodusliku keskkonna säilitamine 

õn üha enam esile tõusmas, sest ei tohi ju unustada kä seda, et 

varemetel õn sajandite vältel välja kujunenud oma floora ja 

fauna, milles alles viimase poolsajandi jooksul õn hakatud nägema 

ohtu varemete säilimisele. Ülerestaureerimine selle sõna kõige 

halvemas tähenduses õn tabanud mitmeid Eesti linnusevaremeid. 

Õn selleks siis vähem või rohkem tõepärane müürilõikude ja 

tervete hooneosade rekonstrueerimine, müüripealsete eba

õnnestunud katmine, rohke tsementmördi kasutamine või ümb

rust mittearvestav vuukimistöö. Kõigil neil juhtudel õn varemete 

välisilme saanud tugevasti kannatada.Teras, tsement ja fantaasia

rikkad rekonstruktsioonid ei ole aga vaid Eesti probleem. Ajastule 

omaselt õn tabanud samasugune saatus terve Euroopa vare- 

metekomplekse. Paljusid varemeid õn vuugitud tugeva tsement

mördiga, mis lagunemisprotsessis lisaprobleeme tekitab. Tänaseks

õn see toonud lisatööd restauraatoritele, kes kogu Euroopas 

asendavad ülitugevaid tsemendist vuugitäiteid lubimördiga ning 

püüavad leida müüripealsete tsemendi või betooniga katmisele 

alternatiive, mis oleksid varemete olemusele lähedasemad. Ühe 

sellise meetodina kogub üha suuremat populaarsust müüri

pealsete katmine murukamaraga. Betoneeritud või tsement

mördiga kaetud müüripealsete peamisteks probleemideks õn 

katte pragunemine ning vee sattumine müüri ja selle fassaadile, 

mistõttu lagunemine kiireneb. Murukamara tihe juurtematt ja 

pinnasekiht seevastu imevad niiskuse endasse ja isoleerivad selle 

müüripinnast.Taimed moodustavad kä loodusliku räästa, mis 

hoiab fassaade märgumast.Tähtis õn kä tõik, et selline müüri

de katmise moodus õn varemetele esteetiliselt vastuvõetavam. 

Põhjamaades ja Inglismaal õn sellist müüripealsete katmist 

katsetatud juba üle kümmekonna aasta ning tulemus õn igati 

positiivne. Konserveerimistehnoloogiana õn murukamaraga 

katmine praktikasse jõudnud. Meetodit katsetatakse kä labora

toorselt. Inglismaal jälgivad English Heritage'i spetsialistid koostöös 

Oxfordi ülikooli teadlastega keskaegse EHailes Abby kloostri- 

varemete müüripindadel senise tsementmördi asendamist 

murukamaraga ja õn loonud kä mudeli laboritingimustes katsete 

tegemiseks.Vaatluse ja laboratoorsete katsetega püütakse 

selgitada selle kattematerjali veepidavust tugevate vihmade 

korral ja vastupanu külmumistsüklitele. Meile lähemal kasutatakse 

müüripealsete mätastamist Gotlandil ja koostöös Tšehhi kon- 

servaatoritega Lätis Bauska linnuses (vt kä Ain Pihli artiklit lk.47). 

Gotlandilt võiks näiteks tuuaVisby Laurentiuse kiriku varemed, 

kus säilinud võlvipinnad õn mätastatud (kiht koosneb isolat-



sioonimaterjalist, pinnasest ja seda võlvipinnal hoidvast võrgust). 

Et tegemist õn õhukese pinnasekihiga, siis õn kasutatud kuiva 

kasvupinda taluvat taimestikku, peamiselt kukeharja. Üks müüri- 

pealsete mätastamise ohte ongi liigkuivus, mis võib müüripealset 

taimkatet kahjustada. Kuid suvine mätta kolletumine õn loomulik 

ja vihmadega lööb müüripealne taas haljendama. Kuivamine õn 

probleemiks peamiselt kultuurtaimestikuga mätastamisel. Aja 

möödudes aga taimestik vahetub ja kultuurtaimede asemele 

astuvad vastavat elukeskkonda taluvad looduslikud taimed. 

Müüripealsete katmise kõrval võiks teise teemana vaadelda 

taimede kasvu müüridel. Eestis levinud arusaamade kohaselt õn 

igasugune rohelus müüridel halb. Kindlasti õn müüridele kahjulikud 

kõik puud ja põõsad, mille tugevad juured võivad tekitada müüri- 

pragusid ja varinguid. Kuid teisiti õn rohttaimedega, mille juurestik 

õn lühem ja nõrgem ega suuda seetõttu müürile tõsiseltvõetavat 

kahju tekitada. Pigem õn levimas seisukoht, et rohttaimed võivad 

märgade müüride puhul olla isegi kasulikud kui liigniiskuse 

tarbijad.,,Õitsvaid” varemeid võib kohata mitmel pool Euroopas. 

Põhja-Euroopas ja Briti saartel saab varemetel nautida ohtralt 

kohalikku floorat.Taimestiku suhtes ollakse väga leebe Inglismaal, 

kus kõike, mis õn väiksem või sama suur kui sõstra- või tikripõõsas, 

peetakse varemetele ohutuks. Müüridel kasvavat taimestikku 

püütakse konserveerimistööde ajal säilitada.

Varemete konserveerimise traditsioonilise käsitluse kõrvale õn 

tekkimas kä uusi. Üha enam mõeldakse ökoloogilise tasakaalu 

ning varemete romantilise välisilme säilitamisele. Markantse 

näitena võib tuua Inglismaal asuva Wigmore’i linnuse konser- 

veerimistööd. Eesmärgiks seati varemete kindlustamine viisil, 

mis ei muudaks nende ilmet ning säilitaks õrna ökoloogilise

tasakaalu. Sajanditega õn müürid ja sealne looduslik kooslus 

ühte sulanud ja sõltuvad teineteisest. Wigmore’is otsustati, et 

kuni 8 meetrini küündivat varemete rusukihti ei eemaldata ja 

konserveeritakse vaid sellest ülespoole jäävad müürid. Selleks 

kasutasid konservaatorid eksperimentaalseidt tehnoloogiaid. 

Müüre kattev murukamar eemaldati konserveerimistöödeks 

ajutiselt müüripealsetelt. Kohaliku taimestikuga kaetud mättad 

hoiti alles ning pärast müüride kindlustamist ja konserveerimist 

pandi oma vanasse kasvukohta tagasi, kus need toimivad nüüd 

müüripealseid kaitsva isolatsioonikihina. Koos konservaatoritega 

töötas Wigmore’is kä ökoloog. Nende koostöös valmisid koha

likest tihedatest ja okkalistest taimedest looduslikud piirded, mis 

hoiavad inimesi ohtlikest piirkondadest eemal.

Samasugust loovat lähenemist võime Eestis leida Saaremaal 

Karja vana kalmistu kabelite konserveerimisel. Karja vana kalmistu 

rajati 1770. aastatel. Juba 1903. aastal avati aga uus surnuaed, 

mistõttu vana aegamisi hüljati. Kalmistul asuvad kõrvuti kolme 

kabeli varemed, millest vanim, Parasmetsa ja Koikla mõisa matuse

kabel, pärineb 1775. aastast. Sellest kahele poole jäävad Triigi 

mõisa ja kihelkonna talupoegade matusekabelid õn hilisemad. 

Kalmistu ja kabelid hüljati eelmise sajandi esimestel kümnenditel. 

Hüljatud maastikele ja hoonetele omaselt õn kä siin hakanud 

loodus tasapisi võimust võtma. Kalmistust õn kujunenud tihe, 

hauatähiseid täis pikitud puistu, mille keskmes troonivad kolme 

matusekabeli sammaldunud ja rohtunud varemed. Loodus õn 

Karjas olnud suurepärane konservaator ja miljöö looja ning see 

andis konservaatoritele selged sihid edasiseks tegevuseks. Konser

veerimistööde eesmärgiks seatigi varemete kindlustamine miljööd 

häirimata. Nii kujunes kabelivaremete konserveerimistööde



metodoloogia eksperimentaalseks, olemasolevat olukorda res

pekteerivaks. Müüride stabiliseerimisel kasutati vuukimise asemel 

kivikiiludega kindlustamist. Müüripealsed korrastati, kuid sammal 

ja rohttaimed säilitati.Triigi mõisa kabeli seina ja võlvi varing 

eksponeeriti. Kihelkonna talupoegade kabeli müüripealsed mätas- 

tati (vt kä Ain Pihli artiklit lk.47 ). Karja vana kalmistu varemed 

õn tänaseks kindlustatud, kuid see, et konservaatorid seal paar 

suve tõsist tööd õn teinud, võib kalmistule sattunud rändajale 

jääda suures osas märkamatuks. Looduse ja hääbuva kalmistu 

sümbioosis tekkinud vaikelu ei ole häiritud. Jätkub kalmistu 

loomulik vananemine.

Kokkuvõtteks võib varemete konserveerimise Euroopas levinud 

suundade põhjal nentida, et varemeid õn võimalik konserveerida 

kä nende välisilmet kardinaalselt muutmata. Loomulikult ei saa 

me siin Eestis varemete konserveerimistöödes üks ühele üle 

võtta kõiki meetodeid - Euroopa eri piirkondade kliimaerinevused 

õn selleks liiga suured. Küll aga tasub silmas pidada üldist lähe

nemist, mis soovitab looduslikku kooslust ja varemete välisilme 

säilitamist. Et me kä pärast konserveerimist näeksime varemete 

vananemise võlu.Varemete puhul õn ju nii oluline see raskesti 

kirjeldatav miski, mida õn püütud sõnastada kui hääbumise ilu.
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Müüripealsete konserveerimine murumätastega
Ain Pihl

Fotod: Ain Pihl, Juhan Kilumets

Seni õn meil kaetud varemeid valdavalt täiskatuste ning betoon- 

ja paeplaatidega. Lätis Bauskas õn võetud kasutusele müüri- 

kroonide katmine mätastega ehk nn mätastamine. Selle meetodiga 

oli võimalik tutvuda juunis 2004 Bauskas toimunud linnuste kon

serveerimise seminaril, kus müüritise restaureerimise (mater

jalide ettevalmistamine, konserveerimisprotsessi dokumenteeri

mine, müüritise taastamine jne) kõrval käsitleti kä müüripealseid 

kaitsva murumättakihi rajamist. Bauskas õn mätastamist kasutatud 

alates käesoleva kümnendi algusaastatest, tööd õn toimunud 

Tšehhi restauraatorite juhendamisel.

Tehnoloogiast
Müüripealse ettevalmistamine

Enamasti õn kaetav müürikroon olnud juba pikemat aega ilmas

tiku meelevallas ja seega leidub selles suuremaid või väiksemaid 

ebatasasusi, astmeid ja varingutsoone. Nagu iga katmine, eeldab 

kä mätastamine mingit kindlat pinda. Müüritise pealispind mõneti 

tasandatakse, vältimatuks võivad osutuda uusladu ning osaline 

demonteerimine. Samas võib pealispind jääda astmeliseks ja olla 

mõõduka kallakuga. Sademete äravooluks vajalik ühe- või kahe

poolne kallak antakse uuslaoga, misjärel pealispind silutakse 

mördiga ning krunditakse lubjapiimaga. Järgneb savihüdroisolat- 

siooni paigaldamine.

EM MURUMÄTAS, MIN 100 MM 
fcžžJ SAVIST HÜDR0IS0L, MIN 100 MM 
1//A MÜÜRITIS

minimaalne paksus peab olema I0 cm. Järgneb mätastamine. 

Mätta paigaldamise hõlbustamiseks tuleks selle valikul eelistada 

valge ristiku rohket ehk lühikese taimkattega kamarat, vajaduse 

korral lõigatakse mätas mõõtu ja tihendatakse tammest 

puuhaamriga tagudes. Mättakiht peaks samuti olema vähemalt

10 cm paksune, suuremate alade katmisel võib asetada kaks 

kihti pealistikku. 2-3 nädala vältel tuleb mättapinda kasta.

Meil seni tehtu
Eestis võib ainukeseks sellelaadseks katsetuseks pidada Saaremaal 

Karja vanal kalmistul 2004. ja 2005. aasta suvel tehtut. Nimelt

011 kalmistu ühel kabelil suur osa müüritisest varisenud. Säilinud, 

kuid varisemisohtlik müüritis demonteeriti selle tasemeni, kus 

kabeli põhiplaan oli veel jälgitav. Õnneks oli kabeli kirdenurga 

seisukord veidi parem ja müüri võis säilitada kõrgemalt. 

Järgnenud konserveerimise ülesandeks oli müüride pealispinna 

katmine, sest kitsas savimördil laotis oleks ilmastiku käes lagunenud 

mõne aastaga.

Savi ettevalmistamine 

Savimassi koostis:

1) käsikärutäis savi

2) 0,5-1,0 liitrit tellisejahu

3) ämbritäis kruusa

4) ämbritäis kustutatud lupja

5) pool ämbritäit puhast, lisanditeta puutuhka

6) ämbritäis lubjavett

7) 150-200 grammi linakiudu

Savimassi segamine

Pideva tampimise või sõtkumise teel toimuva segamise käigus 

lisatakse savile eelnimetatud komponendid. Linakiu ühtlaseks 

jaotumiseks savimassis õn vaja, et seda lisataks pikema aja vältel 

ja ühtlaselt.Vajaliku konsistentsi saavutamiseks lisatakse vett. 

Tööoperatsioonid õn järgmised:

1) savile lisatakse pool kruusakogusest;

2) lisatakse lubi;

3) lisatakse ülejäänud kruus;

4) hakatakse ühtlaselt laotatuna lisama linakiudu;

5) lisatakse puutuhk ning pool tellisejahust;

6) lisatakse ülejäänud tellisejahu;

7) vormitakse u 15 cm läbimõõduga pallid, mida õn mugav 

transportida ja paigaldada.

Savi paigaldamine ja mätastamine

Pallideks vormitud savi paigaldatakse, kusjuures müüri servad 

jäetakse vabaks, et mätas saaks sinna toetuda. Isolatsioonikihi

Tähelepanuväärseks võib pidada asjaolu, et kõik vajaminevad 

materjalid olid kohapeal olemas - savist hüdroisolatsioon tehti 

demonteerimistööde ajal peakihtide vahelt kogutud kuivanud 

savimördist, mätas lõigati lähedusest karjamaalt.

Tänaseks õn 2004. aastal kaetud müürilõik edukalt üle elanud 

kaks talve. Sobivat hooldusvahemikku õn siiski veel vara välja 

pakkuda. Edaspidi õn sama meetodit kavas kasutada Kaarma 

pastoraadi lauda varemete konserveerimisel.

Kokkuvõtteks
Positiivne, tõsi küll, küllaltki lühiajaline kogemus julgustab seda 

meetodit katsetama ning kasutama,

Bauske: linnus Lätis

spaisigg



Kaetud varemed
Lilian Hansar

Varemete tähendusest möödanikus ja täna annab suurepärase 

ülevaate väljaanne “Varemed”1 . Selle koostaja Juhan Maiste 

metafüüsilise tunnetuse sõnum kutsub nägema varemete hävingus 

elu paratamatut kulgu loomuliku lõpu poole. Peegeldades aja 

jälgi, muutuvad varemed pidevalt ja kustuvad ajapikku. Giovanni 

Battista Piranesi gravüüridest õhkub kurbust antiikvaremete 

paratamatu hävimise pärast. Ajalooliste ehitiste varemed tekitavad 

nostalgiat ja see õn üheks põhjuseks, miks soovime nende eluiga 

pikendada. Loomupärase vananemise aktsepteerimine, kus 

konservaator sekkub kui arst, aidates mälestise iga vaid veidi 

pikendada, õn saamas tänase muinsuskaitse eesmärgiks. Osalt 

õn sellise lähenemisviisi ajendanud rahanappus, mis ei võimalda 

ette võtta suuremahulisi restaureerimis- ja rekonstrueerimistöid. 

Teisalt õn see aja märk, mis väljendub eksistentsi autentsuse 

ehk eheda olemuse otsingutes.

Varemete konserveerimise üks eeskujuks sobiv viis õn müüride 

katmine taimkattega, mis tehniliselt põhjendatud meetodina õn 

Inglismaal ja Skandinaavias laialdaselt kasutusel. Selliseid minimaalse 

sekkumisega korrastatud mälestisi näeme kä meil (nt kabel Karja 

vanal kalmistul). Sellealasest praktikast annab käesolevas 

aastaraamatus ülevaate Kaire Tooming.

mälestis nüüd mahajäetud kolhoosilauta. Katuse konstruktsiooni 

peetakse kas liiga uueaegseks või vastupidi, ajast mahajäänuks. 

Kuigi eemalseisjate kriitikat tavatsetakse mitte liiga tõsiselt võtta, 

tasuks ehitatut siiski analüüsida, seda enam, et see õn üks väheseid 

varemeid, mida nii suures ulatuses õn katustatud. Kriitika eesmärk 

õn ju hoida ära võimalikke vigu tulevikus.

Tõepoolest, selline mereäärsel kõrgendikul liialt domineeriv 

katusemaht annab kaugvaates eksitava signaali. Paraku ei aita 

siin kä katuse linnuse erinevaid ehitusetappe markeeriv liigendus, 

mis õn liialt väike (ca 50 cm). Assotsiatsioon karjalaudaga õn 

seda arusaadavam, et sõrestikupostidele toetuvad lagunevad 

katused ei ole meie maastikus haruldased, meenutades nõukogude 

aega. Lähivaates ei ole uus katus kohe nähtav, kuna osaliselt 

konserveeritud müüritis tõmbab tähelepanu endale. Katuse all 

olles õn aga tuntav selle rõhuv raskus, kohati õn seal võimatu 

isegi püsti seistes liikuda. Samas õn katuse selline madal asend 

mõistetav, kuna ta peab kaitsma varemeid sademete eest. Kahju 

õn kä sellest, et madal katuseräästas takistab nautimast ümbruse 

kaunid vaateid. Miks ei võinuks katus olla kaetud tsingitud pleki 

asemel mingi läbipaistva materjaliga, mis loonuks kä üldpildis 

õhulisema mulje? Seda enam, et läikiv plekipind tõmbab kä

Maasilinn. Foto Tõnu Sepp

Kuidas aga talitada siis, kui õn otsustatud varisenud hoones osa

liselt säilinud ruumid kasutusele võtta? Selline küsimus kerkis 

Maasi ordulinnuse (foto I) varemete puhul. Kuna selline ehitus- 

kehand vajab meie kliimas sademete eest kaitset, otsustati kon

serveeritud varemete kohale ehitada katus. Algset katust ei 

saanud eeskujuks võtta, kuna hoone algse vormi ja katuse kuju 

kohta puudusid täpsemad andmed. Uue lahenduse saamiseks 

telliti erinevatelt arhitektidelt eskiisid, mis osutusid paraku sobi

matuks. Pakuti traditsioonilisi kelp- ja viilkatuseid, mis viitasid 

taluarhitektuurile, ning katuseid, mis oma kuju poolest oleks liialt 

domineerima hakanud. Neutraalseimat suhtumist esindas Inse

neribüroo H. Uuetalu metallpostidele toetuv kaldkatus, mis 

tänaseks õn sellisena kä teostatud. Muinsuskaitse heakskiidule 

vaatamata kritiseerivad Maasilinna varemete katust nii tava

kodanikud kui kä spetsialistid. Kaugelt vaadates meenutavat see *

I.Juhan Maiste, Kadi Polli,Varemed. RuinsTallinn: Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimiskool 2004.

Padise klooster. Foto Tõnu Sepp

kaugvaates endale suuremat tähelepanu. Maasilinna katuse kan

dekonstruktsioon õn lahendatud minimalistlikult. Karprauast 

kandepostid ja neid ühendavad diagonaalid õn tavapäraselt 

kokku keevitatud, puitfermid ja katuseplekk poltide, kruvide ja 

naeltega ühendatud. Kui ajakohasuse taotluse tõttu õn tugipostid 

metallist, siis võinuksid kä katusefermid olla puidu asemel metallist, 

siis oleksid nad samas võtmes lahendatud. Kohatu ilutsemisena 

tundub sarikaotste saelõige. Kõik see õn liiga tavapärane ehitustöö 

ilma detaili ilu ja konstruktiivse elegantsita. Samas võib imetleda 

üle kuuesaja aasta vanuse linnuse keldri proportsioone ja ruumi- 

mõju, selle võlvitud lagede ja tugipostide paekivilao peent teos

tust. Kuna Maasilinna ehituskehand õn suures osas alles mulla 

all ning müüritise lahtikaevamis- ja konserveerimistööd veel ees, 

siis võib üldmulje tulevikus muutuda. Originaalkõrgusega seinte 

kohal ei pruugi praegu justkui künka otsa pandud katus enam 

nii kummaline tunduda.



Kä Padise kloostri varemed õn hiljuti osaliselt kaetud uue plekist 

kelpkatusega.Teadmata täpsemalt selle saamislugu, leian, et kä 

see lahendus ei ole kõige paremini õnnestunud. Arusaamatuks 

jääb ümarate tugipostide ja saetud puidust katusefermide erinev 

materjalikäsitlus, häirib katuse kandekonstruktsiooni massiivsus 

ja sellest tekkiv raskustunne. Katuse liiga traditsiooniline kuju 

viitab sellele, nagu olnuks seal kunagi just selline kelpkatusega 

hooneosa. Ei saa aru, miks üldse nii kapitaalne katus sellele 

kohale ehitatud õn.

Karksi ordulinnuse varemete kaitseks õn ehitatud puidust viil

katuseid. Ühel eraldi seisval kõrgel müüriosal õn katus nii väike, 

et seab kahtluse alla selle kaitseotstarbe. See müüriosa meenutab 

väikese katusejupi tõttu omaette naljakat tornhoonet.Teine 

kaitstud varemeosa ei ole seda ümbritseva katuse ja selle kande

konstruktsiooni tõttu enam hästi nähtav. Katus täidab küll eelkõige 

müüritise kaitsmise ülesannet, kuid selle lahenduse puhul õn 

siiski näha kä teatud kujunduslikke püüdlusi. Kandekonstruktsiooni 

postide ja talade asetus moodustab huvitava kompositsiooni, 

mis õn paraku mälestise taustal liialt domineeriv.

Kahtlusi tekitavaid varasemaid arhitektuurseid lahendusi võib 

näha kä linnusevaremete juures, kus korraldatakse kultuuriüritusi. 

Lisatud uued ehituseosad varikatuste, piirete, treppide, lavade 

jms näol õn muutumas originaalkehandi suhtes liialt domineerivaks. 

Häirivad ajapikku lisandunud sobimatud väikevormid ja buta

foorsed detailid, nagu laternad, lillevaasid jms. Kuigi mõnikord 

õn uus ehitusmaht paigutatud selliselt, et see markeeriks oletatavat

vana, raskendab see tihti ajaloolise hoone algidee loetavust või 

hoopiski moonutab seda. Kasutatakse küll puitu kui neutraalset 

ajaloolist ehitusmaterjali, kuid selle viimistlus, sõlmede lahendus 

ja arhitektuurne kujundus tervikuna õn sageli mannetu - sellel 
puudub esteetiline väärtus.

Ollakse harjunud sellega, et mälestised õn vaid muinsuskaitsjate 

pärusmaa, kus uudseid ja värskeid ideid ei osata tahtagi ning 

nüüdisaegset loomingulisemat lähenemist peljatakse. Meie vani

mate arhitektuurimälestiste puhul, mille uurimis- ja konserveeri- 

mistöödele kulutatakse päris suuri summasid, peaks kä lisatavad 

uusehitised olema tipptasemel arhitektuurse lahendusega ning 

insenerirmõtte viimane sõna. Seejuures õn ilmselge, et domi

neerima peab ajalooline kehand ning uued osad õn sellele vaid 

delikaatne täiendus.Varemed ja uusehitised peavad moodustama 

koos esteetiliselt nauditava tervikpildi. Selline põhimõte tugineb 

Cesare Brändi restaureerimisprintsiibile, mille järgi iga täiendus 

peab olema lähedalt vaadatuna kergelt eristatav ning sellelt 

distantsilt, millelt kunstiteost üldiselt vaadeldakse, eristamatu. 

Brändi leiab, et tuleb vältida puuduvaid osi asendavate uute 

osade sellist kujundust, millega originaal taandub taustaks. Uus 

osa peaks näima nagu taust, millel originaal õn selgelt nähtav2. 

Et mitte jääda vaid kritiseerijaks ning teades, kui palju õn arvus

tamine ise tegemisest lihtsam, pakun mõne praktilise võimaluse. 

Arhitekt Urmas Arike õn teinud eskiisettepaneku Põltsamaa 

lossi varemete paremaks eksponeerimiseks.Tornile õn pakutud 

nüüdisaegne püramiidja vormiga klaaskate, mis seespoolt valgus

tatuna linnasiluetis silma paistab.Varemeis ehituskehandi siseossa



plaanitakse paigutada samuti valgustus, mis aknaavadest kumama 

hakkab. Selline selgelt tänapäevane lahendus tõmbab linna ühele 

dominandile tähelepanu ja väärtustab mälestist.Väiksemaid 

varemeid võiks ilmastiku eest kaitsta tekstiilkonstruktsiooniga, 

mida ei pea kinnitama müüritise külge. Selliseid kergeid katteid 

õn võimalik valmistada erinevast materjalist (kä läbipaistvast) ja 

erineva kestvusega, sobiliku kuju ja kinnitusega. Niisugune lahendus 

ei imiteeri mingit ajaloolist hooneosa ega viita sellele ning ei 

anna kä eksitavat informatsiooni originaali kohta. Mis peamine, 

nii peaks olema võimalik jätta varemed oma loomuliku vormiga 

paremini nähtavaks. Konkreetseks sobivaks näiteks peaks saama 

ehk sel aastal Hiiumaal valmiv Sõru laevaekspositsiooni ellingu 

kate.Tekstiilkonstruktsiooni kohta saab informatsiooni internetis 

aadressilt: www.ferraritextiles.com.

2. B r a n d i, Cesare.Theory of Restoration I.Theory of Restoration II. _ Edited by Nicholas 

Stanley Price, M. KirbyTalley Jn, Alessandra MeluccoVaccaro. Historical and Philosophical Issues 

in the Conservation of Cultural Heritage. L. A.:The Getty Conservation Institute, 1996, pp 

230-235;, 339-342.

Suuremate varemete tervikliku katmise kohta õn eeskujuks 

võtmist väärivaid näiteid raske leida. Kreekas olen näinud Bassai 

Apollon Epikurose templi restaureerimistöid, kus kogu ehitis oli 

ümbritsetud telgiga, mis arhitektuurse kujundina oli nii kaugvaates 

kui kä lähedalt huvitav. Paraku ei olnud tempel maastiku kujun

dajana enam nähtav. Selline lahendus võimaldab restauraatoritel 

teha rahulikult tööd ja vältida mälestise hävimist. Unikaalsemate 

varemete ümber ehitatakse väljapaistva arhitektuuriga muuseumi

hooneid. Kä meil õn vaatamata keerulisele linnaehituslikule 

situatsioonile väga hästi õnnestunud Tallinna Jaani seegi varemete 

eksponeerimine. Arhitekt Toivo Tammik õn leidnud parimas 

minimalismi vaimus lahenduse, mida ta ise õn kommenteerinud 

järgmiselt:“...tekkinud praost paistab midagi, kuid kuningas õn 

just nii palju riides, et mitte mõjuda naeruväärse ega kä igavana.”2 3

3. Juhan Maiste, Kadi Polli.Varemed. Ruins,

Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimiskool 2004. Lk 200.



Kuressaare kindlus. Kas rekonstrueerime 
konserveerime või restaureerime?
Tekst ja fotod Tõnu Sepp

1836. aastal kustutati Kuressaare kindlus Vene riigi sõjaliste objek

tide nimekirjast ja müüdi Saaremaa rüütelkonnale. Algas kindluse 

tänaseni kestev tsiviilteenistus ja ühtlasi kä armutu vananemine. 

Mõneti üsna vägivaldne - kindluse välismüüre hakati kasutama 

kivimurruna. Kasvav Kuressaare vajas ehituskivi. 20. saj. alguseks 

oli enamik eskarbi dolomiitplokkidest majade vundamentidesse 

ja seintesse veetud või vallikraavi mutta varisenud.Vaid üksikud 

esialgse dolomiitvoodri lõigud püsivad senini kangekaelselt oma 

kohal.Täies pikkuses õn dolomiitvoodri alumised kihid pinnasesse 

mattunult või vallikraavi veepinnast allpool säilinud müüride 

vundamenditsoonis. Eelmisel sajandil lagunes peale dolomiitvoodri 

jõudsalt kä selle taga olnud maakivimüün mis õn oma olemuselt 

nn puttmüür- väliskihid õn laotud korrektselt kive ükshaaval 

mördiga sängitades, müüri sisemus õn aga suhteliselt kaootiline 

kivilade, kus leidub kä palju mördita tühemikke. Müürid püsivad, 

kuni püsib nende tugev väliskiht. Kui see hävib, võime rääkida 

juba avariiohtlikust situatsioonist. Õnneks õn Kuressaare kindluses 

olukord nii kaugele jõudnud vaid üksikutes lõikudes, kuid protsess 

õn progresseeruv ja tuleb peatada. Eriti kiiresti laguneb müür 

Lõunabastioni külgedel, mis taastati pärast 1711. aasta õhkimist.

Täiesti eriline olukord õn kindluse kagukurtiinil. Selle välismüür 

õn enamasti laotud väga ebakvaliteetsest paekivist, mis ilmastiku 

käes laguneb. Seal ei ole olnud kaitsvat dolomiitvoodrit ja müür 

õn kä teistest suurema kaldega, mistõttu sademete lagundav 

mõju õn suurem. Nii ongi kurtiini tugimüür väga halvas seisukorras 

ja tema restaureerimine või konserveerimine ääretult keeruline. 

Kuigi suur osa müürist õn lagunenud, ei saa Kuressaare kindluse 

puhul siiski rääkida varemetepargist. Kindlus õn säilitanud oma 

esialgse mahu ja samasuguse üldkuju, nagu see oli 1836. aastal. See 

õn kä Kuressaare kindluse üks põhimõttelisi eripärasid võrreldes 

teiste Eesti kesk- või uusaegsete linnuste ja kindlustega. Kuressaare 

kindlust võib võrrelda pigem mõne mõisahoonega, mille fassaadid 

õn aja jooksul kõvasti kannatada saanud: karniisid liigsest veest ja 

jäätumisest katki, krohvikihid ja suur osa stukkdekoorist hävinud, 

vundamendid pragunenud. Reeglina selliste hoonete puhul hävinu 

taastatakse, ja kui see õn tehtud kvaliteetselt, räägitakse mõisa või 

selle fassaadide restaureerimisest, mitte rekonstrueerimisest.

Nii ei ole vist kä Kuressaare kindluse bastionide ja kurtiinide 

müüride väliskihi rohkemal või vähemal määral taastamise puhul

■■UED



päris korrektne rääkida nende rekonstrueerimisest. Pigem õn 

tegu siiski restaureerimisega. Samamoodi võib hinnata kä ena

mikku 20-30 aastat tagasi kindluse esiküljel tehtud töid (Põhja- 

bastioni suurtükitorni ja väravakäigu ning Idabastioni flangi kaldtee 

jätame seekord kõrvale). Bastionid ja kurtiinid olid säilinud oma 

õiges mahus ja õigel kujul.Taastati vaid nende dolomiidist välis

vooder kusjuures oma kohale jäi kä enamik veel säilinud esialgsest 

eskarbist. Pigem õn probleemiks tehtud tööde kvaliteetTänaseks 

õn Kuressaare kindlus astumas uude konserveerimis- ja restau

reerimistööde perioodi. Eurorahad võimaldavad alustada suure

mahulisi töid, mis veel kümmekond aastat tagasi oleks olnud

mõeldamatu. Projekteerimist õn juba alustatud. Seepärast õn 

kä uuesti üles kerkinud üsna raske küsimus, kuidas Kuressaare 

kindluse müüride korrastamisele läheneda. Millised oleksid need 

põhimõtted, mille järgi valida kasutatavat tehnoloogiat ja määrata 

tööde ulatust, et Kuressaare kindlus säilitaks oma eheduse ja

ajaloolise hõngu? Et ühest küljest jääks alles see sõnul seletamatu 

aura, mis ümbritseb totaalsest restaureerimisest puutumata 

jäänud ajaloolisi ehitisi ja varemeid, aga teisest küljest oleks 

kindlus siiski nii Saaremaa Muuseumile kui kä kogu Kuressaare 

linna rahvale tegelikult kasutatav ja mõistlikult hooldatav. Ei saa 

ignoreerida tõsiasja, et Kuressaare kindlus õn midagi palju suure

mat ja keerulisemat kui lihtsalt maaliline sajanditevanune militaar- 

rajatis.Temast õn tänaseks saanud kä teatav lokaalse identiteedi 

sümbol, linna majanduselu oluline alustala, armastatud puhkekoht 

ja muidugi mõista muuseum. Kõik need asjaolud eeldavad 

restauraatorilt muudest objektidest mõnevõrra erinevat, kohati

suisa vastupidist lähenemist. Sellises olukorras ei ole võimalik 

anda projekteerimistööde algstaadiumis väga detailseid lahendusi. 

Muinsuskaitse eritingimustes üritasimegi pigem sõnastada need 

põhimõtted, millele tööde lõpptulemus peaks vastama.



1. Kõigi tööde olulisim eesmärk õn peatada müüride lagune
mine. Ülejäänu, olgu see siis kindluse eksponeerimine või mingil 

otstarbel kasutamine, tuleb hiljem.

2. Eelkõige tuleb ajalooline ehituskehand konserveerida.
Mõnedes lõikudes õn tarvis kä müürid restaureerida, olgu siis 

tehnilistel põhjustel või kä näiteks kindluse arhitektoonika oluliste 

sõlmede rõhutamiseks. Konkreetne lahendus sõltub müürilõigu 

tegelikust seisukorrast.

3. Eri ehitusperioodidest pärinevad osad õn üldjuhul võrd
väärsed. Tööde eesmärk ei ole mingi kindla ajastu situatsiooni 

taastamine, mistõttu ei ole aktsepteeritav hilisemate ladestuste 

eemaldamine, et eksponeerida varasemaid.

4. Kindlus ja selle üksikud osad peavad jääma ajalooliselt 
tõepäraseks. See õn üks vastuolulisemaid ja mitmeti 

tõlgendatavaid tingimusi, aga vajalik, juba praegu ei suuda isegi 

ajalooharidusega inimesed ette kujutada, kuidas kindlus kunagi 

välja nägi. Ja küsimus ei olegi ainult mingis ruumilises pildis, mis 

peaks inimeses tundeid tekitama või panema teda enesesse 

vaatama ning filosofeerima elu ja mateeria kaduvuse üle siin 

ilmas. Kõige selle kõrval pakuvad niisugused rajatised nagu 

Kuressaare kindlus kä konkreetseid teadmisi arhitektuuri ja 

esteetika, ehitustehnika, fortifikatsioonipõhimõtete jms arengu 

kohta. Seepärast ei pea me õigeks korduvalt pakutud lahendusi, 

mis eeldavad kindluse müüride välispinna katmist betooni, savi, 

murumätta või mõne muu materjaliga, et kaitsta originaalsubstantsi. 

Originaalmateeria võib nii küll säilida, kuid kaob või moondub

idee, mida see mateeria eneses kannab. Nii loodaks olukord, 

kus kindlus "valetab”. Samal põhjusel tuleks kä bastionide flankide 

rusu ja muru alla mattunud müürid uuesti avada. Ajalooline 

tõepärasus iseenesest ei tähenda tingimata hävinud müüride 

uuesti ülesehitamist. Kä varemed õn tõepärased!

5. Müüride konserveerimisel või restaureerimisel tuleb kasu
tada konkreetselt sellele müürilõigule iseloomulikku materjali 
ja “käekirja”. See punkt haakub eelmisega. Kuressaare kindlust 

õn ehitatud mitme sajandi jooksul ja selle müürides võib leida 

erinevaid materjale ning märgata erinevaid müüriladumisviise 

ja erinevat viimistlust. Need ei ole tähtsusetud nüansid. Kasutades 

igal pool ühesugust (unifitseeritud) materjali või “käekirja”, tekib 

taas olukord, kus müürid hakkavad “valetama”. 20-30 aastat 

tagasi tehtud tööde puhul õn see üks olulisemaid probleeme.

6. Kindluse ja selle osade arhitektoonika peab olema igast 
küljest loetav. Varasematel aastakümnetel, kui Kuressaare rannaala 

oli pigem jäätmaa, kus kuigi palju inimesi ei liikunud, ei olnud 

sellest eriti lugu, et kindluse tagumised küljed olid eriti suvisel 

ajal väga raskesti jälgitavad. Kus ei olnud võsa, oli rusu. Nüüd õn 

rand heakorrastatud ja sellest õn saanud linna populaarseim 

puhkeala, mida kasutatakse nii suvel kui kä talvel. Ei ole enam 

ükskõik, kuidas kindluse tagumised küljed välja näevad.Tänaseks 

õn kõrvaldatud liigne haljastus. Enamik puudest ja võsast õn 

maha lõigatud. Probleemiks õn aga jäänud rusudesse mattunud 

müürilõigud bastionide flankidel. Eriti suvisel ajal, kui kõik õn 

ühtlaselt roheline, õn kindluse võimast reljeefi vaadelda pea

TõnulSepP' EO



võimatu. Pilt muutuks järsult, kui rusukiht eemaldada ning selles 

peituvad müürid konserveerida ja eksponeerida.

7. Tuleb saavutada esteetiline terviklikkus. See puudutab 

õigupoolest ainult paari üksikut kohta, eelkõige Põhjabastioni 

ja Idabastioni flanke, kus paarkümmend aastat tagasi restaureeri

mistööd pooleli jäid.Tänaseks õn restaureerimisfilosoofia oluliselt 

muutunud. Kui nüüd jätkata kohalt, kus kunagi töö pooleli oli 

jäänud, täiesti uue käekirjaga, võib mõnigi müürilõik saada üsna 

groteskse väljanägemise ja selle tõttu kannataks terve kindluse 

esteetika. Sellistes piirkonades tuleks uus ja vana tööesi sujuvalt 

kokku sobitada.

8. Tagada lihtne hooldatavus. Kuressaare kindluse ja teiste sama

laadsete objektide ülalpidamine õn äärmiselt kulukas.Tööde 

tehnoloogiat valides õn oluline pöörata tähelepanu kä sellele, 

et tulemus ei koormaks omanikke liiga kulukate ja tehniliselt 

keeruliste hooldustöödega. Mis kasu õn kulutatud miljonitest, 

kui aastate pärast vohab seal jälle võsa.

Neid tingimusi aluseks võttes tuleb projekteerimisel leida igale 

müürilõigule sobiv tehniline lahendus. Mõnel pool õn võimalik

piirduda vaid olemasoleva müüripinna vuukimise või injitseeri- 

misega, mõnel pool tuleb kaheldamatult taastada kä müüri vari

senud väliskihtja kohati isegi dolomiitvooder Seda eriti piirkon

dades, kus õn tarvis rõhutada kindluse arhitektoonikat, nagu 

näiteks ülesõit Läänebastionist kindluse tagaküljel. Kuna tegemist 

õn siiski muuseumiga, õn kavas vähemalt ühel bastioni flangil 

taastada kä mõni suurtükipositsioon. Nende muldkehad õn 

säilinud, hävinud õn aga puidust platvormid. Õnneks õn arhiivis 

olemas I 8. sajandi teisest poolest pärinevad täpsed joonised. 

Samuti õn plaanis uuesti avada kolm mingil ajal kinni müüritud 

tunnelit, mis ühendasid bastioni flanke kindlusehooviga. Erinevalt 

mitmest teisest Eesti kindlusest ja linnusest, kus viimasel ajal 

mingeid töid õn tehtud, ei ole Kuressaares kavas ehitada kind

lusesse uusi treppe, vaateplatvorme, ohutuspiirdeid jms. Kindluse 

rajatistel õn piisavalt juurdepääsuteid ja need õn küllalt laiad, et 

kaine inimene ennast seal ohutult saaks tunda.

2006. a. seisuga õn OÜ Restprojekt poolt valminud Kuressaare 

kindluse konserveerimise, restaureerimise projekt ja projekt õn 

lülitatud riiklikult finantseeritavate mälestiste nimekirja.





Sunniraha kohaldamisest muinsuskaitsepraktikas
Piret Annus, Muinsuskaitseameti õigusnõunik

Muinsuskaitseseaduse esmane mõte ja eesmärk õn loomulikult paika 

panna põhiline mängureeglite süsteem, mille piirides toimetamine 

peaks säilitama ja kaitsma mälestisi ja muinsuskaitsealasid parimal viisil. 

Teatavasti sama vana, nagu õn reeglite kehtestamine, õn kä soov 

neist võimaluse korral mööda hiilida. Selles ei ole muinsuskaitse 

valdkond erandlik Seega võtkem paratamatusena et muinsuskaitset 

reguleerivad seadused sisaldavad üldiste juhendite ja reeglite kõrval 

kä teatud sunnivahendeid juhuks, kui keegi õn otsustanud toimetada 

kaitsealuste! objektidel omavoliliselt. Muinsuskaitseseaduses sätestati 

sunniraha kohaldamise võimalus alles 2004. aastal, seaduse viimase 

muutmise ajal (redaktsioon RTI 2004,25,171). Selle järele oli vajadus, 

sest kuni aastani 2004 võis muinsuskaitseseadust rikkunud isikut 

karistada ainult väärteomenetluse korras ning sedagi ainult siis, kui 

seaduserikkumine oli puudutanud mälestist; muinsuskaitsealadel 

toimetamine kippus sõltuma rohkem sellest kas omanikel oli tahtmist 

muinsuskaitse reegleid järgida või mitte.

Rõhutan kohe siin alguses, et sunniraha ei ole karistus nagu väärteo

menetluse korras määratud trahv, vaid sunnivahend, millega suunatakse 

mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanikku tegutsema 

või teatud tegevusest hoiduma Muinsuskaitseseaduse § 44 kohaselt 

õn Muinsuskaitseametil võimalik teha ettekirjutusi, milles esitatakse 

ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud (mälestise või muinsus

kaitsealal paikneva ehitise avariilise seisundi või seal toimunud tööde 

või nende tagajärgede kirjeldus), nendest asjaoludest tulenevad kohus

tused ja ettekirjutuse täitmise tähtaeg ning viide sunniraha kohaldamise 

võimalusele kohustuste täitmata jätmise korral. Ühesõnaga, amet 

võib teha ettekirjutuse teatud kohustuste täitmiseks mõistliku tähtaja 

jooksul koos hoiatusega rakendada sunniraha kuni 10 000 krooni. 

Tuleb öelda, et otstarbekam õn täita kohustused esimesel korral, sest 

sunniraha võib põhimõttelised kohaldada n-ö lõputud, kuni ettekirju

tusega taotletava eesmärgi saavutamiseni ja kohustuse tädmiseni. 

Seega lõppkokkuvõttes õn kasulikum kohustus esimesel korral täita 

kui sunniraha maksta sest sunniraha tasumisest hoolimata teeb amet 

uue ettekirjutuse uue tähtajaga ja uue hoiatusega ning võib kinnitada 

juba kõrgema sunnirahamäära. Seejuures võib ettekirjutuse saanud 

isik esitada ameti peadinektonle väide kohustuste sisu või nende 

täitmise tähtaegade ülevaatamiseks. Siinkohal võib öelda, et kui isik 

õn näidanud üles tahet kohustusi täita, siis õn kä amet püüdnud 

võimaluste piirides vastu tulla ning tähtaegasid pikendada.

Sagedamini õn sunniraha määratud omanikele, kes ei ole ilmutanud 

heaperemehelikku suhtumist oma omandisse ega ole loonud 

elementaarseid mälestise säilimist tagavaid tingimusi, nagu katuse 

olemasolu või avatäidete sulgemine. Ühe äärmusliku juhtumina õn 

üks mõis läinud kohtutäduri pood arestimisele ning määratud 

enampakkumisele. Enampakkumine jäi siiski viimasel hetkel ära, sest 

omanik tasus sunniraha, säilitades nii omandiõiguse, kuid võõrandas 

siiski mõisa mõni aeg hiljem uuele omanikule. Kui mälestis õn kunagi 

uue iseseisvusaja alguse hämarates oludes väikese summa eest 

omandatud ning õn unustatud kümme või viisteist aastat seisnud, siis 

pärast ettekirjutuse saamist kust selguvad mälestise omaniku tegelikud 

kohustused, õn jõudnud talle pärale, et mälestise omaniku staatus 

ei ole siiski samaväärne ükskõik millise muu kinnisvara omaniku

omaga. Seega õn huvitav tõsiasi, et kohustuste tädmise kõrval õn 

sunniraha kohaldamise teiseks tagajärjeks asjaolu, et ettekirjutuse 

saanud mälestiseomanik õn mõni aeg hiljem võõrandanud mälestise 

juba uuele omanikule. Ei osanud tõesti ennustada, et sunniraha võib 

oma põhifunktsiooni kõrval osutuda mälestiste omanike ringi korras

tavaks teguriks, juhtides mälestisi uute omanikeni, kes erinevad oma 

eelkäijatest õn juba olulised teadlikumad, konkreetsema visiooniga 

ning oskavad mälestise omanikuna oma kohustusi ette näha Praktikas 

õn sunniraha osutunud kä tõhusaks vahendiks omavoliliste tööde 

peatamisel.Tööde taasalustamise eelduseks õn muinsuskaitse eri

tingimuste või projekti Muinsuskaitseametiga kooskõlastamine.Võib 

öelda et omavolilistesse töödesse mälestisel õn amet siiani suhtunud 

kõige rangemad ning sunniraha ülemmäär õn sel juhul alati olnud 

maksimaalne, sest omavoliliste tööde jätkamisel võib kahju mälestisele 

või muinsuskaitsealale olla hindamatu ning korvamatu. Praktikast võib 

nädeks tuua omavoliliste tööde peatamise ühelTallinna vanalinna 

mälestisel, millega kaasnes omanikule kä kohustus taastada endine 

olukord nii interjööris kui kä eksterjööris, ning tema suhtes kohaldati 

sunniraha kuni 155 000 krooni.Tegemist õn kä kõige äärmuslikuma 

nädega sest omaniku suhtes algatati kriminaalasi, milles teda süüdistati 

kuduurimälestise rikkumises.

Sunniraha kohaldamine õn osutunud heaks abivahendiks kä juhul, 

kui toimunud seaduserikkumist õn võimalik heastada ning olukorda 

n-ö tagasi pöörata. Omanik kes õn mälestisel või muinsuskaitsealal 

paikneval ehitisel nädeks asendanud vanad aknad uute plastikakendega 

ei saa loota, et muudatused õn aktsepteeritavad. Kui inspektor vahe

tatud aknad avastab, siis antakse ettekirjutusega enamasti aasta või 

poodeist aega et vahetada aknad originaalse ruudujaotusega pudakende 

vastu. Omavoliliste tööde tegija ei saa loota et kooskõlastamata tööd 

tagantjärele heaks kiidetakse, selles suhtes jääb omavoliline töö alati 

ebaseaduslikuks ning sellele järgneb ettekirjutus endise olukorra 

taastamiseks. Kui ettekirjutust ei ole selle hoiatuses märgdud tähtaja 

jooksul täidetud ja tema vaidlustamise tähtaeg õn möödas, annab 

Muinsuskaitseamet kirjaliku tädekorralduse tema nimel sunniraha 

vahetud rakendavale isikule, kelleks õn kohtutädur Ettekirjutusest 

tulenevad kohustused täitmata jätnud ja tähtaja mööda lasknud isikuid 

tädekorralduse andmisest eraldi ei teavdata, sest ettekirjutuse hoiatuses 

õn öeldud selgesõnalised, et kui adressaat ettekirjutusega pandud 

kohustust märgdud tähtaja jooksul ei täida, peab ta selle möödumisel 

tasuma kindlaksmääratud summa Paaril korral õn siiski juba algatatud 

tädemenetlus peatatud, kui isik õn jõudnud ametiga kokkuleppele 

kohustuse tädmise uues tähtajas. Sel juhul teeb isik kirjaliku avalduse, 

milles palub menetlus peatada ja kinnitab, et täidab kohustuse kokku- 

lepdud tähtaja jooksul.

Eelmisel aastal tegi Muinsuskaitseamet üle 80 ettekirjutuse, algatatud 

tädemenetluste nõuete summa ulatus 100 000 kroonini. Praegu võib 

kokkuvõttes öelda, et enamik ettekirjutustest tulenevaid kohustusi 

õn täidetud või tähtaja pikendamise tõttu täitmisel. Seega mõlemale 

poolele, nii muinsuskaitsele kui kä mälestise omanikule, õn mõistlikum, 

aega ja raha säästvam teha tööd esimesel võimalusel või jõuda 

tähtaegades kokkuleppele, mis oleks ühtlasi panm kä mälestisele või 
muinsuskaitsealale.



Juriidika ■

Restaureerimine vs renoveerimine vs 
rekonstrueerimine - veidi mõistetest
Anneli Randla

Konserveerimine, restaureerimine, renoveerimine, rekonstru

eerimine, ennistamine, saneerimine, regenereerimine ja paljud 

teised õn mõisted, mida kasutatakse siis, kui juttu õn vanade 

esemete, hoonete või ajaloolise keskkonna olukorra paranda

misest. Eri aegadel ning erinevate inimeste jaoks õn olnud ja õn 

praegugi neil mõistetel kä erinev sisu. Kui akadeemilises maailmas 

(tavakasutusest rääkimata) õn lubatud suurem mõisteline 

paindlikkus ja iga kirjutaja võib oma terminid ise defineerida, siis 

ametlikus asjaajamises peavad piirid olema palju rangemalt 

paigas. Oluline pole mitte ainult see, milliseid sõnu me kasutame, 

vaid ennekõike see, milline õn nende mõistete sisu. Muinsuskaitse

seaduse § 35 järgi õn mälestistel lubatud tegevused vaid 

konserveerimine, restaureerimine ja remont. Sellest tulenevalt 

ei tohi mälestisi renoveerida ega rekonstrueerida. Muinsuskaitse 

mõttes õn kõik nimetatud mõisted kindla sisuga, mis tuleneb 

nii rahvusvahelistest dokumentidest kui kä meie oma akadeemi

lisest ja ametkondlikust traditsioonist. Pikemalt selle kohta vaata 

Ülo Puustak,,Mälestiste ja muinsuskaitsealade säilimise tagamine"1. 

Kahe viimati nimetatud mõiste - renoveerimise ja rekonstru

eerimise - puhul õn viimasel ajal tekkinud mõningane segadus, 

sest teistes õigusaktides ja muudes dokumentides õn need 

kasutusel teises tähenduses. Nii näiteks esineb mõiste ,,reno

veerimine" kõigis Rahandusministeeriumi dokumentides (sh

riigieelarve) igasuguse olemas oleva ehitise, rajatise, trassi vms 

muutmise tähenduses, sõltumata töö mahust ja sisust. Selle alla 

käivad nii konserveerimine, restaureerimine ja remont kui kä 

täielik ümber- ja uuestiehitamine. Mõiste ..rekonstrueerimine" 

õn aga Ehitusseaduses defineeritud erinevalt sellest, mida see 

mõiste muinsuskaitsealases terminoloogias tähendab. § 2 (8): 

..Ehitise rekonstrueerimine õn ehitise piirdekonstruktsioonide 

muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine 

ja asendamine." Samas puudub Ehitusseaduses mõiste "renoveeri

mine", See õn viinud segadusse paljud projekteerijad ja restau

reerijad, kes (enam) ei tea, kuidas tuleks erinevad ajaloolistele 

hoonetele ja rajatistele lähenemise viise nimetada. Küll õn sellele 

segadusele lihtne lahendus. Nimelt ei tule mälestistega tegeldes 

arvestada muu kui ainult Muinsuskaitseseadusega. Nii ütleb 

Ehitusseaduse § I (2):,,Käesolev seadus sätestab nõuded eri 

liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele ning neid 

ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud 

teiste seadustega", ja Muinsuskaitseseadus õn just selline teine 

seadus. Sellest tulenevalt mälestisi me ikka konserveerime, 

restaureerime või remondime, ja mida vähem me ajaloolisse 

substantsi sekkume ning mida rohkem autentset originaali 

säilitame, seda parem.

I. http://www.muinas.ee/ettekanne.html

Arhitektuuri konservaatori kutsestandard
Lilian Hansar

Tutvustatav kutsestandard sisaldab arhitektuuri konservaatori 

III, IV jaV kvalifikatsioonijärgu nõudeid, mis õn asjaomaste 

institutsioonide vahel kokku lepitud. Kutsestandardi töötas välja 

Kutsekoja juures asuva Kultuuri Kutsenõukogu moodustatud 

töörühm koosseisus Hain Toss, Lilian Hansar;Veljo Kaasik, Elo 

Sova ja Juhan Maiste, ekspertidena kaasati Urmas Arike ja Mart 

Keskküla. Kutsestandard õn kinnitatud 24. mail 2005 Kultuuri 

Kutsenõukogu otsusega nr 6. Kutsestandardis kindlaks määratud 

kvalifikatsioonid õn kantud kutseregistrisse. Kutsestandard kehtib 

4 aastat, vajaduse korral võib seda enne kehtivusaja lõppu muuta. 

Kutsestandard õn dokument, mis sätestab nõuded, millele peavad 

mingi kvalifikatsiooni omaja või taotleja teadmised, oskused, 

vilumused, kogemused, väärtushinnangud ja isikuomadused vas

tama. Kutsestandardeid kasutatakse töötajatele esitatavate kutse

alaste nõudmiste kindlaksmääramisel, õppekavade ja koolitusprog

rammide koostamisel, eksaminõuete väljatöötamisel, kutseteadmiste 

ja -oskuste tõendamisel ja hindamisel ning rahvusvaheliste töötajate 

kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide võrdlemisel.

Kvalifikatsioon õn mingil kutsealal nõutavate teadmiste ja oskuste 

aste, mida tunnustatakse kas reguleeritud või ajalooliselt või 

rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel.

Kokkuvõte arhitektuuri 
konservaatori III, IV, V 
kvalifikatsioonijärgu kutsestandardist
Arhitektuuri konservaatori põhiline ülesanne õn kultuuripärandi 

väärtustamine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele 

põlvkondadele. Arhitektuuri konservaator õn spetsialist, kes 

tegeleb objekti ülevaatuse, uuringute ja mõõdistustega ning 

koostab konserveerimis-restaureerimiskavaTatunneb arhitektuuri 

ja konserveerimise ajalugu ning konserveerimise põhilisi teoreetilisi 

seisukohti, teab ja mõistab UNESCO konventsioone ja soovitusi 

ning ICOMOS-i ja teiste organisatsioonide tunnustatud hartasid, 

reguleerivaid dokumente ja juhiseid ning Eesti muinsuskaitseseadu- 

si. Arhitektuuri konservaator oskab lugeda ajaloolist hoonet, 

ansamblit või paika, tunneb ära selle emotsionaalse, kultuurilise 

ja kasutusväärtuse, mõistab tema olemust ja ümbrust ning suhet 

teiste hoonete ja maastikega.Ta tunneb ajaloolise hoone, ansambli 

ja paiga ajalugu, stiilide arengut, säilituspõhimõtteid, ehitustehno- 

loogiat ja materjale, hävimise põhjuseid ja hooldusprobleeme. 

Arhitektuuri konservaator oskab leida ja kasutada kõiki kätte

saadavaid informatsiooniallikaid, kus õn andmeid uuritava ajaloolise 

hoone, ansambli või paiga kohta.Ta tunneb ära juhtumid, mis 

vajavad erinevate asjatundjate sekkumist (seinamaalingud, 

skulptuurid, esemed jms). Oma töös juhindub arhitektuuri
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konservaator kutseala eetikast ning keskkonna-, tervise- ja 

töökaitse nõuetest.
Arhitektuuri konservaator III töötab mitme eriala spetsialistidest 

koosnevas töögrupis, osaleb muinsuskaitseseminaridel ja õn kursis 

erialaste kirjutistega.Ta võib vajada oma töös juhendamist. III 

kutsekvalifikatsioonijärgu taotlemise eeldusteks õn erialane kõrg

haridus või kõrgharidus ja erialane täienduskoolitus. Arhitektuuri 
konservaator IV töötab elanike, ametnike, spetsialistide, 

konsultantide ja planeerijatega ning lahendab konflikte.Ta esineb 

muinsuskaitseseminaridel ja/või avaldab erialaseid kirjutisi. IV 

kvalifikatsioonijärgu taotlemise eeldusteks õn erialane kõrgharidus, 

erialane täienduskoolitus ja 3-aastane arhitektuuri konserveerimise 

alane töökogemus või kõrgharidus, erialane täienduskoolitus ja 

3-aastane arhitektuuri konserveerimise alane töökogemus. 

Arhitektuuri konservaatorV tunneb säilrtuspõhimõtteid ja koostab 

juhendmaterjale, juhib ja nõustab muinsuskaitsetegevust, õn 

vastutav spetsialistTa juhendab teisi arhitektuuri konservaatoreid. 

Ta teeb tasakaalustatud otsuseid, mis põhinevad eetilistel põhi

mõtetel, ja võtab endale vastutuse kultuuripärandi pikaajalise 

heaolu tagamise eest Arhitektuuri konservaatorV võib juhendada 

multidistsiplinaarset töögruppi.Ta töötab elanike, ametnike, 

spetsialistide, konsultantide ja planeerijatega ning lahendab konflikte. 
Ta esineb muinsuskaitseseminaridel ja/või avaldab erialaseid kirjutisi. 

V kvalifikatsioonijärgu taotlemise eeldusteks õn erialane kõrgharidus 

(magistrikraad) ja 5-aastane arhitektuuri konserveerimise alane 

töökogemus või kõrgharidus, erialane täienduskoolitus ja 5-aastane 

arhitektuuri konserveerimise alane töökogemus.

Arhitektuuri konservaatoritel õn vajalikud üldteadmised majan

dusest, kutsealaga seotud õigusaktidest, töökeskkonna ohutusest 

ja töötervishoiust, keskkonnakaitsest, oma töökoha korraldamisest 

ja organisatsioonikäitumisestTa peab olema suhtlemisvõimeline, 

oskama üht võõrkeelt ja kasutama arvutit. Arhitektuuri konser

vaatoritel õn vajalikud järgmised isikuomadused ja võimed: 

otsustusvõime, analüüsivõime, vastutustunne, püsivus ja rutiini- 

taluvus, käeline osavus, loogiline mõtlemine, koostöövalmidus, 

täpsus, ruumi-, värvi- ja kujunditaju, visuaalne mälu.

Arhitektuuri konservaatorite 
põhioskused ja -teadmised
1. Objekti ülevaatuse, uuringute ja mõõdistuste tegemine.

2. Uurimistöö programmide täitmine (III ja IV järgul see nõue 

puudub).
3. Objekti ekspertiisi tegemine (III järgul see nõue puudub).

4. Uuringute programmi ja uuringute aruannete koostamine.

5. Ülesmõõtmisjooniste tegemine, dokumenteerimine,

6. Objekti ajaloolise ja arhitektuurse väärtuse ning tehnilise 

seisukorra analüüsimine.
7. Objekti ajaloolise ja arhitektuurse väärtuse ning tehnilisele 

seisukorra hindamine (III järgul see nõue puudub).

8. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine.

9. Hoonete välisviimistluse ja -kujunduse analüüsi koostamine.

10. Restaureerimisettepanekute ja -kontseptsioonide ning 

hooldusjuhendite koostamine (III järgul see nõue puudub).

I I. Muinsuskaitsealade säilitamise tingimuste koostamine ja 

nende planeerimine (III järgul see nõue puudub).

12. Sobivate restaureerimismeetodite valimine ja rakendamine.

13. Konserveerimis-restaureerimistööde kavandamine (III järgul

see nõue puudub).

14. Konserveerimis-restaureerimistööde eelarve koostamine 

(III ja IV järgul see nõue puudub).

15. Konserveerimis-restaureerimistööde järelevalve (III järgul 

see nõue puudub).

Kutse omandamine
Kutse omandamine õn protsess, mis hõlmab kutse taotlemist 

ja selle andmist. Selle käigus tõendab isik oma kutse- ja erialast 

kompetentsust ning kvalifikatsiooni andev organ hindab selle 

vastavust taotletavale kvalifikatsioonile ja annab välja kutsetunnis

tuse. Arhitektuurse konserveerimise ja restaureerimise alast 

kvalifikatsiooni tõendab ja selle andmist korraldab arhitektuuri 

konservaatorite kutsekomisjon. Kutsekomisjonil õn õigus anda 

hinnang, kuivõrd vastavad taotleja teadmised ja oskused kutse- 

standardi nõuetele, ja korraldada kutseeksameid vastavalt kutse- 

nõukogu poolt kinnitatud kvalifikatsiooni tõendamise ja kutse 

andmise korrale. Kvalifikatsiooni taotlemine õn vabatahtlik, 

toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel ja õn tasuline. Kutseoskuste 

ja -teadmiste tõendamise vormid õn: kutseeksam (teadmiste 

eksam ja/või oskuste eksam ja/või töökohal jälgimine), dokumen

tide alusel tõendamine või eespool nimetatute kombinatsioon. 

Kutsestandardi alusel määratakse nõuded, millele kutse taotleja 

haridus, töökogemused, teadmised ja oskused peavad vastama. 

Arhitektuuri konservaatorite kutsestandardi, kutsekomisjoni 

statuudi, kvalifikatsiooni tõendamise ja kutse andmise korra 

nõuetega õn võimalik tutvuda Internetis Kutsekoja kodulehel.

Seisuga jaanuar 2005
õn kutsenõukogud kutsestandardite kujul kinnitanud 447 kutset 

ja kvalifikatsioonijärku. Nende hulgas õn arhitektuuri konservaator 

(III, IV ja V järk), konservaator (III, IV ja V järk), volitatud arhitekt 

(V järk) ja muuseumispetsialist (III, IV jaV järk). Arhitektuuri kon

servaator õn uus kutsenimetus.Vastava kutsestandardi koostamise 

vajaduse tingisid viimastel aastatel haridus- ja täiendusõppesüs- 

teemis toimunud muutused, rahvusvahelised kutsenõuded ning 

EKA restaureerimisteaduskonnas uue, arhitektuuri konsevaatori 

eriala õpetamine. Seni õn ehitusmälestiste uurimise, muinsuskaitse 

eritingimuste koostamise, projekteerimise ning konserveerimis- 

, restaureerimis- ja remonditööde järelevalve valdkonnas tegut

senud Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba omavad 

arhitektid, ehitusinsenerid ja ajaloolased. Põhiline erinevus vara

semaga võrreldes õn see, et arhitektuuri konservaatorite kutse- 

standard ei sisalda projekteerimise õigust. Arhitektuurimälestiste 

ja muinsuskaitsealadel asuvate hoonete arhitektuuriprojektide 

koostamise õigus jääb endiselt vaid volitatud arhitektidele, kellele 

Muinsuskaitseamet õn andnud vastava tegevusloa. Arhitektuuri 

konservaatorite kvalifikatsioon nõuab aga varasemast spetsiifili

semat väljaõpet ning täienduskoolitust. Kutsestandardi põhiees

märk õn tõsta konserveerimise ja restaureerimise eeltööde 

kvaliteeti. Kuigi arhitektuuri konservaatorite kutsestandard õn 

kinnitatud, ei ole kutse taotlemine täna veel võimalik. Muutmist 

vajab muinsuskaitseseadus, mis sätestab mälestistel tegutsemise 

õigused ja korra. Moodustada tuleb kutseoskusi ja -teadmisi 

hindav kutsekomisjon. Kutsestandardi koostamise algatas EKA 

restaureerimisteaduskond, selle elluviimine peaks toimuma 

koostöös Muinsuskaitseametiga.

m Lilian Hansar





Rosetid ja ingel Martna kirikus
Tekst ja fotod Kaire Tooming

Martna Martini kirik

2005. aasta suurimaks kunstiajalooliseks leiuks võib pidada Mart

na kiriku kooriruumi siseviimistluse konserveerimistööde käigus 

ilmsiks tulnud võlvimaalinguid, mis moodustavad koos varem 

konserveeritud seinapindadega suurepärase näite Eesti hilis- 

keskaegse kiriku dekoorist.

Martna (varasemates kirjapanekutes kä Ummere) Martini kirik 

õn üks viimaseid keskajal ehitatud kivikirikuid Eestis, pärinedes 

15. ja 16. sajandi vahetusest ning õn püstitatud Saare-Lääne 

piiskopkonda valitsenud piiskop Johannes III Orgase eestkostel.

Esimene, monokroomne maalingukiht õn kooriruumi algne de

koor; mis asub otse võlvi ehitusaegsel krohvil. Punaste piirjoonte

ga markeeritud kalasabamuster jookseb ahenedes mööda võlvi 

servjooni talumist päiskivini. Samas maalingukihis õn kä aknanišše 

ja sakramendinišši ümbritsev kalasabamuster Lisaks eelnimetatule 

kuulub kiriku esmasesse dekoori kä võidukaart talumini ümbritsev 

punase piirjoonega markeeritud kvaadermaaling, mis jookseb 

nii kooriruumi kui kä pikihoone poolses küljes. Kooriruumi esi

mene maalingukiht õn enamasti kaetud järgneva maalinguga, kuid 

vähestest võlvikandadel, võlvil ja võidukaare ümbruses paljandunud

Koik kolm maalingukihti õn võlvipinnal jälgitavad.
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piirkondadest õn näha, et maaling õn teostatud robustselt ning 

hooletult. Selle väga lihtsa geomeetrilise dekoori teostamine õn 

maalingu meistrile olnud keeruline ettevõtmine.Ta ei ole suutnud 

tõmmata sirgeid maalingut raamistavaid piirjooni ning väga kõveraid 

jooni õn meister püüdnud sirgemaks maalida mitmekordsete 

pintslitõmmete abil, mistõttu õn maalingu piirjooned kohati 

erakordselt laiad.

Teine maalingukiht õn otse eelmisele kihile maalitud valgel krunt- 

kihil ning kujutab tähtvõlvi, mis õn markeeritud halli-, punase- 

ja mustalülilise kalasabamustri ja suurte rosettidega. Kõiki motiive 

ümbritseb must servjoon. Seina pinda liigendavaid aknanišše ja 

põhjakülje suurt petiknišši piirab samuti kalasabamusterVõidukaart 

ümbritseb nii kooriruumi kui kä pikihoone pool hall musta piir

joonega kvaadermaaling. Ukseava, sakramendinišši ja lõunaseina 

nišši ümbritseb musta piirjoonega lai hall triip, mis õn mustade 

joontega tinglikult kvaadriteks jaotatud.

Erinevalt esimese maalingukihi maalermeistrist õn tähtvõlvi 

maalinud meister tundnud hästi oma ametit - maaling õn hea 

kompositsiooniga ja oskuslikult teostatud.Võluva detailina ilmnes 

maalingu lähivaatlusel üht-teist kä keskaegse dekoratiivmaalingu 

köögipoolest. Selgus, et maalingul õn alusjoonis, mis õn tömbi- 

otsalise tööriistaga kantud niiskele kruntvärvipinnale.

Kolmas maalingukiht õn barokne ja asub kohe teisel kihil. Maaling 

asub vaid võlvi ülaosas ning selle kompositsiooni kuulusid neli 

õhus hõljuvat ja trompetit puhuvat inglit, mis olid paigutatud 

tähtvõlvi imiteeriva teise maalingukihi rosettidele.Väga tugeva 

liimvärvi tõttu, millega olid maalitud nii elevandiluukarva taust 

kui kä inglifiguurid, õn kolmas maalingukiht väga halvasti säilinud. 

Ainsana õn terviklikult säilinud vaid põhjapoolne figuur; kuid kä 

sellel õn tugevaid värvikadusid, mistõttu õn peenem läbimaalingu 

kiht suurelt osalt hävinenud.

Konserveerimistööde käigus loendati krohvil üheksa viimistluskihti, 

millest kolmel esimesel kihil õn eespool kirjeldatud maalingud. 

Teiste kihtide puhul õn tegemist erinevate varjunditega valge 

lubivärviga. Eksponeeritavaks kihistuseks valiti teine maalingukiht, 

mis oli algselt pealmine paljandunud dekoreeritud kihistus. Lubi- 

värvikihtide eemaldamisel selgus, et teine maalingukiht õn era

kordselt hästi säilinud - maalingul õn minimaalsed värvikaod ja 

selle värvid säravad kä viissada aastat pärast maalimist. Võlvi 

läänesiilu ülaosas roseti väljapuhastamisel satuti inglifiguuri frag

mentidele. Maalingukiht oli aluskihist irdunud ja seda ei õnnestunud 

päästa. Sondeerimistööde käigus leiti fragmente kä võlvi põhjasiilul

asuvast inglist, mis väljapuhastatuna osutus pea täielikult säilinud 

figuuriks.Võlvi ida- ja lõunasiilu sondeerimisel leiti fragmente kä 

teistest inglifiguuridest, kuid ilmnes, et need ei ole terviklikult 

säilinud. Keeruliseks probleemiks osutus, kuidas eksponeerida 

koos nii teise maalingukihi rosette kui kä järgmises kihis nende 

kohale maalitud ingleid. Ida- ja lõunasiilul olevad osaliselt säilinud 

inglifiguurid otsustati jätta välja puhastamata ja nende peal olevad 

viimistluskihid konserveeriti. Sellest tulenevalt õn nendes kahes 

võlvisiilus teise maalingukihi rosetid vaid osaliselt avatud. Põhjasiilu 

inglifiguur konserveeriti ja figuuri paremaks esiletulekuks kaeti 

maalingut ümbritsev teine maalingukiht osaliselt lubivärviga. 

Saadud tulemus võimaldab vaadelda kõiki kolme läbi ajaloo 

Martna kiriku kooriruumi maalitud maalingukihti.

Martna kooriruumi maalingud konserveerisid aastail 2004—2005 

Õie Tilk ja Merle Eirand, Rändmeister OÜ.



Romantiline maastik hortus muskuses
Malle-Reet Heidelberg

Maalist ja restaureerimisest
Paljudele õn Tallinna vanalinnas asuv Lühikese jala väravatorni 

maja (Lühike jalg 9) tuntud ansambli "Hortus Musicus" kontserdi

palana. Sisenedes paremat kätt jäävasse eesruumi, ei saanud 

märkamata jääda suur seinapannoo, mis kujutas idüllilist maastikku, 

Võib-olla märkas mõni tähelepanelikum kontserdi külastaja kä 

seda, et maali seisukord ei olnud just kiita. Lähemal vaatlusel 

võis kindlaks teha, et tegemist õn lausa hävimisohus oleva kunsti

teosega. Suur osa originaalsest maali- ja krundikihist oli puitaluselt 

lahti ja rabe ning pudenes päev-päevalt. Maali säärane seisund 

oli tingitud mitme asjaolu kokkulangemisest. Kõige olulisem neist 

seostus eksponeerimiskoha ja -viisiga. Maja kliima jääb museaal- 

setest hoiutingimustest kaugele - küttesüsteem ja viimistlus

materjalid pärinevad Nõukogude ajast, niiskusisolatsioon õn 

puudulik. Pealegi õn maja lääneseinaks, mille ühes niššis asetseb 

kä maal, vana linnamüür Kivimüüritis õn hügroskoopne: tal õn 

omadus vett imada ja läbi lasta. Korralikult isoleerimata maapinnas 

olev niiskus võib hoida maja sokli pidevalt märja ning liikuda 

müüripidi ülespoole, kandes enesega kaasa vees lahustunud 

aineid. "Hortus Musicuse” maja lääneseinal õn näha tugevaid 

soolakahjustusi. Et maal asus otse seinal, kandusid niiskus ja 

soolad edasi pilditahvlisse. Olukorda halvendas veelgi siseviimist

luses kasutatud sobimatu tsementkrohv. Lisades juurde seina

pannoo paiknemise ruumis, mida kasutatakse aeg-ajalt garde

roobina, välisukse läheduse ja keskkütte, saamegi kokkuvõtvalt 

tingimused, mis mõjusid puitalusel maalile hävitavalt. 2004. aastal 

pöördus kammermuusikaansambli "Hortus Musicus” perenaine 

Laine Lillepruun EKA Restaureerimiskooli poole palvega maal 

üle vaadata ja restaureerida. Ettevõtmist oli rahaliselt nõus 

toetama Eesti Kultuurkapital ning kä Tallinna Kultuuriväärtuste 

Amet ei öelnud abistamisest ära. Nii sai 2005. aasta suvel eel

töödega alustada. Maaliga seostuvad teemad lülitati kooli õppe

kavasse ning teose restaureerimise valis oma bakalaureusetööks 
III kursuse üliõpilane Maria Soboleva.

Maalist
Enne töö alustamist tutvuti põhjalikult kogu olemasoleva arhiivi

materjaliga, mis selle maali osas ei osutunud just eriti kõnekaks. Ei 

leidunud ühtegi viidet ei autorile ega maali võimalikule loomisajale. 

Hoonekogumi olid 1980. aastatel restaureerinud Poola restau

raatorid. Sellega kaasnesid põhjalikud ehitusajaloolised uuringud. 

Dokumentides leidub maalidele vaid paar viidet: "Trepikojast 

paremale jääv I korruse ruum õn oma kujunduselt kõige rikka

likum kogu majas. Ruumi lääneseinas õn rahulikes hallikates 

toonides laudkilbile maalitud romantiline peisaaž” Niisiis, otsustati 

restaureerida talade vahel jooksev bordüür; laudkilbile maalitud

peisaaž lääneseinal plaaniti 

konserveerida ja sama 

seinanišši põskedel olevad 

maalingud kinnitada."2 Tsi

taadi täpsustuseks tuleb 

märkida, et seinanišši põski 

katab ühtlane roheline värv, 

kuid erinevalt tekstis maini

tud konserveerimisest maal 

restaureeriti. Koolitöö 

raames võeti uuringuteks 

värvi proove, valmistati 

ristlihvid ning fotografeeriti 

algset olukorda, Maali da

teerida ei oleks ilmselt 

aidanud kä põhjalikumad 

maalitehnilised uuringud, 

sest kasutatud oli väga 

traditsioonilisi materjale. 

Üks võimalus puitalusel 

maali dateerimiseks õn

Maal Romantiline maastik" enne restaureerimist Vasakul õn näha väike proovikleebis 
konserverimiseks kasutatava liimi testimiseks.

dendrokronoloogiline 

uuring. Puu aastaringide 

laiuse järgi saab kindlaks 

määrata selle kasvamise 

aega. Kõnealusel juhul ei 

võimaldanud uuringuid ei 

eelarve ega ajakava. Samas, 

lähtudes varasematest 

kogemustest kuusepuidust



II Kunst

alusel maalide dateerimisel, võib nentida, et tulemuse saamine 

ei ole alati garanteeritud. Kuuske õn suhteliselt keeruline dateerida, 

erinevalt näiteks tammest. Kasvutingimustest sõltuvalt võib kuusk 

anda väga erineva laiusega aastaringe. Radiaallõike puhul võib 

põhja-lõuna suunast ning klimaatilistest või mingitest muudest 

põhjustest tulenevalt aastaringide laius olla isegi ühel ja teisel 

pool südamikku erinev. Samuti ei ole dendrokronoloogiline and

mebaas kuuse osas Eestis eriti põhjalik. Kuna otsesed andmed 

“Romantilise maastiku’’ maalimise aja kohta puudusid, sai dateeri

misel lähtuda seinapannoo asukohast ning kujutatud maastikust. 

Tallinna linnamüüri äärde hakati maju ehitama 18. sajandil, mil 

selle sõjaline funktsioon oli kadumas ning seni hoonestamata 

kaitseotstarbelisi maa-alasid asuti täis ehitama. Suuremõõtmeline 

(pikkus 182-190,5 cm ja laius 198-205 cm) dekoratiivset laadi 

seinapannoo õn tõenäoliselt maalitud kohapeal konkreetse 

ruumi tarbeks. Lähtudes oletusest, et maal õn valmistatud 

väravatorni majale, võib olla kõige vanem dateering 18. sajandi 

II pool, mil hoone ehitati. Maalil kujutatu sarnaneb kõige enam 

inglise stiilis pargiga. Selline maastikukujundus oli Eestis levinud 

19. sajandil.Võib oletada, et kunstnik sai sellest inspiratsiooni. 

“Inglise parke armastati nende petlikult metsiku planeeringu 

pärast. Sellistes parkides ootavad jalutajaid põnevad üllatused. 

Iga käänaku tagant ilmub uus vaade: mõisaansambli majesteetlik 

peahoone või mõni väiksematest abihoonetest, armunute paare 

ootav elegantne paviljon, üksik antiikjumalanna graatsiline mar- 

morkuju, väike ja rahuliku peegelpinnaga tiik...

Maali kompositsioon õn tasakaalustatud selle servadel enam

vähem sümmeetriliselt paiknevate suurte puudega. Keskel puude 

vahelt paistab järv ja mõned majakesed roosade mägede taustal. 

Väga tugevaid valguse ja varju kontraste ei teki, kuid maalil õn 

ikkagi sügavust tänu esi- ja tagaplaani kindlale eristusele. Maal 

õn teostatud pastelsetes toonides. Kasutatud õn palju pruuni, 

rohelist ja halli. Maali keskel õn rakendatud kontrasti tekitamiseks 

roosat. Järve maalimiseks õn kasutatud hallikat värvi, mis paistab 

kaugemalt vaadates sinisena." Maria Soboleva bakalaureusetööst. 

Kompositsiooni poolest sobib “Romantiline maastik” hästi klas

sitsismiperioodi, mil vaateid või tegevust kujutati sageli “kulisside

vahel”. Enamasti maaliti esiplaanile suured puud.Taustauuringute 

tulemusena võib dateeringu piiritleda 18. sajandi II poolest kuni 

19. sajandi II pooleni.Täpsemate andmete puudumisele vaatamata 

õn seinapannoo näol kindlasti tegemist Tallinna ja kogu Eesti 

kontekstis haruldase ja omanäolise arhitektuurse maalinguga. 

Nagu eespool mainitud, restaureerisid kogu“Hortus Musicuse” 

maja, sealhulgas kirjeldatud maali, Poola restauraatorid. Paraku 

puuduvad andmed, mida tollal pilditahvliga täpsemalt tehti. 

Võib arvata, et maali olukord enne restaureerimist ei olnud just 

kiita. 1982. aasta arhiiviandmete! oli maja ja torni tehniline seisu

kord päris halb: “Katused jooksid läbi, vajalikud toestused olid 

tegemata; vana, väliuurimistel tekkinud lammutuspraht ulatus 

aknalaudadeni ja koormas liigselt lagesid.”3 Lähemal vaatlusel 

olid maali pinnal selgesti näha eelmiste restauraatorite tegevuse 

jäljed. Paberiribade ning kipsi abil oli paigatud suuremaid kaokohti 

laudade servaosades. Põhiliselt roheline ja must retušš oli hoogsalt 

peale kantud ning kattis kohati kä originaali. Jäi mulje kiirustades 

ja halva valgustusega tehtud tööst. Kõik see koos ulatuslike aja 

jooksul tekkinud kadude ning irduvate osadega muutsid maalil 

kujutatu raskesti jälgitavaks.

Restaureerimisest
Tuli langetada otsus, kas töötada kohapeal või eemaldada pannoo 

seinalt. Kuna maalingu halb seisund oli suures osas tingitud just 

pildi asukohast ning kontaktist müüriga, otsustati pannoo niiskelt 

seinalt eemaldada. Kõigepealt kaeti kogu pind profülaktilise 

kleebisega. Seejärel eemaldati ümbrisraami liistud. Lihtsa profiiliga 

pruuniks värvitud raam pärines viimase restaureerimise ajast. 

See oli kinnitatud maali peale naelte ja kruvidega, mis hakkasid 

juba roostetama. Peale raami eemaldamist osutus situatsioon 

palju keerulisemaks, kui algul oli arvatud. Maal oli külgedelt ja 

ülaosast umbes 5 cm ulatuses seina sisse müüritud. Et alus- 

laudadele üldse kuidagi ligi pääseda, pidi kõigepealt ketaslõikuriga 

nišši servadesse sisselõike tegema. Seejuures tuli tegutseda 

äärmise ettevaatusega, sest niššipõskedel võis pealmise värvi all 

olla säilinud seinamaalingute fragmente. Kui esimene parempoolne 

küljelaud oli eemaldatud, avanes maali seinale kinnitamise kon

struktsioon: 12 tahveldise lauda olid kinnitatud sepanaelte ja
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kruvidega tsementkrohvi sisse müüritud kahe suure horisontaalse 

tala külge.Talad pärinesid kindlalt viimase restaureerimise ajast, 

kuid sepanaelad olid suures osas vanad ning oli näha, et neid 

oli kä enne lahti võetud. Niisiis langes ära võimalus maal tervikuna 

seinalt eemaldada. Lauad tuli lahti võtta ükshaaval. Selline meetod 

õn iseenesest väga destruktiivne, kuid muud võimalust ei olnud. 

Peale laudade nummerdamist puhastati nende tagaküljed meh

haaniliselt tolmust ja krohvist. Niiskusega kõige enam kokku 

puutunud vasakul küljel oli märgata puidu pehmenemist, samuti 

koiauke. Elusate koide olemasolu siiski ei täheldatud. Originaal- 

naelad võeti välja, puhastati ja nummerdati, et need hiljem tagasi 

panna - mitte enam kinnitusvahendina, vaid pigem osana aja

loolisest tervikust. Laudades leidunud praod ja lahtised osad 

liimiti kokku PVA tüüpi liimiga Cascol#3339. Maalitahvli kon

struktsiooni uurimisel ei saanudki kindlat vastust, milline see 

algselt olla võis. Iga kolme laua tagant olid kaks äärmist ühendatud 

peenikeste vaheliistude abil. See kinnitus oli juba algselt olemas. 

Võis oletada, et lauad olid liimitud kokku kolmekaupa ning siis 

plokkidena vaheliistudega ühendatud. Samas olid kä sepanaelad 

suhteliselt vana moega, nii et õn võimalik, et tagumised tugilatid 

õn originaalid, või kä kombineeritud variant. Maalingu kinnitamiseks 

otsustati esialgu kasutada 5-protsendilisttuurakalaliimi. See õn 

suurepäraste omadustega konservant, kuid kõlbab eeldusel, et 

edaspidi luuakse eksponeerimiseks sobivad tingimused. Kuna 

objekt õn suuremõõtmeline ning puudus alternatiivse stuudio 

võimalus, toimus töö väravatorni ülemisel korrusel.Talve saabudes

joon- ja punkttehnikas ning neu- 

traliseerivat retušši. Originaali peale 

tehtud toneeringuid eemaldada 

ei õnnestunud. Ülemaalingut tuge

vatoimeliste lahustega töödeldes 

oleks suure tõenäosusega koos 

lisanditega eemaldunud kä originaalmaalingu osad. Niisiis otsustati 

vanad toneeringuid alles jätta ning neutraliseerida need väikeste 

värviparandustega. Eelnevalt kanti peale isoleeriv vahekiht. Väga 

probleemseks maalipiirkonnaks osutus taevas.Värvikiht oli 

tugevasti kulunud ja paistis tolmjaks muutunud krunt. Heledad 

ja tumedad laigud häirisid pildi vaadeldavust. Pidi langetama 

otsuse, kas ühtlustada taeva üldist tooni natuke tumedamaks 

või hoopis heledamaks. Selgitamaks välja, milline oli taevas olnud 

algselt, võrreldi erinevaid piirkondi omavahel. Heledamatel osadel 

selgitati kulunud värviga alad ja tumedatel tehti erinevaid puhas- 

tusproove. Erilist mustust, mis muudaks taeva värvi, ei leitud ja 

üldine tumedam toon osutus originaalseks. Seejärel ühtlustati

alusel maalidega tegelnud restau

raator teab, mida toob endaga 

kaasa puidu liikumine. Nii tuli meilgi 

teha maali korduskinnitust, seekord 

sünteetilise polümeeri Paraloid 

B72-ga. Paraloidi kasutasime kä 

ühtlustava kattelakina. Järgnes 

maali kunstiline restaureerimine. 

Töö oli väga mahukas ja aega

nõudev, kuid osutus samas ideaal

seks õppeülesandeks. Kadusid oli 

väga palju ning need olid kõige 

erinevamat laadi - esines krundi- 
ja värvikihi kulumust, ainult värvi

kihi kulumust ja värvikihi täielikku 

kadu. Lisaks veel eelmise restau

reerimise ajal tehtud sobimatud 

toneeringud. Erinevad kahjustused 

nõudsid igaüks kä natuke erinevat 

lähenemisviisi. Põhiliselt kasutati

muutus kliima ruumis murettekitavaks. Küttesüsteem ei ole 

majas paigaldatud parimal viisil, tornis aga võimendusid probleemid 

veelgi. Liiga külm, kütte sisselülitamisel liiga kuiv - reguleerimise 

võimalus oli minimaalne. 2005/06. aasta talvel valitses pikemat 

aega pakaseline ilm, mis põhjustas väga kuiva sisekliima. Iga puit- Seinalt eemaldatud ja konserveeritud maal



võimalusi. Kuid uurides nišši peale 

pannoo mahavõtmist põhjalikumalt, 

selgus, et selle parempoolne külg 

kujutab endast nüüdisaegset,tavalistest 

silikaattellistest petikseina, millele õn 

õhuvahegi jäetud. Petikseina maha

võtmine õn täiesti lubatav.Väikest 

põnevust pakub kä võimalus, et 

peidetud osas õn säilinud maalingute 

fragmente.Tore oleks lõpetada artikkel 

fotoga restaureeritud maalist, mis õn 

turvaliselt algses asukohas ekspo

neeritud. Paraku ei ole see võimalik, 

sest"Hortus Musicuse’.’ maja lääne- 

seina kliimaprobleemid õn seni 

lahendamata ning seinanišš korras

tamata. Natuke kannatlikku meelt ja 

võib-olla juba selle aastanumbri sees

heledamad laigud tumedamatega. C. Brändi õn kirjutanud: 

"Restaureerimise eesmärk peaks olema kunstiteose potentsiaalse 

ühtsuse taasloomine, niipalju kui see õn võimalik, põhjustamata 

kunstilist või ajaloolist võltsimist ning kustutamata ühtki aja 

kulgemisest kunstiteosele jäetud jälge.4 Loodame, et selles töös 

õnnestus seda klassikalist juhendit järgida.Töö lõppedes oli maal 
terviklik ning hästi vaadeldav. Samas õn lähemal uurimisel võimalik 

originaalseid osasid ning retušše eristada. Kuna maal osutus 

seinaorvandist suuremaks, tõusis küsimus, kas ja kuidas õn seda 

võimalik algses kohas eksponeerida. Kaalusime isegi muid sobivaid

õn kõigil kontserdikülastajatel taas võimalik imetleda "Romantilist 

maastikku hortus musicuses". 1

1. Petrov, Eva. Elamu Tallinn, Lühike Jalg 9.Tehnilis- majanduslik põhjendus. Köide AE—I, 1982."

2. Laiendatud Restaureerimiskomisjoni protokoll nr 22,Tallinn, 29.03. 1982.Tallinna 

Kultuuriväärtuste Amet.

3. Laiendatud Restaureerimiskomisjoni protokoll nr 22.Tallinn, 29.03.1982. Kultuuriväärtuste 

Ameti arhiivi

4. "Theory of restoration. Historical and Philosophical issues Issues in the Conservation of 

Cultural Heritage.- Brändi, Cesare: .Theory of Restoration.The Getty Conservation 

Institute.LA 1996.
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Ehitusarheoloogia õn paljudele muinsuskaitsega kursis 
olevatele inimestele tuttav termin, aga kui küsida, millega 
see kahe väga erineva teadusvaldkonna - arhitektuuri
ajaloo ja arheoloogia - piirimail paiknev distsipliin täp
semalt tegeleb või kuidas oma sisu määratleb, jääks 
enamik ilmselt vastuse võlgu. Õigupoolest ühest vastust 
ei olegi, sest erinevaid ehitusarheoloogiaid õn sama 
palju kui sellega tegelevaid inimesi. Üldjoontes võime 
eristada kaht käsitust või ettekujutust ehitusarheoloogia 
sisust ja rollist. Ilmselt laiemalt levinud tähenduses õn 
ehitusarheoloogia praeguseks maa pealt kadunud ehitiste 
varemete väljakaevamine ja uurimine.Teine tähendus 
hõlmab täielikult esimese ning sellele lisandub säilinud 
ning püsti seisvate ehitiste väliuurimine. Seejuures raken
datakse järjekindlalt arheoloog Edward Cecil Harrise 
väljatöötatud stratigraafia fikseerimise printsiipe, s.o 
algselt arheoloogias, mitte kunsti- või arhitektuuriajaloos 
loodud uurimismeetodeid. Ehitusarheoloogia selles 
tähenduses kujunes välja 1970. aastate lõpuks Briti saar
tel. 1980. aastate teisel poolel ja 1990. aastatel levis seal 
rakendatud metoodika laiemalt teistesse Euroopa 
piirkondadesse, meile lähematest regioonidest eeskätt 
Skandinaaviasse (Rootsi,Taani), märksa vähem saksa
keelsesse kultuuriruumi ja Ida-Euroopasse. Eestis õn 
see uurimissuund suhteliselt tundmatu, kuigi samu 
põhimõtteid õn intuitiivselt ja süsteemitult kasutanud 
mitmed vanema ehitusajaloo uurijad aastakümneid.

Moodsas mõttes seisneb ehitusarheoloogia põhiline 
roll ehitiste uurimisel eriaegsete ehituskonstruktsioonide 
eristamises ja nende kronoloogia kindlakstegemises 
geoloogiast ja arheoloogiast tuntud stratigraafia põhi
mõtete ja meetodite alusel. Hoone interpreteerimise 
käigus jaotatakse kogu uurimishetkel olemas olev füüsiline 
substants (pinnas + konstruktsioonid) stratigraafilisteks 
üksusteks ehk eri ajal ladestunud/rajatud ehitusosadeks. 
Stratigraafiline üksus ei ole ehitusmaterjali üksus (nt 
üksik kivi või pruss seinas), vaid terve konstruktsioon, 
mis õn valminud ühe tööoperatsiooni, hoone ajaloos 
olulise sündmuse (ingl event) käigus. Nii ei loeta oluliseks

sündmuseks järjekordse tellise asetamist rajatavasse 
seina, küll aga terve vaheseina valmimist. Erandina võib 
ehitusmaterjali üksus moodustada omaette stratigraafil ise 
üksuse, kui stratigraafiline üksus koosnes juba algselt 
ainult ühest materjaliüksusest (nt sekundaarselt seina 
sisse paigaldatud kivikonsool) või kui algselt palju ulatus
likumast stratigraafilisest üksusest õn säilinud vaid üks 
materjaliüksus (nt üks palk kunagisest seinast).

Stratigraafiliste üksuste eristamisel õn üks kriteerium 
loomulikult materjal, kuid stratigraafia printsiibid nõuavad 
eelkõige üksuste vahepindade (ingl interfaces; nt vuugid, 
„õmblused”) kindlakstegemist. Materjal eristamise põhi- 
kriteeriumina ei pruugi olla usaldusväärne, sest tihti 
asetsevad kõrvuti kaks samast materjalist (nt paekivi) 
ja eristamatu sideainega (nt lubisegu) üksust, eriti ajaliselt 
lähedaste (nt mõlemad keskaegsed) üksuste puhul. Stra
tigraafiline üksus võib aga olla rajatud erinevaid materjale 
(nt seina ühes osas rohkem telliseid, teises rohkem pae
kivi) kasutades, kuid õn tegelikult valminud ühekorraga. 
Sekundaarselt kasutatud ehituskivide küljes võib olla 
suures koguses segu vanemast müüritisest, mis eksitab 
uurimist, eriti kui sekundaarselt kasutatud kive õn vaid 
seina ühes osas. Sel põhjusel peetakse usaldusväärsemaks 
kriteeriumiks vahepinna kindlakstegemist, s.t vuukide 
ja „müüriõmbluste” täpset fikseerimist.

Niiviisi saadakse stratigraafiliste üksuste ehk hoones 
aja jooksul toimunud ehituslike sündmuste loetelu. See
järel tuleb need sündmused paigutada üksteise suhtes 
ajalisse järgnevusse ehk moodustada nende kronoloogia. 
Pinnase puhul õn stratigraafiliste üksuste ajalise järjes
tamise printsiibid küllalt lihtsad, sest pudeduse tõttu õn 
pinnasel kalduvus gravitatsiooni mõjul laiali valguda. See
tõttu õn alumise kihi peal lasuv pinnasekiht üldjuhul 
uuem. Ehituskonstruktsioonid ei ole pudedad, mistõttu 
kronoloogiline järgnevus võib olla külgsuunaline (juurde- 
ehitis, krohv seinal) või täiesti pea peale pööratud (nt 
krohv laes, allafundeeritud vundamendilõik maja seina 
all, sekundaarse aknaava siilus seinas). Kui krohvi ja seina

LK 67: uuringud Vene 9, Tallinn. Foto uuritud seinast
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kronoloogiline suhe õn iseenesest selge (seina ju krohvi 
külge ei ehita), siis sama tüüpi (nt kaks seinalõiku) ja 
samast materjalist (nt mõlemad paekivist ja lubiseguga) 
konstruktsioonide kokkupuute puhul võib ajalise suhte 
kindlakstegemine olla keerulisem. Seetõttu peetakse 
stratigraafiliste üksuste kronoloogia kindlakstegemisel 
materjalist usaldusväärsemaks üksuste vahepindade, 
täpsemalt üksuste teineteise külge kinnitumise analüüsi. 
Näiteks „vertikaalõmbluse” puhul õn uuema seinaosa 
segu enne kõvastumist valgunud või tahtlikult määritud 
vanema seinaosa segu peale.

Stratigraafilise meetodi rakendamisel õn eriti oluline 
see, et üksuste kronoloogia määramisel ignoreeritakse 
järjekindlalt nende teada olevaid absoluutseid dateerin
guid (kirjalike allikate alusel või stiilikriitilise, tüpoloogilise 
või mõne loodusteadusliku meetodi abil) ja varasemate 
uurijate seisukohti.Tihti õn stiilikriitilise dateeringu alu
seks ehitusdetailid, mis võivad olla oma praeguses asu
kohas sekundaarses kasutuses (eriti raidkivid, kä puit
detailid), s.t õn uuritavast stratigraafilisest üksusest 
oluliselt vanemad.Tüpoloogilise dateeringu aluseks olnud 
tüüp (nt põhiplaani tüüp või konsooli geomeetriline 
vorm) võis olla kasutusel väga pika või seni arvatust 
märksa pikema ajavahemiku jooksul. Stiilikriitilise meetodi 
rakendamisel õn olnud tendents pühendada palju tähele
panu pigem erandlikele kui tüüpilistele vormidele, kuid 
selline erandlik vorm võis olla juba omal ajal erandlik, 
mistõttu selle vähegi täpne absoluutne dateering õn 
oma loomu poolest vaieldava väärtusega. Loodusteadus
like dateerimismeetodite puhul õn alati võimalik, et 
proov õn ..saastunud” (nt CI4 meetodi puhul otseses 
mõttes) või saadud sekundaarses kasutuses detailist (nt 
dendrokronoloogia puhul). Kirjalike allikate ebausaldus- 
väärsus ei vaja tõestamist. Näiteks väidavad kirjalikud 
allikad tüüpiliselt, et see ja see ehitas selle ja selle, kuid 
tegelikkuses oli paremal juhul tegu juurde- või ümber
ehitusega, kui mitte lihtsalt uue viimistlusega. Kõigi sellis
te absoluutse dateerimise meetodite poolt seatud lõksu
de vältimiseks lastakse stratigraafilise meetodi kasutamisel 
kõigepealt ..rääkida” füüsilisel substantsil enesel ning 
alles siis vaadatakse, kuidas see olemas olevate teadmis
tega haakub.Tulemused õn tihti üllatavad ning vastuolus 
seniste teadmiste ja arvamustega.

Sellise vastuolu tekkimisel õn kaks põhimõttelist võima
lust: kas õn viga senistes teadmistes või õn stratigraafilise 
meetodi rakendamisel eksitud reeglite vastu, s.t tehtud 
viga stratigraafiliste üksuste kindlakstegemisel ja eris
tamisel või nende ajalisse järgnevusse seadmisel.Järgnev 
kontrolliv analüüs peaks vastuolud kõrvaldama. Eksimine 
stratigraafilise meetodi rakendamisel õn keerulisema 
ehitusajalooga ehitiste puhul väga lihtne, kui ei järgita 
täpselt selle meetodi põhimõtteid ja reegleid.
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avastuste tegemine intuitiivsete ..hüpetena” (tööhüpo
teeside püstitamine) ning nende järgneva kriitilise kont
rollina, mitte pideva süstemaatilise analüüsina. Paraku 
vajab enamik uurijaid keerulisema kujunemislooga hoone
te uurimisel abiks süstemaatilisi ja standardiseeritud 
meetodeid, jõudmaks õigete ja kontrollitavate tulemus
teni. Seda õn vaja ühelt poolt selleks, et uurijal oleks 
lihtsam ennast sundida tähelepanu pöörama uurimis
objektile kui tervikule, ning teisest küljest selleks, et 
leida tervikpildis koht kä kõigile esmapilgul seletamatutele 
ja häirivatele pisiasjadele, mis ei taha kuidagi haakuda 
olemas olevate teadmiste, järelduste ja üldistustega. 
Selliseks pisiasjaks võib olla näiteks arusaamatu tekke
looga vuuk või seinafragment. Sarnaselt detektiivitööga 
õn ehitusarheoloogias sellised häirivad ja esmapilgul 
skeemi sobimatud pisiasjad tihti võtmeks ehitise kujune
mise sündmusteahela lahtimõtestamisel.

Lihtsama ja lühema ehitusajalooga ehitiste puhul õn 
stratigraafilise ehitusarheoloogia meetodite süstemaatiline 
rakendamine loomulikult liigne tseremoonitsemine. 
Seda eriti juhul, kui ümberehitusi õn toimunud vähe, 
nende käigus õn varasemat substantsi vähe lõhutud ning 
kogu ehituslugu õn üldist ehitusloogikat tundes intuitiiv
selt ühe pilgu või joonisega haaratav. Kui hoonet õn 
sajandite jooksul korduvalt laiendatud või ümber ehitatud 
ning see ei ole sündinud ainult positiivsete sündmuste 
kumuleerumise tulemusena (s.t enne ümberehitusi õn 
toimunud kä ulatuslikke lammutustöid, mistõttu õn osa 
sündmusi esindatud fragmentaarselt), siis õn stratigraafi
line ehitusarheoloogia asendamatu. Sellised hooned 
võivad sisaldada sadu stratigraafilisi üksusi (sündmusi), 
mis paiknevad laiali eri korrustel ja eri fassaadidel ning 
pole seetõttu ei visuaalselt ega mõistusega terviklikult 
haaratavad. Eestis kehtib see esmajoones Tallinna kesk
aegsete kirikute ja elamute puhul.

Kahtlemata õn Eesti paremad väliuurijad ülalkirjeldatud 
põhimõtteid aastakümneid intuitiivselt rakendanud ja

Sellise olukorra tarvis ehk suure hulga stratigraafiliste ük
suste ja nende ajalise suhte dokumenteerimiseks ja väljen-
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damiseks leiutas Edward Cecil Harris spetsiaalse diagrammi, 
mis õn tuntud Harrise maatriksina. Igale üksusele õn antud 
tinglik number, millel ei ole midagi pistmist nende 
kronoloogilise järjestusega. Üksustevahelisi stratigraafilisi 
suhteid kujutatakse numbritevaheliste joontega, kusjuures 
diagrammis kõrgemal paiknev üksus õn rajatud/ladestunud 
sellega joone abil allpool ühendatud üksuse vastu.

Eespool kirjeldatud detailsus eeldab ehitise seinapindade 
küllalt üksikasjalikku kaardistamist, kandes joonisele (või 
fotole) lisaks konstruktsioonielementidele (aknad-uksed 
jne) kä stratigraafiate üksuste piirjooned. Mitte lõhkuv, 
vaid olemasolevat substantsi kaardistav välitöö õn ise
loomulik tänapäevasele ehitusarheoloogiale. Puhtalt aka
deemilisest huvist tehtud sondaažid õn jäänud minevik
ku: akadeemiline teadmine üksi ei ole väärt kultuuri
väärtusega substantsi lõhkumist. Õn selgunud, et kä ainult 
seinapindu kaardistades ja põhiplaane korrigeerides õn 
hoone ajaloo kohta võimalik saada palju väärtuslikku 
informatsiooni.Seinapinnal kaardistatakse köitmis paistab 
ja mida peetakse oluliseks, s.t paljanduvad eriaegsed 
krohvikihid ja seinakonstruktsioonid.Välitingimustes 
interpreteerides tehakse kindlaks kihtide stratigraafiline 
järgnevus.Tänapäevane ehitusarheoloogia ei usalda 
põhimõtteliselt interpreteerimist üksnes dokumentatsiooni 
põhjal, ilma võimaluseta järeldusi füüsilise substantsi peal 
kontrollida. Postmodernistlik teadus ei lahuta uurija 
subjekti uuritavast objektist, s.t igasugune dokumentat
sioon, kaasa arvatud fotodokumentatsioon sisaldab vähem 
või rohkem interpretatsiooni elemente. Seetõttu ei saa 
ainult dokumentatsiooni põhjal tehtud interpreteerivatel 
järeldustel põhimõtteliselt olla sama suurt kaalu kui ehi
tise füüsilise substantsi enese uurimisel tehtud järeldustel. 
Kui ehitis või selle osa jääb uurimise käigus alles, siis õn 
alati võimalik selle juurde tagasi pöörduda ja järeldusi 
kontrollida. Sellest tulenevalt ei pea kä väliuuring ja doku
mentatsioon olema põhjalik. Mitte ainult puhtalt akadeemi
lisest huvist lähtuv uurimine, vaid kä restaureerimistöödest 
tingitud avariiuurimine sisaldab paratamatult ehitise 
väärtuslike osade lõhkumist. Sellises olukorras õn doku
menteerimisel ja interpreteerimisel kindlate reeglite 
järgimine möödapääsmatu, kui tahetakse saada vähegi 
usaldusväärseid ja kontrollitavaid tulemusi.

Ehitusarheoloogia paikneb kahe väga erineva taustaga 
teadusdistsipliini vahel, s.t ehitusarheoloog peab istuma 
korraga kahel toolil, uurides nii nähtavat (olemasolevat) 
ja kui kä esmapilgul nähtamatut (hävinut). Ilma ühe osa
pooleta ei ole tervikut. Ajaloolise hoone uurimine ilma 
pinnase- ja ehitusarheoloogiata võib lõppeda väga olulise 
informatsiooni hävitamisega. Peidetud tarindite ja vuukide 
kokkulugemine ja mõõtmine peale hilise krohvi maha
raiumist annab kindlasti uusi teadmisi, kuid tuleb teadvus
tada, et need teadmised õn väga piiratud. Samas pinnase 
arheoloogiline uurimine ilma traditsioonilisi ehituskons
truktsioone, ehitusviise ja materjale tundmata kipub 
jääma vaid nn leidude väljakorjamiseks (põhitähelepanu

üksikutel kuriositeetidel) ning nende täpse asendi mõõt
miseks maakera keskpunkti või muu arbitraarse taust
süsteemi suhtes. Selline arheoloogia kesk- ja uusaja 
ehitusmälestiste! (eelkõige ajaloolistes linnasüdamikes, 
kirikutes, linnustel ja mõisates) õn vähem või rohkem 
mõttetu lõhkumine, annab vähe uusi teadmisi ning 
paistab 21. sajandil pigem teaduse simuleerimisena.Ta 
õn raskesti põhjendatav nii maksma sunnitud kinnis
varaarendajatele kui kä professionaalsetele arhitektuuri
ajaloolastele, kelle tegevuse ja teaduslike huvidega kon
tekstivabad potikillud ei saagi haakuda.

Ehituskonstruktsioonid mattunud varemetes ja püsti 
seisvates hoonetes ei erine põhimõtteliselt teineteisest. 
Enamasti õn määranud üksnes juhus, et üks hoone õn 
säilinud tervikuna ja teine vaid maa all. Maa-alune frag
ment nõuab adekvaatsete järeldusteni jõudmiseks tihti 
suuremat ehitusajaloolist tähelepanu ja energiat kui 
tervikuna säilinud ehitis, sest näha tuleb kä seda, mida 
ei ole enam olemas.

See õn ilmselt paratamatu loodusseadus, et järgnev põlv
kond ei usalda oma eelkäijaid ja suhtub nende meetoditesse 
ja järeldustesse kriitiliselt. Kuid ilma selleta ei oleks 
arengut. Ehitusarheoloogia nüüdisaegses tähenduses ei 
anna sisuliselt ehk midagi uut, kuid see õn arvestatav 
katse ühtlustada erinevate suundade uurijate teaduskeelt, 
s.o sundida väliuurijaid esitama uurimisel sarnaseid 
küsimusi ning kasutama teatud määrani standardiseeritud 
metoodikat, et kolleegidel oleks võimalik kontrollida 
üksteise järeldusi ja nendeni jõudmise teid. Seda nii maa 
all kui kä maa peal. Eestis ehk tagasihoidlikumalt, kuid 
„vanas Euroopas” õn väliuurimine viimastel aastakümnetel 
muinsuskaitse rolli tähtsustumisega muutunud omavahel 
tihedalt suhtlevate üksikute tippteadlaste akadeemilisest 
tegevusest suuremat hulka inimesi hõlmavaks, isegi pisut 
rutiinseks valdkonnaks. Objekti väliuurimine õn Euroopas 
võrreldes meie üksiküritajatega kümneid spetsialiste 
hõlmav kombinaat. Uurimispõhimõtete ja -meetodite 
standardiseerimine õn selle protsessi ebamugav, kuid 
paratamatu kaasnähtus, kui soovitakse hoida ühtlast 
kvaliteeti ning et väliuuringute dokumentatsioon oleks 
arusaadav kä teistele peale selle autori(te). Eesti ehitus
mälestiste väliuurimine ja muinsuskaitse liituvad selle 
arengusuunaga paratamatult varem või hiljem. * •
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Muinsuskaitseameti rakendusuuringud ja trükised 2005
Anneti Randla

Muinsuskaitseamet koostas teadusuuringute ja trükiste prog
rammi, mille Muinsuskaitse Nõukogu 2004. a heaks kiitis. 
2005. a täpsustas ta seda trükiste osas. Järgnev kokkuvõte 
2005. a uuringutest ja trükistest õn jätk programmi täitmise 
2004. a ülevaatele (vt Muinsuskaitse aastaraamat 2004, lk 78).

I. Rakendusuuringud
I. Materiaalse pärandi uuringud
Nende uuringute eesmärk õn kaardistada ja hinnata meie 
materiaalset pärandit, mille säilitamine tulevastele põlvedele 
õn muinsuskaitse peamine ülesanne. Seni puudub meil erinevate 
ajalooperioodide pärandi süsteemne ülevaade, mis lähtuks 
just muinsuskaitse põhimõtetest ja vajadustest.
1.1. Eesti ajaloo ülduuringud
2004. a tehti algust kronoloogiliste ülevaateuuringute sarjaga. 
Tellitud uurimustest valmis esimesena Mart Kalmu Nõukogude 
perioodi käsitlus. See kujunes huvipakkuvaks diskussiooniaineks 
spetsialistide ringkondades (sh DOCOMOMO-s). Muinsuskaitse
ameti seisukohalt aga õn olulisem, et sellest uurimusest lähtudes 
tunnistati 2005.a mitu Nõukogude-aegset hoonet arhitektuuri
mälestiseks (nt Põltsamaa kinohoone). Samuti andis see laiema 
konteksti juba kaitstavatele Nõukogude perioodist pärinevatele 
mälestistele. 2005.a tellis Muinsuskaitseamet järgmise samatüübilise 
uuringu Epp Lankotsalt sõdadevahelise Eesti Vabariigi kohta. 
Uurimus valmib 2006.a kevadel.
1.2. Temaatilised valdkonnauuringud
Nende uuringute vajaduse määravad ülduuringud ning asjade 
loogilise käigu korral saaks neid tegema hakata alles peale kõigi 
ülduuringute tulemuste läbitöötamist. Samas hoiatab paljude 
hoonete kriitiline seisund, et nende uurimise ja inventeerimisega 
võib niimoodi lootusetult hiljaks jääda. 2005. a jätkati 80 nimetust 
sisaldava valdkonnauuringute kava täitmist.Aasta suurim töö 
oli Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudilt tellitud muinsus
kaitselised tingimused Rebala muinsuskaitseala teemaplaneeringu 
ja põhimääruse koostamiseks, millest õn käesolevas aasta
raamatus kä pikem tutvustus. Martin Jänes ja Urmas Oja jätkasid 
tööstuspärandi inventeerimist, seekord uuriti Järvamaa meiereisid 
ja koorejaamu. Nad alustasid kä Harjumaa piimandusmälestiste 
ülevaatamist, uurimus valmib 2006. a.Taluarhitektuuri alal väärib 
äramärkimist OÜ Mõisaprojekti Ruhnu küla põhjalik 
inventeerimine. Lisaks toimus Pärnu muinsuskaitseala laienduse 
inventeerimine koostöös EKA Restaureerimisosakonnaga. 2005. 
a jätkusid uuringud kä pühakodade riikliku programmi raames. 
Jätkati juba 2004. a alustatud kirikuhoonete ja nende sisustuse 
inventeerimist (kõik Saaremaa kirikud; EKA,TÜ jaTLÜ õppejõud 
ja magistrandid), kirikute konserveerimise ja materjaliuuringute 
andmebaasi loomist (TTÜ ja EKA), kirikuaedade inventeerimist 
(Andres Aua ja Eduard Rajari), kirikuvaremete inventeerimist 
(9 kirikut;Juhan Kilumets), kirikutekstiilide inventeerimist (6 
õigeusu kirikut; Mari-Liis Paaver) ja orelite passistamist (34 
orelit;Toomas Mäeväli, Olev Kents). Lisaks tellitud uurimustele 
omandas Muinsuskaitseamet oma arhiivi jaoks Veljo Ranniku 
fotokogu, mis sisaldab üle 20 000 foto Eesti mõisate kohta. 
Veljo Ranniku pildistas aastail 1960-1970 süstemaatiliselt kõiki

Eesti ala mõisaid.Tema kogu õn eriline selle poolest, et ta 
jäädvustas kä kõik tol ajal veel alles olnud kõrvalhooned, 
millest tänaseks paljud õn hävinud. Fotokogu õn juba leidnud 
aktiivset kasutamist restaureerimisarhitektide ja ajaloolaste 
poolt ning õn hindamatu allikas tulevastele mõisauurijatele.
2. Kaitsekorraldus- ja säilitusalased uuringud 
2005. aastal rikuti Vigala kiriku altar, kantsel ja teised kunstivarad. 
See esitas väljakutse kä Muinsuskaitseametile - tal tuleb sel
gitada, kui ulatuslik õn tekitatud kahju ning kas ja kuidas õn 
seda võimalik heastada. Seetõttu tõusis taas kord teravalt säili- 
tusalaste uuringute ja nendeks metoodika loomise vajadus. 
Praegu saab seda siiski teha vaid üksikobjekte uurides ja nii 
telliski Muinsuskaitseamet kõigepealt Ennistuskojalt KanutVigala 
altari ja kantsli tehnilise seisukorra esialgse ekspertiisi. See val
mis kahe nädalaga ning andis olukorrale esmase hinnangu. See
järel telliti samalt asutuselt põhjalik uuring kõigi kahjustatud 
kunstimälestiste ja interjööriosade kohta, mis valmib 2006. a 
suvel. Rahulikumalt kulges pühakodade programmi raames teh
tav Eesti kirikute kivimüüride niiskuskahjustuste ja sooldumise 
uuring (TTÜ ja EKA), mille lõplikke tulemusi õn oodata 2008. 
aastal. Päevakorral oli kä varemete temaatika. Koostöös EKA 
restaureerimisala üliõpilastega viidiTõstamaa tellisevabriku vare
mete baasil läbi workshop teemal „Kuidas eksponeerida varet?".

II. Trükised
1. Põhimõtted
Seoses Riigikontrolli kummaliste kõhklustega, kas Muinsus
kaitseamet üldse peaks välja andma erialaseid trükiseid, võttis 
Muinsuskaitse Nõukogu 2005.a selle kohta vastu täiendava 
otsuse ning kinnitas taas oma toetust algatatud trükiste prog
rammile. Selles sisalduvad nii teaduslikud monograafiad, üle
vaated, praktilised restaureerimisõpikud kui kä mõnelehekülje- 
lised hooldusjuhendid.
2. Trükised
2005. a andis Muinsuskaitseamet koostöös TKVA ja EKA-ga 
välja esimese Muinsuskaitse Aastaraamatu. Jätkati arheoloogiliste 
välitööde seeriat, millest aasta lõpus ilmus 2004. a töid kajastav 
köide.Toetati Al väljaannet „Eesti muistsed aarded". Praktilise 
restaureerimise poolelt väärib esiletõstmist Dan Lukase ja 
Madis Rennu koostatud juhend ..Kiviaia rajamine, taastamine 
ja hooldus", mis vaatamata oma väiksele mahule (16 lk) õn 
tõhusaks täienduseks seni vaid tõlkekirjandusel baseeruvatele 
restaureerimisõpikutele. 2005. a tellis Muinsuskaitseamet Siim 
Soosterilt samalaadse, kuid põhjalikuma õpiku rookatuste kohta, 
mis valmib 2006.a. Edasi mindi kä Rootsi Riigi Muinsuskaitseameti 
koostatud õpikute avaldamisega: ilmusid plekk-katuste ja kimm- 
katuste ajalugu, valmistamist, parandamist ja hooldust käsitlevad 
raamatud. Muinsuskaitseameti hooldusjuhendite seerias valmisid 
kolm uut voldikut ning seoses suure nõudlusega trükiti juurde 
kõiki 2004. a koostatud voldikuid. Pühakodade riiklikust prog
rammist jätkati Eesti kirikute seeria teise köite ..Tallinna Kaarli 
kirik" ettevalmistustöid, raamat valmib 2007. a.Aasta lõpus alus
tati H. C.Wrede Jõelähtme kiriku kroonika väljaandmise ette
valmistamist, trükis ilmub 2006. a kevadel.



Tuletornid kui meresõiduajaloo mälestusmärgid
Tekst ja fotod Jaan Vali

Eesti ajalooliste tuletornide uurimine ja nende väärtuse 
väljaselgitamine algas 1997. aastal. See oli pärast seda, 
kui käesoleva artikli autor osales Eesti ja Norra 
tuletornide uurimise ühisprojektis.

Viimastel aastakümnetel õn kogu maailma navigatsiooni
süsteemides aset leidnud olulised muutused. Merel õn 
saanud peamiseks navigatsioonivahendiks satelliitnavigat- 
sioonisüsteem. Muutunud õn kä tuletornide tehnoloogia. 
1993. aastal hakati Eesti tuletorne ja -paake üle viima 
automatiseeritud valgustus- ja juhtimissüsteemile. Suur 
osa tehnoloogilistest seadmetest vahetati välja ning 
tuletornide teenindushooned ja muud rajatised kaotasid 
oma funktsiooni.Tuletorni tööks ei olnud enam vaja 
meeskonda.Aastakümneid hooletuses olnud tuletornid 
nõudsid kapitaalremonti.Tehnoloogiliste seadmete 
vahetamine ja ebaõiged remondivõtted võisid aga teha 
tuletornidele kui merekultuuri mälestistele korvamatut 
kahju. Kätte oli jõudnud viimane aeg, et välja selgitada 
Eesti tuletornide, nende teenindushoonete ja vanade 
seadmete kultuuriajalooline väärtus ning luua nende 
kaitseks seaduslik alus. Koos Muinsuskaitseameti,Vee
teede Ameti ja Norra kolleegidega koostasime Eesti 
tuletornide inventeerimise küsi musti ku. Aastate jooksul 
uuriti ja pildistati tuletorne ja nende abihooneid, koguti 
vajalikku informatsiooni arhiividest ja kirjandusest. 
Kogutud andmed analüüsis Muinsuskaitseameti esindajana 
läbi selle artikli autor. 2007. aastal peaks ilmuma kä sellel 
uurimusel põhinev raamat.

Ristna tuletorni ülemine osa.

Tuletornide ajastu õn mööda saamas. Uusi tuletorne 
meie randades ilmselt enam ehitama ei hakata. Dubleeriva 
navigatsioonivahendina jätkavad nad aga esialgu tööd. 
Just praegu õn õige aeg arutleda tuletornide kui mere
sõiduajaloo pärandi ja nende tulevastele põlvedele 
säilitamise võimaluste üle. Eesti Vabariigi territooriumil 
asuvate navigatsioonimärkide nimekirjas õn ligi 300 
püsimeremärki: tuletornid, tulepaagid ja päevamärgid. 
Tuletornina saab käsitleda umbes kuutkümmend mere
märki. Meresõiduajaloo seisukohalt vääriks neist tähele
panu igaüks. Samas ei ole kõike, mis õn oma funktsiooni 
kaotanud, võimalik kaitsta ja tulevastele põlvedele säili
tada, see käiks riigile ja ühiskonnale üle jõu. Pigem tuleks 
merekultuuri ajaloo seisukohalt väärtuslikumatest ja 
iseloomulikumatest meremärkidest teha niisugune valik, 
mis suudaks kä järgmistele põlvedele anda Eesti tule
tornidest ülevaatliku pildi. Sõdadest ja keerulistest aega
dest hoolimata õn Eestis ajaloolistest tuletornidest 
märkimisväärne osa alles.

Vanimad tuletornid
Üks oluline kriteerium tuletornide võrdlemisel ja nende 
väärtuse hindamisel õn kahtlemata vanus. Et tuletornide 
ehitamine ja tööshoidmine õn olnud ühiskonnale alati 
üsna kulukas, siis õn neid rajatud hädavajaduse järjekorras. 
Tuletorni ehitamise põhjuseks õn olnud sagedased 
laevahukud mingis piirkonnas. Iga tuletorni püstitamisele 
õn eelnenud aastakümnetepikkune kirjavahetus kaup
meeste, meremeeste ja mereministeeriumi ametkondade 
vahel. Majanduslike ja tehniliste võimaluste puudumisel 
õn tuletorni ehitamine isegi väga olulistesse kohtadesse 
aina edasi lükkunud. Suurte laevateede läheduses asuvad 
ohtlikud madalad tähistati esimesel võimalusel tule- 
laevadega või tulepoidega. Kurikuulsale Tallinna madalale 
suudeti tuletorn rajada alles 1969. jaVahemadalale 1979. 
aastal. Hiiu madala tähistamine lahendati hoopis Ristna 
ja Tahkuna tuletorni ehitamisega. Üksikule väiksele 
elamiskõlbmatule laiule võis tuletorni rajada alles 20. 
sajandi algul. Selleks ajaks olid leiutatud gaasiga töötavad 
automaatseadmed, mis ei nõudnud pidevat järelevalvet. 
Seega võiksid tuletornide rajamisdaatumid anda hinnangu 
nende tähtsuse kohta. Samas ei tohi ära unustada, et nii 
mõnegi olulise laevatee äärde ehitati tuletorn alles siis, 
kui selleks tekkisid tehnilised ja materiaalsed võimalused. 
NäiteksVaindloo saarele tuletorni ehitamisest oli räägitud 
juba Peeter I ajal.Tegelikult rajati tühjale saarele püsiv 
tuletorn aga alles 1871. aastal. Sõdadest ja looduse 
meelevallast hoolimata õn Eestis säilinud Põhja-Euroopas 
ainulaadne keskaegne Kõpu tuletorn (1531). Rootsi ajal 
püstitatud Sõrve (1646) ja Ruhnu tuletornist (1646) 
teame ainult nappidest arhiivialIikatest. Ruhnu esimese I

I .JaanValt sai nimetatud uurimuse eest Euroopa Nostra auhinna



tuletorni asukohas Pärsi neemel avanesid siiski 2005. 
aasta jaanuaritormis kaheksatahulise tuletorni ja teenin- 
dushoonete vundamendid, mis uurimise korral täiendavad 
arhiiviallikaid.VanimaksTsaari-Venemaa võimuajal Eestis 
rajatud tuletorniks saab pidada Suurupi ülemist tuletorni 
(1760), mis sõjakeerises kaotas küll oma esialgse sisu, 
kuid suutis säilitada ajastule omase massiivse paekivist 
kehandi.Vanematest tuletornikehanditest õn huvipakku
vaimad ja väärtuslikemad Keri (1724/1803) ja Pakri vana 
tuletorni (1724) oma. Mõlemad vanakesed õn avariiseisu- 
korras ja vajavad püsimiseks suuremahulisi restaureerimi
stöid. Fragmente merre kukkunud Osmussaare (1765) 
esimese tuletorni paekivivundamendist õn veel võimalik 
näha merekalda järsakul. Samast ajajärgust oli pärit kä 
viimases sõjas hävinud Sõrve paekivist tuletorn 
(1650/1770). 19. sajandi alguse kivist tuletornidest õn 
alles Tallinna alumine (1806) ja Vilsandi (1809) tuletorn. 
Viimases sõjas hävis 1808. aastal ehitatud Narva tuletorn.

Ehitusmaterjalid ja arhitektuuridetailid
19. sajandi teisest poolest kuni Esimese maailmasõjani 
Eestis ehitatud tuletornidest õn säilinud muljetavaldav 
valik mitmesugusest materjalist ja erineva arhitektuurse 
ilmega ehitisi. Kivist tuletornidest õn säilinud 1852. 
aastal ehitatud Mohni, 1904. aastal rajatud Sorgu ja 1907. 
aastal ehitatud Laidunina tellistuletorn ning kaks 
paekivitorni - 1889. aastal püstitatud Pakri ja 1896. 
aastal ehitatud Tallinna ülemine tuletorn.Teises 
maailmasõjas hävis paraku 1849. aastal rajatud paekivist 
Naissaare tuletorn. Malmtuletornidest õn samast 
ajajärgust alles 1864. aastal ehitatud Vormsi ja Kihnu

tuletorn, samuti 1871. aastal rajatud Vaindloo tuletorn 
ja 1875. aastal valminud Tahkuna tuletorn. Esimeses 
maailmasõjas hävis 1865. aastal ehitatud Virtsu malm- 
tuletorn. Katlaplekist tuletornidest õn säilinud 1858. 
aastal valminud Keri tuletorni ülemine osa, 1874. aastal 
ehitatud Ristna tuletorn, 1877. aastal rajatud Ruhnu 
tuletorn ja 1881. aastal ehitatud Viirelaiu tuletorn. Ristna 
jaViirelaiu tuletorn õn sõdades kõvasti räsida saanud 
ja stabiilsuse tagamiseks kaetud raudbetoonkoorikuga. 
Kä Ruhnu tuletorni ülemine osa hävitati Esimeses 
maailmasõjas ja õn taastatud hiljem muudetud kujul. 
Kui 18. sajandi ja 19. esimese poole tuletornid olid nii 
seest kui kä väljast lihtsad, siis 19. sajandi teisel poolel 
ja 20. sajandi alul rikastati ehitatavaid tuletorne ajastule 
iseloomulike historitsistlike dekoorielementidega. 
Lopsakate karniisidega soklid ja räästad ning ehitusosade 
rõhutamine erineva värvuse ja struktuuriga materjali 
kasutades olid tavalised. 19. sajandi vabrikus valmistatud 
metalltuletornide puhul õn kasutatud funktsionaalsete 
osade kaunistamiseks ja esiletoomiseks mitmesuguseid 
romantilisi võtteid. Laienev ja konsoolidele toetuv rõdu 
õn vormistatud keskaegsele kindlusele omase mašikuliina, 
trepid, piirded ja rõdukonsoolid õn ehitud malmpitsiga. 
Eestis õn säilinud kä mitu puittuletorni.Tänapäeva mõis
tes unikaalsed õn 1859. aastal ehitatud puidust Suurupi 
alumine tuletorn ja 1892. aastal rajatud Käsmu tuletorn. 
1999. aasta tulekahjus hävis kahjuks huvitava kujuga 
Kunda puittuletorn. Säilinud ei ole kä puidust Abruka 
tuletorni (1897), Eesti randade kõrgeimat (28,5 m). 
Midagi ei ole alles Esimese maailmasõja eelsetest ja 
aegsetest Muhu väinade puidust sihttuletornidest. Need

Tahkuna tuletornikompleks.



tuletornid asendati 1930. aastatel raudbetoonist torni
dega. Kahe sõja vahel ehitati Eestis kokku Tl raudbe
toonist silindrikujulist tuletorni, mis erinesid üksteisest 
põhiliselt kõrguse poolest. Ökonoomsetest raudbetoon- 
ehitistest õn tänapäevani säilinud 24 tuletorni, millest 
huvitavaimad õn kindlasti sellised kõrged ja sihvakad 
ehitised, nagu 36 meetri kõrgune Abruka tuletorn (1931), 
34 meetri kõrgune Paralepa tuletorn (1932) ja 32 meetri 
kõrgune Norrby tuletorn (1935). Insener-tehniliselt 
kaval plaatvundament ja monoliitsed seinad õn taganud 
sihvakale tornile stabiilsuse kä looduse meelevallas.

Tuletornid pärast Teist maailmasõda
Teises maailmasõjas purustatud tuletornide taastamisel 
ja uute ehitamisel ei jätkunud alguses ei materjale ega 
meistrite oskusi. Kuus neljatahulise põhiplaani ja lihtsa 
vormiga, üksteisest põhiliselt kõrguse poolest erinevat 
kivikbetoonist tüüptuletorni püstitati aastatel 1951-1954. 
Neist tuntuim õn 1951. aastal valminud Virtsu tuletorn. 
Sõmeri (1954) ja Kihelkonna alumise tuletorni (1955) 
arhitektuuris õn kasutatud huvitavat klassitsistlikku 
lahendust. Neljatahulisele soklile toetub kaheksatahuline 
karniiside ja vahevöödega sihvakas tuletornikehand. 
Tuletorn meenutab sammast, mille tipus asub latern. 
Need tuletornid olid mõeldud töötama automaat- 
režiimil. Klassitsistlike arhitektuurielementidega õn kau
nistatud kä 1954. aastal ehitatud uus Osmussaare tule
torn. Neljatahulisele rusteeritud seinapinna, karniiside 
ja ümarkaarsete avadega soklile toetub sihvakas ümara 
põhiplaaniga tuletornikehand.Tegemist õn traditsioonilise 
tuletorniga, millel õn üleval vahiruum, latern ja rõdud. 
Hiljem läksid ehitatavad tuletornid funktsionaalselt liht
samaks. 1957. aastal valminud, silindrilise kehandi ja 
laternat ümbritseva rõduga Narva tuletorn õn huvitav 
ehitustehnoloogia poolest. Kehandi monteerimiseks 
kasutati tehases toodetud raudbetoonelemente. 1960. 
aastal monoliitsest raudbetoonist ehitud Naissaare ja 
Sõrve tuletorn paistavad silma oma funktsionaalse liht
suse ja sihvakuse poolest. Mõlemal tuletornil õn vahi
ruum, latern ja rõdud.Tallinna madala,Vahemadala ja 
Karbimadala tuletornid õn põnevad insener-tehnilised 
ehitised, kus tuletorni vundament tuli stabiilsuse tagami
seks rajada hüdrotehniliste võtetega sügavale merepõhja.

Tuletornide tähtsusest
Tuletorni tähtsusest annab ettekujutuse kä tule kõrgus 
merepinnast. Mida kõrgemal õn tuli, seda kaugemale 
see paistab. Lääne- ja põhjarannikul etteulatuvatele 
saartele või poolsaartele rajatud tuletornid pidid valgus
tama kaugemale kui Väinameres või sadama sissesõitudel 
asuvad sihttuletornid. Kaugemale paistval tuletornil oli 
kindlasti kä võimsam tuleseade, mis omakorda kulutas 
rohkem energiatTuletorni ehitamiseks valiti võimalikult 
kõrge koht, et hoida kokku ehitusmaterjali. Eesti 
merekultuuri ajaloo seisukohalt huviväärsete tuletornide 
ja meremärkide hulgas õn ilmselt kõik enne 1940. aastat 
ehitatud ja meie päevini säilinud tuletornid.Tõsist

tähelepanu väärivad aga kindlasti kä uued, pärast Teist 
maailmasõda ehitatud tuletornid, mis õn püstitatud 
ajaloolistes kohtades hävinud tornide asemele, ja merre 
hüdrotehnilisele alusele rajatud tuletornid.Tuletornide 
eelkäijatest - päevamärkidest - väärivad tähelepanu 
Läänemaal Noarootsi poolsaarel asuvad Telisna siht- 
päevamärgid, mis paistavad silma vanuse, materjali valiku 
ja originaalse teostuse poolest.

Tuletornide abihooned
Vanemate tuletornide juurde kuuluvad teenindushooned 
ja muud rajatised moodustavad meeleoluka ansambli, 
mis võib palju jutustada. 19. sajandi lõpuni kuulusid nii
sugused hooned kõikide mehitatud tuletornide juurde. 
19. ja 20. sajandi vahetusel ehitati tähtsamate tuletornide 
juurde sireenihooned, mis samuti olid hädavajalikud 
ohutu navigeerimise tagamiseks. Säilinud õn Mohni, Rist
na ja Keri sireenihoone. Suurupi tuletorni lähedal Nina- 
maa neemel õn sireenijaam, mille juurde kuuluvad ajaloo
lised teenindushooned, niisamuti nagu need õn kuulunud 
tuletornide juurde. 20. sajandi algusest õn pärit Tallinna 
ja Osmussaare tuletornide elektrigeneraatorihooned. 
Mõne tuletorni (Ruhnu, Mohni) juures õn alles looma- 
pidamishooneid.Vilsandi ja Juminda tuletorni lähedal õn 
säilinud päästejaama paadikuurid.Juminda paadikuur õn 
hiljuti korrastatud ja seda kasutatakse suvilana. 20. sajandi 
teisel poolel suur osa mehitatud tuletornide abihooneid 
uuendati. Uusehitusteks kasutati tüüpprojekte. Kahjuks 
õn ehituskvaliteet sõjaväeehitusele omaselt olnud halb. 
Ajaloolisest ansamblist õn enim hooneid säilinud Mohni, 
Ristna, Ruhnu,Tallinna ülemise ja Vilsandi tuletorni juures. 
Tähelepanu väärivad kä Raugi,VaindlooViirelaiu jaVormsi 
tuletorni ajaloolised teenindushooned.

Tehnoloogilised seadmed
Tuletornide varasematest tehnoloogilistest seadmetest 
õn alles suhteliselt vähe. Lampe õn tuletornides regu
laarselt uuendatud. Optilistest seadmetest õn Tallinna 
alumises tuletornis veel praegu kasutusel aga näiteks 
firma “Barbier & Fenestre Constructeurs” poolt Pariisis 
1886. aastal ja Tallinna ülemises tuletornis firma "Sautter 
Harle & Co” poolt samas 1895. aastal valmistatud 
läätsed. Ruhnu tuletornis õn säilinud raskuse jõul töötav 
kellamehhanismi ja tuleseadme pöördalus, mis küll ei 
ole enam töökorras. Mehhanism õn sinna paigaldatud 
ilmselt enne Teist maailmasõda.Tähelepanu väärivad 
mitme tuletorni tehnilistes hoonetes asuvad diiselgene- 
raatorid, millest osa õn töökorras. Säilitamist ja ekspo
neerimist vajavad mitmesugused 20. sajandi teisel poolel 
kasutusel olnud elektrotehnilised seadmed ja nende 
juhtimispuldid.

Tuletorn kui mälestis
Kultuurimälestisena riikliku kaitse all olevaid tuletorne 
kaitseb Muinsuskaitseseadus, mis reguleerib riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse organite ja mälestise omanike 
õigusi ja kohustusi kultuurimälestise säilimisel ja kaitsel.

Jaan Valt (rjj
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Kõpu tuletorn 2005.

Kokku õn mälestisena kaitse all praegu 15 tuletorni 
koos nende juurde kuuluvate teenindushoonetega. 
Praegu töötavate tuletornide omanik õn Eesti Vabariik, 
valdaja Veeteede Amet.Veeteede Ameti ja Muinsuskaitse
ameti vahel õn viimasel aastakümnel tekkinud ajalooliste 
tuletornide remontimisel ja restaureerimisel tihe koos- 
töö.Vastavalt Muinsuskaitseseadusele teevad eriala
spetsialistid enne remondi algust põhjalikud arhitek- 
tuuriajaloolised ja ehitustehnilised uuringud ning väärtuste 
inventeerimise. Projekteerijatele kirjutatakse ajaloolise 
ehitise remondiks ja restaureerimiseks ette eritingimused. 
Remondi- ja restaureerimisprojektis peab võtma arvesse, 
et tuletorni korrastamisel tuleb kasutada algupäraseid 
materjale ja ehitusvõtteid ning et väärtuslikud ehitus
konstruktsioonid, detailid ja seadmed peavad säilima. 
Viimasel aastakümnel õn korrastatud Kõpu,Tahkuna, 
Ristna, Suurupi ülemine ja alumine,Tallinna ülemine ja 
alumine ning Pakri tuletorn jmt. Osa ajalooliselt väär
tuslikke tuletorne õn aga halvas tehnilises seisukorras. 
Neist üks väärtuslikemaid, Keri tuletorn õn lausa vari- 
semisohtlik. Selle restaureerimine tühjal sadamata saarel 
õn väga kulukas. Seni õn tuletornikehand varingu jät
kumise takistamiseks ajutiselt kokku seotud. Suuri

probleeme õn kä Mohni ja Sorgu tuletorni tellisest 
välisvoodri lagunemise peatamisega. Lähematel aastatel 
vajavad konserveerimist Pakri vana tuletorni säilinud 
osa ja Kunda tuletorni soklikorrus.Tuletorniansambleid 
aitab säilitada kä see, kui neile leitakse alternatiivne 
kasutus.Turistid ja asjahuvilised ronivad meelsasti tuletorni 
tippu, et heita ülevalt pilk maale ja merele. Eriti atraktiivsed 
õn saarte tuletornid. Samas kehtib reegel, et kõrvalised 
isikud ei tohi tuleseadmetele ligi pääseda. Ronimine 
kõrgetel treppidel võib olla ohtlik, nagu kä viibimine 
tuletorni rõdul, mis paljudel juhtudel ei vasta ohutus
nõuetele. Mõned aastad tagasi avati Veeteede Ameti ja 
Kõrgessaare vallavalitsuse kokkuleppel turistidele siiski 
Kõpu tuletorn. Huvi selle Hiiumaa vaatamisväärsuse 
külastamise vastu õn suur.Tunduvalt lihtsam õn leida 
uus ülesanne teenindushoonetele.Tänapäeval õn enamik 
tuletornide teenindushooneid saanud endale uue 
omaniku. Neist paljud õn erastatud inimestele, kes seal 
juba enne olid elanud - endistele tuletorni ülevaatajatele 
ja nende perekondadele. Et tuletorniansamblid asuvad 
enamasti mereäärsetes kaunites kohtades, õn neid 
võimalik rakendada kä puhke- ja turismimajanduses. 
Aga väikesaartel, kus puuduvad vajalikud sadama- ja 
randumiskohad, õn tuletornide niisugune kasutamine 
taas piiratud. Eriti keeruline õn juurdepääs keset merd 
asuvatele väikesaartele, nagu Keri ja Sorgu. Ometi oleks 
just seal tuletorniansambli säilimise seisukohalt hoonete 
kasutamine ja hooldamine väga oluline. Külastades aja
loolist tuletornikompleksi, tasub mõttes minna sadakond 
aastat tagasi ning kujutleda tuletorni tipus ja all õuel 
sagimas inimesi, kelle kohusetundest ja oskustest sõltus 
paljude merel viibijate turvaline kojujõudmine.

Vilsandi tuletorn.



Rebala muinsuskaitseala kinnisvaraarenduse 
huviorbiidis
Muinsuskaitse eritingimused kaitseala säilitamiseks
Tekst ja fotod Silja Konsa

Eestis õn ühtekokku kaksteist muinsuskaitseala. Kui ena
mik neist õn moodustatud linnades ja nende eesmärk 
õn kaitsta ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslikku 
kooslust, siis Harjumaal Jõelähtme vallas paiknev Rebala 
muinsuskaitseala õn teistest mõneti erinev. Siinse kaitseala 
eesmärk õn Eesti põhjarannikul asuva ainulaadse, suure 
teadusliku väärtusega ajaloolise põllumajandusmaastiku 
ning seda kujundavate elementide (külad, talud, krundid 
ja nende ajaloolised piirid, kultuurimälestised) säilitamine 
ja kaitse, samuti maaviljeluse ajaloos kahe ja poole aasta
tuhande jooksul toimunud arengu eksponeerimine. 
Ainuüksi ligi 300 arheoloogiamälestise paiknemine 72 
km2 suurusel kaitsealal õn märkimisväärne, muutes selle 
Eesti kõige suurema arheoloogiamälestiste tihedusega 
piirkonnaks. Kuid samavõrra tähelepanuväärne õn Rebala 
ajalooline maastikuruum. Siinse kultuurmaastiku moodus
tavad ajaloolis-kultuurilise väärtusega, juba pronksiajast 
alguse saanud põllumajandusmaastikud ja asustusstruktuur, 
mis õn tänu järjepidevale põlluharimisele ja mõõdukale 
majandustegevusele käesoleva ajani säilinud. Kuni 2000. 
aastate alguse kinnisvarabuumini kulges Rebala kaitsealal 
loomupärane areng. Kuid Tallinna lähiümbruse valglinnas- 
tumine ja kinnisvaraarendus hakkasid mõju avaldama kä 
Tallinna kõrval asuvale Rehalale.Järsult suurenes uute 
kruntide rajamiseks ja ehitusõiguse saamiseks Muinsus
kaitseametile esitatud taotluste hulk. Uus olukord nõudis 
otstarbekohast ning kavakindlat uurimis- ja toimimisviisi 
ajalooliselt väljakujunenud kultuurmaastiku ilme ja struk
tuuri säilitamiseks. Muinsuskaitseamet ja Jõelähtme valla
valitsus mõistsid vajadust tellida kogu Rebala muinsus
kaitseala käsitlev maastikuline analüüs, mille alusel koostada 
kaitseala teemaplaneering. 2005. aastal valmisid Muinsus
kaitseameti tellimusel Ökoloogia Instituudis ..Muinsuskaitse 
eritingimused Rebala muinsuskaitseala teemaplaneeringule 
ja põhimäärusele" (koostajad Hannes Palang ja Helen 
Sooväli). Maastikulise analüüsi tegemisel lähtuti Keskkonna
ministeeriumi algatatud maakonna teemaplaneeringu 
..Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 
(Tln, 2001) väärtuslikke maastikke puudutavast hindamis
metoodikast. Hinnati nelja tüüpi maastikulisi väärtusi: 
kultuurilis-ajalooline, esteetiline ja identiteediväärtus ning 
muud väärtused. Uuringu tegemiseks töötati läbi teema
kohane kirjandus ning korraldati välitöid, millesse kaasati 
muinsuskaitsespetsialiste ja Eesti Vabaõhumuuseumi tea
dureid. Taluarhitektuuri hindamisel eristati külade ajaloo- 
kihistused.anti nende üldiseloomustus ning määrati kind
laks säilimisaste.Toodi välja küla üldine planeering, külatüüp, 
õuede ja hoonete asetus ning paikkonnale traditsiooni
lised hoonetüübid. Samas juhiti kä tähelepanu ebasoovita

vatele arengusuuridadelele, nagu talude tühjaksjäämine, 
uute sobimatute ehitusmaterjalide kasutamine, ümber
ehitamine, haritava maa söötijäämine jms. Selgitati välja 
ajaloolise maakasutuse ja asustuse ajaline dünaamika, aga 
kä endisaegse ilmega säilinud maastikud ja nende elemendid 
(kiviaiad, vanad talukohad jms), mille põhjal valmisid regis
ter ja tsoneering koos digitaalse kaardimaterjaliga.Täna- 
päeva maastikus säilinud ajalooliste kihistuste kindlaks
määramiseks kasutati ajaloolisi kaarte. Maastikuliste 
väärtuste analüüsi tulemusena jaotus kaitseala nelja klassi. 
Esimese klassi moodustas Rebala muinsuskaitseala tuumik 
- kõige väärtuslikum piirkond, kus uusehitus peab olema 
enamasti keelatud. Suurimaks väärtuseks hinnati siin 
maastiku avatust ning ajaloolisi kihistusi muinasmaastikust 
Nõukogude-aegse paekivist kolhoosiarhitektuuri, põllu
majandusmaastiku ning tänapäevase golfimaastikuni. Kä 
Harju maakonna teemaplaneeringu ..Asustust ja maakasu
tust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt õn see 
piirkond nimetatud riiklikku väärtusklassi kuuluvaks väär
tuslikuks maastikuks.Teise klassi kuuluvad alad, mis paik
nevad väiksemate üksustena tuumikala ümber, hinnati 
samuti säilinud rohkete kultuurimälestiste ja ajaloolise 
asustusstruktuuri poolest väärtuslikuks. Esile toodi vanu 
külatuumikuid ning avatud maastikus ajaloolisi dominant
seid ehitisi - maamärke. Neis piirkondades peab olema 
ehitustegevus keelatud või piiratud. Kolmandasse klassi 
kuuluvatel aladel, mille muinsuskaitseline väärtus ei ole 
väga suur, võiks ehitustegevust lubada vabamalt. Neljanda 
klassi alad, kus õn nt karjäär, soovitati vähese muinsus
kaitselise väärtuse tõttu muinsuskaitsealast välja arvata. 
Muinsuskaitse eritingimused tõstsid esile Rebala muinsus
kaitseala avatud maastiku olulisust selle piirkonna säili
tamisel ja kaitsmisel. Kokkuvõttes jäi kõlama mõte, et 
Rebala piirkond oma aastatuhandetepikkuse eripärase 
kohaliku paekiviarhitektuuri, vanade põllusüsteemide, 
kalmeväljade ja kultusekividega esindab traditsioonilist 
Eesti rahvusmaastikku. Niisiis sai muinsuskaitseala mitme 
eriala spetsialistidelt väga kõrge hinnangu ning nad esi
tasid kä tingimused kaitseala eri piirkondade maastiku
lise väärtuse säilitamiseks. Nende tingimuste alusel langetab 
Muinsuskaitseamet kaalutletud otsuseid ajalooliselt välja
kujunenud kruntide piiride muutmiseks, kruntimiseks, 
ehitiste püstitamiseks ja maakasutuse sihtotstarbe muut
miseks. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele õn Jõe
lähtme vallavalitsus algatanud 2006. aastal teemaplaneeringu 
..Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusliku hoonestusala, 
väärtuslike ajalooliste põllumajandusmaastike, kultuuri
mälestiste säilitamist tagavate kaitse ja kasutustingimuste 
määramine”.
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Ruhnu küla väärtuste otsingul
Tekst Eva Adamsoo Fotod OÜ Mõisaprojekt

Seoses Ruhnu uue koolimaja detailplaneeringu avalikus
tamisega kerkis 2005. aastal teravalt üles küsimus Ruhnu 
küla kaitse alla võtmisest.Teatavasti olid Ruhnu saare 
põlisasukad rannarootslased, nagu mitmel pool mujalgi 
Lääne-Eestis ja saartel. Ruhnu väga eraldatud geograafilise 
asendi tõttu säilis seal kaua enamjaolt naturaalmajanduslik 
eluviis ja sellega koos püsis arhailisena kä saare aineline 
kultuur. Pärast põlisasukate lahkumist neljakümnendatel 
peaaegu in corpore jäi saarele vaid kaks peret: kihnlastest 
noorikud ei soostunud kodumaalt ära minema. Arves
tades, et küla paarisajal hingel oli Rootsi minnes võimalus 
kaasa võtta vaid kirstutäis majakraami inimese kohta, 
võib ette kujutada, milliseid aardeid võis pärast rootslaste 
lahkumist saarelt leida. Kuid peale ohtra vanavara jäi 
ruhnlastest maha vabaõhumuuseumi mõõtu küla arvu
kate rehielamute ning aitade ja teiste kõrvalhoonetega. 
Pärast rootslaste lahkumist õn Ruhnu kuulunud küll 
Pärnu, küll Kuressaare alla ning elanikkond õn seal mitme 
lainena vahetunud.Vana hoonestuse hooldamist õn 
takistanud pidevad transpordiprobleemid, materjali- 
puudus, aga kindlasti kä elanike vähesus ja põlvkondliku 
järjepidevuse puudumine, mis innustaks saare ajaloo
pärandit hoidma. Nõukogude-aegsete kampaaniate ajal 
veeti suur osa Ruhnu kiviaedu muuli täiteks ning 
lammutati vanu hooneid lausa programmiliselt. Sellele 
vaatamata võib leida veel küllalt palju põliselanikest 
jäänud ehitisi ja nende varesid. Rootslased olid asunud 
saarele juba keskajal ja elasid seal Rootsi õiguse järgi, 
rääkides rootsi keele kohalikku dialekti. Põhjasõja 
lõppedes kinnitati Ruhnu Saare maakonda. Rootslaste 
ajal kõikus rahvaarv saarel paari-kolmesaja vahel (praegu 
õn Ruhnus alalisi elanikke umbes viis korda vähem). 
Ruhnu majapidamised koondusid ühte piklikku sumbkülla. 
Kuni 1931.aastani olid maaja hooned ühiskasutuses, 
olles jaotatud kogukonna liikmete vahel. 18. sajandi algul 
oli Ruhnus 34 talu, mis aga hiljem suuremalt osalt jagati. 
Selline talude jagamine ei kajastunud mitte ainult küla 
planeeringus, vaid otseselt kä hoonete arhitektuuris.
Et saarel tegeldi peamiselt hülgepüügi ja põllundusega 
ega ostetud palju muud peale soola, püsside ja 
laskemoona, pole ime, et ruhnlaste aineline ümbrus 
säilitas arhailise ja äärmiselt omapärase ilme.Visalt püsis 
talu põhihoonena rehielamu, mis Ruhnus oli 
muljetavaldavalt võimsatest palkidest (Ruhnus õn palju 
ilusat metsa) ja väga pikk - mõnel pool isegi üle 40 
meetri. Pikkmajal oli suitsukoja (forstu) kohal “küür” 
suitsu väljalaskmiseks ning kolde kohal omapärane savist 
ja vitstest kumm, et sädemed ei pääseks katusele. Iga 
talu juurde kuulus erineva otstarbega aitu ja lautu, 
sagedasti olid kä loomade jaoks eraldi majakesed, näiteks 
miniatuursed seamajad. Üks Ruhnu hoonete omapära 
õn see, et neil puuduvad pennid, ja seda isegi hilisematel 
moodsatel elumajadel.

Küla juurde kuulus kümmekond väikest pukktuulikut, 
mis seisid saare lageda läänekülje pool.Viimase tuuliku 
varemed lammutati alles hiljuti. Kahjuks lastakse selle 
säilinud osi, k.a sisselõigatud kirjadega emapuu, hooletult 
muuseumi õuel vedeleda. Küla oluline osa õn meie 
päevini säilinud Ruhnu vana puukirik (1644), millest vaid 
mõne meetri kaugusele ehitati 1912. aastal Rootsi rahaga 
uus kirik. See erakordne ansambel kahest kirikust - 
neis õn nähtud vana ema ja õitsvat tütart -, mida täiendab 
ilus väike kirikuaed, püsib siiamaani saare tähtsaima 
turismiobjektina.Väärtuslikud mälestised õn kä tervikliku 
taluansamblina taastatav Kõrsi talu, pastoraadihoone, 
milles praegu töötab kool, ja külast väljas asuv kordoni
hoone koos metallist tuletorniga.Viimastel aastatel õn 
meri saare lännerannnikul välja uhtunud kä väidetavalt 
vana puukirikuga samast ajast pärit tuletorni ja selle 
juurde kuulunud vahihoonete vundamente, mida õn 
juba kä uuritud ja mõõdetud.



Tänapäeval jätab Ruhnu küla hooldamata ja eklektilise 
mulje. Palju õn laguneda lastud hooneid, aga kä sobimatuid 
uusehitisi, sest ehitusmaterjali kättesaadavuse tõttu õn 
jõudnud kä Ruhnu koordineerimata ehitustegevus. 2005. 
aastal köitis muinsuskaitse tähelepanu keset Ruhnu küla 
kavandatava koolimaja detailplaneering. Uue koolimaja 
ruumiprogrammi oli lülitatud kä vallavalitsuse, vallavoli
kogu ja lasteaia ruumid ning võimla, millesse pidi mahtuma 
võrkpalliväljak. Kuid uue koolimaja ümbritsevast hoones
tusest ligi kümme korda suuremaks paisutatud ruumikava 
polnud ainus häda: ebaõnnestunud oli kä arhitektuurne 
lahendus ja koha valik ajaloolise küla keskele, sest pla
neeringuga oli ette nähtud terve rea põlispuude maha
võtmine. Muinsuskaitseamet võttis Ruhnu küla struktuuri 
ajutise kaitse alla ja tellis OÜ Mõisaprojektilt ajaloolise 
küla eksperthinnangu'. Sellest selgub, et Ruhnu külas õn 
kaitse alla võtmist väärivat küll. Kuigi taluõuede struktuuri 
õn sõjajärgsel ajal tublisti rikutud, õn muutumatuna

säilinud teedevõrk, keldrid ja kaevud ning kaevukohad, 
samuti palju küla ilmet kujundavat põlist kõrghaljastust. 
Hoonetest õn põhiliselt säilinud 1920-1930.aastatest 
pärinevad elumajad, aga kä mitut tüüpi ja mitmest pe
rioodist pärit aidad. Pikkmajadest õn järel vaid mõned 
suitsukojad, kuna suitsu mõjul õn palgid osaliselt kon
serveerunud. Õnnetu mulje jätab laokil Kõrsi talu, mille 
taastamine õn toppama jäänud.

Kokkuvõttes leiab ekspert, et Ruhnu küla kaitsevööndi 
moodustamine õn praegu oluline ja vajalik, et säilitada 
veel küllalt rikkalikku ja omapärast arhitektuuripärandit, 
mis küll kohati õn halvas seisus ja hooldamata. Kaitse
vööndi rajamine tõkestaks Ruhnus levinud meelevaldset 
vanade hoonete ümbertõstmist ja küla ilmet risustavate 
hoonete ehitamist, samuti põlispuude hävitamist. I.

I. Eksperthinnangu teksti õn osaliselt kasutatud kä käesolevas artiklis.



Tõstamaa telliselööv aastast 1889 
Kuidas eksponeerida varemeid?
Tekst ja fotod Maris Suits, Mari Nõmmemaa

Meie esimene käik Tõstamaale 2005. aasta veebruaris 
EKA Restaureerimisteaduskonna suvise praktika ette
valmistuseks oli vastuoluline.Teadsime, et võssa kasvanud 
jõekaldal valge lumikatte all peitub mõisa ajaloos olulist 
osa etendanud telliselöövi vare, aga ei suutnud näha 
midagi peale künkakese otsas asuva ilmetu kivikuhila. 
Ühel järgmistest käikudest hoiatas naabertalu laps, et 
olgu me seal ettevaatlikud - “See õn Ussimägi!”.Vaevalt 
pool aastat hiljem oli kivihunnikust ja Ussimäest saanud 
oluline ajaloo- ja kultuuriobjekt meile, vallale ning 
loodetavasti kä valda külastavatele turistidele.Vare oli 
ellu äratatud ning muutunud vaatajaile “loetavaks” ja 
mõistetavaks.

Tõstamaa mõisa telliselööv või tönk, nagu teda kohapeal 
õn nimetatud, rajati mõisasüdamest umbes kilomeetri 
jagu lõunasse jõe kaldale, toorainele lähemale. Kohalikust 
tellisest ehitati 1804. aastal uus mõisahäärber. Maakond
liku statistika andmeil andis lööv toodangut veel 1927. 
aastal. 1937. aastast Tõstamaa löövi enam ei mainita: 
tellisetootmine oli läinud suuremate tehaste kätte ja 
väikesed löövid jäänud seisma.Algul ei osanud me löövi 
ehitusaega määrata ning oletasime, et lööv õn rajatud 
seoses mõisa peahoone ehitusega. Suvepraktika ajal 
aitas läände kalduva päikese tekitatud külgvalgus leida 
löövi loodenurgast kontraforsi kohalt daatumiga kivi: 
AJST 1889. See tähendab, et tegemist õn tollase mõisa
omaniku (August Johann Stahli) poolt ehitatud või 
uuendatud lööviga. Maakividest ehitis õn säilinud osaliselt 
võiv sisse varisenud ning teele lähima ehk lõunaotsa 
maapealsed kivid kasuliku ehitusmaterjalina laiali veetud, 
mistõttu kunagise löövi pikkust mõõta ei olnud esialgu 
võimalik. Selle laius ida-lääne suunas oli 7,55 m, säilinud 
müüri suurim kõrgus kirdenurgas 3,5 m. Ida-, põhja- ja 
lääneküljel tõestasid müüre viis otstest laienevat tugevat, 
kuid lagunenud kontraforssi. Põhjaseinas võis näha 
ukseava ülaosa, mille laius oli 1,5 m. Korrastustööd 
algasid veebruaris-märtsis vareme sisse kasvanud puude 
langetamise ja võsaraiega.Aprillis kaevas arheoloog Ulla 
Kadakas, abiks naabertalu peremees Herman Paalberg 
traktoriga, vareme lõunapoolsesse otsa šurfi ning leidis 
täitepinnase ja katkiste telliste alt maakivide rea - osa 
löövi lõunaseinast. Metsaprahi koristamisel tuli idaküljel 
välja kuues varisenud kontraforss.Vareme ülesmõõtmine 
ja täpse plaani joonestamine toimus juunis EKA Res- 
taureerimiskooli I kursuse üliõpilaste suvepraktika ajal 
(juhendajad dots Elo Sova ja arheoloog Villu Kadakas). 
Koos Ulla Kadakaga kaevasid üliõpilased lahti vareme 
lõunanurgad, mida katva täitepinnase alt tuli nähtavale 
veel kaks kontraforssi.Vareme pikkuseks mõõdeti 17,85 
m. Kaevamisel ilmnes, et varet ümbritsevad nõlvad olid

moodustunud aja jooksul löövi ümber kuhjatud katkistest 
tellistest.Vabana oli hoitud hiljem turbamulla alla 
mattunud põhjakülg, kus asus sissepääs löövi, ja idasein 
põhjapoolsete kontraforsside vahel, kus ilmselt asusid 
kütteavad.Vareme sisemust täitsid maakivid ja tellised 
- tõend sissevarisenud võlvist ja tellisvoodrist. Vareme 
seisundit aitas hinnata konstruktor Ain Pihl (OÜ Ränd- 
meister).Vare otsustati jätta välja kaevamata kahel 
põhjusel: väline täitepinnas ja varisenud kivid aitasid 
toestada müüre, sissepoole varisenud kivid olid tõend 
algselt võlvitud ehitisest. Naabertalu traktori abil alandati 
lääneküljel pinnase taset ligi poole meetri võrra ja põhja- 
seina eest veeti ära turbamuld. Restauraator Marek Siim 
(OÜ Rändmeister) kinnitas müüris varisemisohus kohti 
kivikiiludega, ladus üles auklikuks varisenud, kuid müüri
dele ronima ahvatlevad kontraforsid, puhastas osaliselt 
välja põhjaseina ukseava ja kindlustas varingu eest müüri- 
laoga eksponeeritava lõunaseinafragmendi. Kagu- ja 
edelanurga kontraforsse ei olnud võimalik eksponeerida 
ning need kaeti uuesti pinnasega.
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Tõstamaa telliselöövi varemel tehtud töid võib käsitleda 
laiema teema raames - kuidas eksponeerida varet. 
Ekspositsiooni olulisim eesmärk õn vareme olemasolu 
teadvustamine informatsiooni jagamise teel.Vareme 
olemasolu tumma kivikehandina ja fakt, et ta õn para
tamatult nähtav, ei ole eksponeerimine.Vare tuleb muuta 
vaatajale arusaadavaks.Vareme eksponeerimine eeldab 
vareme analüüsimist.Tuleb koguda võimalikult palju 
informatsiooni, kasutades erinevaid allikaid - arhiivi
materjale, suulisi jutustusi, kohalike elanike mälestusi. 
Samuti tuleb hinnata vareme tehnilist seisukorda.Järgmise 
sammuna tuleks põhjendada, miks peaks konkreetset 
varet väärtustama, ning seejärel läbi mõelda, kuidas seda 
kaitsta ja säilitada. Praktilised eksponeerimistööd algavad 
vareme(te) eksponeerimise vajaduse ja võimaluste 
hindamisest. Meie maapiirkondade varemed ei ole üle
maailmse tähtsusega turismimagnetid, kuid neid ei ole 
kä põhjust alavääristada. Ühes tavalises telliselöövi või 
viinaköögi varemes peitub samavõrra ehedat ajalugu 
kui Colosseumis või Pirita kloostris. Maapiirkondade 
varemed nõuavad teistsugust lähenemist. Neist ei peagi 
saama rahvusvaheliselt tuntud muinsuskaitseobjekte. 
Ennekõike õn nad koduloolise sõnumi kandjad ning 
alalhoidjad. See roll tõstab nad võrdsetena suurte ja 
tähtsate varemete kõrvale kui “ajaloolise mälu valvurid”.

Tõstamaa telliselöövi varemele sai selle eksponeerimisega 
seotud tööde käigus osaks märksa “luksuslikum” koht
lemine, kui suurema osa Eesti maapiirkondade varemete 
puhul loota võib. Kindlasti ei jõua neist enamikuni konst
ruktorid, arheoloogid ega restauraatorid. Siiski, nagu 
Tõstamaa Vallavalitsus tõestas, saab väga palju ära teha 
kohalik omavalitsus. Osa vareme eksponeerimisega 
seotud töödest - üldise hoiaku kujundamisest võsaraie 
ning infosiltide-tulpade paigaldamiseni - kuulubki kohaliku 
võimu pädevusse.Väljastpoolt tulijad saavad olla vaid 
tõukejõuks, äratades huvi ja abistades erialastes küsi- 
mustes.Allesjäämiseks vajavad Eestimaa varemed eelkõige 
seda, et kohalikud inimesed neid hooldaksid ja mälus 
hoiaksid. Siin peitub maapiirkondade varemete kaitsmise 
suurim potentsiaal - säilitamine teadvustamise kaudu. 
Õn selge, et kohaliku elanikkonna huvi ja omaksvõtt 
kaitseb kultuuriobjekti tõhusamalt kui mis tahes riiklik 
abinõu.



Järvamaa piimandushoonete inventeerimisest
Tekst Martin Jänes Fotod Peeter Säre

Omaaegsest aktiivsest piimandustegevusest Eesti maapiir
kondades annab veel tänagi tunnistust võrdlemisi tihedana 
säilinud piimandushoonete võrk. Ehkki esimesed mõisa- 
meiereid asutati meil juba 19. sajandi keskel ja talumeie- 
reid sama sajandi lõpupoole, langeb lõviosa meiereide 
rajamine talurahva piimandusliku ühistegevuse kõrgaega
desse - I maailmasõja eelsetesse aastatesse (Eesti esime
ne tegutsev ühispiimatalitus asutati Imaveres 1908) ning 
teise, eriti intensiivse lainena 1920. aastate keskpaika ja 
teise poolde. 1920. aastatel hakati rajama kä koorejaamu 
- madalama astme piimandusasutusi, kus erinevalt meie
reidest üldjuhul võid, juustu ega muid piimatooteid ei 
valmistatud, vaid üksnes kooriti talunikelt laekuv piim, et 
saata koor edasiseks töötlemiseks lähimasse meiereisse. 
1930. aastate alguses hakkas piimatalituste arv kahanema 
(stabiliseeruma) - esialgse entusiasmiga oli neid mõnelgi 
pool asutatud tihedamalt, kui läks tarvis ümbruskonna 
talude piimatoodangu vastuvõtmiseks. Koorejaamade 
hulka vähendasid omakorda kümnendi lõpul kehtestatud 
rangemad piimatöötlemisnõuded. Piimatööstusliku tege
vuse kandejõud rajanes valdavalt ühistegelikel piima
tööstustel - 1939. aasta seisuga tegutses 696 piimatali- 
tusest üksnes 65 meiereid ja koorejaama eraettevõtetena. 
1930. aastate lõpuks välja kujunenud piimandusettevõtete 
võrk püsis pärast sõjahävingut ja sellele järgnenud taas
tamistööd ligikaudu samas mahus kä II maailmasõja järg
setel aastakümnetel, tehes läbi küll mõningaid reorgani
seerimist Nii said 1950. aastal kõigist piimaühistutest

võitööstused. Sedamööda, kuidas piimasaaduste tootmine 
koondus üha enam suurtesse tööstusettevõtetesse ja 
transpordivõimalused avardusid, hakkas väiketootmis- 
ettevõtete võrk 1960.-70. aastatel järk-järgult kokku 
kuivama enamasti järgmise skeemi alusel: meiereist 
(võitööstusest) sai kõigepealt koorejaam, seejärel piima- 
vastuvõtupunkt, lõpuks ootas ettevõtet sulgemine.

järvamaa piimandushooned
Järvamaal 2005. aasta juulis Urmas Oja ja allakirjutanu 
poolt inventeeritud piimandusehitistest õn suurem osa 
seotud 1920. aastate piimandusliku ühistegevuse lainega 
- siis need kas ehitati või kohandati piimanduse ots
tarbeks mõnest varasemast rajatisest, tavaliselt mõisa 
abihoonest (näiteks Esnas omaaegsest mõisa pesuköögist 
ja Annas valitsejamajast). Hoonete ehituse või ümber
ehituse kavandid telliti Põllumajanduslise Keskühingu 
„Estonia“ (P.K. „Estonia“) projekteerijatelt, kelle seast 
ehk nimekaimana tõuseb esile hiljem kä funktsionalistina 
tuntust kogunud Friedrich Wendach. Mõningal määral 
kasutati kä tüüplahendusi, näiteks valmisid 1920. aastate 
lõpus ühise kavandi järgi Paistevälja jaValasti koorejaam. 
Meierei- ja koorejaamahoonete arhitektuurseks tunnu
seks õn üldjuhul fassaadil olev piklik laadimisplatvorm 
ning kaks kõrvuti asetsevat sissepääsu, mille vahel suur 
aken. Platvormilt pääseb hoone peamisse vastuvõtu- ja 
tööstusruumi, mis õn üldjuhul kahetasandiline - 
fassaadipoolsel kõrgemal astmel toimus piima vastuvõtt



Köisi meierei.

ja kaalumine, tagumisel madalamal astmel töötlemine 
(pastöriseerimine, jahutamine, koorelahutamine jne). 
Suuremates meiereides ja piimatööstustes lisandus 
põhiruumile ning abiruumidele terve hulk täiendavaid 
pindu erinevate piimatoodete valmistamiseks ja ladus
tamiseks jm otstarbeks. Hoone teisel (enamasti katu- 
se)korrusel asetsesid kontoriruumid ja meierei töötajate 
eluruumid. 1920.-30. aastatel pani enamikus piimandus- 
asutustes seadmed tööle aurumasin, sestap õn suurem 
osa vastavaid ehitisi varustatud omaette tuletõkkesekt- 
siooniks eraldatud katlamajaga, mis tavaliselt eristub 
eksterjööris ühekorruselise plokina. Paljude ajalooliste 
piimatööstushoonete juurde kuulub lahutamatu detailina 
kõrge tellis-või metall korsten. Järvamaa piimandus- 
hoonete vallas muinsushuvilisele pilgule avanev pilt pole 
tänase seisuga just kiita. Eesti Piimandusmuuseumi 
loetelus leiduvast selle maakonna ligi 70 meiereist ja 
koorejaamast õnnestus mingil kujul säilinuna fikseerida 
44 (pärast välitööde lõppu selgus küll, et kaks kohta - 
Päinurme ja Karinu - jäid kontrollimata ning vähemalt 
Karinul õn meiereihoone kä säilinud). Suur osa alles 
olevaist hooneist seisab paraku kasutamata ja õn üsna 
nigelas, sageli lausa avariilises seisukorras, mõned kä 
varemeis. Kasutusel olevaist piimandushooneist täidab 
suurem osa elamu otstarvet, üksikud majutavad kä 
töökodasid, ladusid, garaaže või ärisid. Kui pahatihti 
napib asukatel või omanikel raha, tahtmist või muinsus- 
teadlikkust vanade tööstushoonete nõuetekohaseks

hooldamiseks, siis lugupidava säilitamise eeskujulike 
näidetena väärivad esiletõstmist Esna, Kalitsa ja Reinevere 
koorejaamahooned (kõik kasutusel elamuna). Hästi õn 
hooldatud ja vähemalt eksterjööri osas autentsel kujul 
säilinud kä muinsuskaitse all olev Imavere meierei, kus 
asub Eesti Piimandusmuuseum.Järva-Jaani jaTüri piima
tööstus õn esialgse otstarbe säilitanud hoonetena heas 
seisukorras, ent hilisemate ümber- ning juurdeehitustega 
kaotanud palju originaalilmest. Omaaegseid piimatööstus- 
seadmeid õn Järvamaa piimandushoonetes säilinud vaid 
tühisel määral - 1997. aastal piimapunktina lõpetanud 
kunagises Paistevälja koorejaamas õn alles piimakaal, 
piima vastuvõtu pult ning aurumasina ülekandevõll, 
Villevere meierei katlaruumis lagunenud aurukatel. Siin
seal leidub veel aurumasina ülekandevõlli detaile.

Inventeerimine kätte
Piimandushoonete elektroonilise andmebaasi koostamisel 
oli esimeseks sammuks info kogumine muuseumidest 
ja arhiividest. Eesti Piimandusmuuseumist said koostajad 
Eestis tegutsenud meiereide ja koorejaamade loetelu 
maakondade kaupa, hulga vanu fotosid ning Nõukogude 
ajal valminud mõõdistusjoonised. Eesti Vabaõhumuuseu
mis õnnestus täiendada andmebaasi teadur Mihkel Leet
maa mõne aasta taguste fotode ja aruannetega piimandus
hoonete uurimiseks tehtud väljasõitudest. Need ei 
hõlma vähemalt Järvamaa osas küll kõiki säilinud 
piimandushooneid, kuid nende aruannete peamine 
väärtus seisneb põhjalikus koduloolises informatsioonis, 
mis kontsentreeritud kujul kanti elektroonilistesse 
ankeetidesse.Vähemal määral õnnestus koduloolist 
teavet hankida kä välitöödel kohalikelt elanikelt. Arhiivi
materjalidest tuleb veel nimetada Eesti Riigiarhiivist 
saadud, põhiliselt 1920. aastatest pärit projektjooniseid.

Arhiivitööle järgnesid välitööd - väljasõidud, kus kirjeldati 
ja pildistati hooneid -, samal ajal toimus arhiiviandmete 
esialgne süstematiseerimine. Inventariseerimise viimaseks 
etapiks jäi välitöödel kogutud info korrastamine, digitali- 
seerimine ning ühitamine arhiiviandmetega (elektrooni
liste ankeetide koostamine), väljasõitudel tehtud fotode 
süstematiseerimine ning varem digitaliseerimata arhiivi
materjali elektroonilisse vormi viimine ja lõplik süstemati
seerimine. Ankeetide ja käesoleva artikli koostamisel 
õn lisaks eelmainitud allikatele kasutatud Eesti Piimandus
muuseumi teaduri Mai Kuke teavikuid ..Piimanduse 
areng Eestis XIX-XX sajandil11 (Imavere 2000) ja 
..Imavere ühispiimatalitus ning muuseum kui meierei 
järglane*1 (Imavere 2000). Palju abi oli kä internetti viidud 
kultuurimälestiste riiklikust registrist koos Maa-ameti 
aerofotodega. Muinsuskaitsealaste ettepanekute tegemisel 
üritasime hoonete arhitektuuriajaloolise väärtuse kõrval 
arvestada kä nende praegust seisundit ja võimalikku 
tulevikupotentsiaali.Varasemast ajast õn muinsuskaitse 
all neli Järvamaa piimandushoonet - Anna, Imavere, 
Koigi ja Roosna-Alliku meierei —, nüüdse ülevaatuse 
tulemusena esitati kaitse alla võtmiseks veel 19 objekti.



Pärnu rannarajooni inventeerimisest ja väärtustest
Leele Välja

Eellugu
2005. aastal aktualiseerusid mitmed muinsuskaitsealadega 
seonduvad probleemid. Eriti teravaks läks olukordVõrus 
ja Pärnus.Viimase puhul sai asi alguse ettepanekust 
moodustada muinsuskaitseala rannaäärsete parkide kait
seks. Muinsuskaitseameti juures tegutsev arhitektuuri
mälestiste ekspertkomisjon leidis, et eraldi muinsus
kaitseala moodustamine pole otstarbekas, küll aga oleks 
mõistlik laiendada olemasolevat vanalinna muinsuskaitse
ala mereni. Seda põhjusel, et vanalinna ja mere vahele 
jääv nn kuurortala, mis moodustab olulise osa Pärnu 
arhitektuursest pärandist, õn viimase aastakümne kinnis- 
varabuumis saanud märkimisväärsete kaotuste osaliseks 
ja selle kaitsmine planeerimisseaduse poolt võimaldata
vate meetoditega ei ole osutunud efektiivseks. Pärnu 
linnavalitsus oli ettepanekuga põhimõtteliselt nõus, 
probleem tekkis aga piiride määramisega.Vaidluste käigus 
sai selgeks, et mõlemalt poolt pakutud piirid õn paljuski 
tunnetuslikud ja alusdokumendid ei anna materjali oma 
seisukohtade põhjendamiseks. Olukorra lahendamiseks 
telliti käesoleva loo autorilt vaidlusaluse piirkonna väär
tuste analüüs, mille lõppeesmärgiks olid põhjendatud 
piiriettepanekud ja vajaduse korral kä ettepanekud 
hoonete kaitsmiseks riikliku kultuurimälestisena. 2005. 
aasta suvel toimus Eesti Kunstiakadeemia restaureerimis- 
tudengite abiga piirkonna inventeerimine.

Lähteülesanne
Vaidlusalusteks piirkondadeks olid Esplanaadi tänava, 
Mere puiestee, Rannapargi ja Aia tänavaga piirnev ala 
ning mereäärne villade piirkond Tammsaare-Side-Kaarli 
ja Lehe tänava vahelisel alal. Lähteülesandeks oli inven
teerida nende piirkondade hoonestus, määrata nii hoone
te kui kä kogu piirkonna väärtus ja teha ettepanekud 
edasiseks tegevuseks (muinsuskaitseala piirid, üksikmäles- 
tised, uushoonestuse piirangud). Analüüsitav ala jagati 
kolmeks tsooniks, mis eristusid selgesti nii paiknemise 
kui kä sisu poolest:
Esplanaadi t - Mere pst - Rannapark - Supeluse t 
Esplanaadi t - Supeluse t -Tammsaare pst — Aia t 
Tammsaare pst - Side t - Kaarli t - Lehe t.
Töö käigus hõlmati kä Aia tänava vastaskülg. Kä ette
panekud nendes kolmes tsoonis edaspidise kaitsetege- 
vuse korraldamiseks osutusid küllalt erinevaks.

Käsitledes rannarajooni, saab oluliseks pidada paljusid 
erinevaid väärtusi. Nii näiteks võib arhitekti vaatenurgast 
olla oluline arhitektuurselt tervikliku keskkonna loomine, 
maastikuarhitekti vaatepunktist haljastuse väärtustamine, 
majandusmehe aspektist äripindade loomine suvitajate 
teenindamiseks jne. Käesoleval juhul sai oluliseks aja
loolise keskkonna väärtuste kindlaksmääramine, et 
selgemalt eristada need objektid ning väärtused, mis
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piiride ettepaneku skeem

Töö lähtepunktiks olnud muinsuskaitseala laienduse piiriettepanekud. Analüüsi tulemusena nihutati muinsuskaitseala ja kaitsevööndi vaheline piir Side tänavalt Kuuse tänavale 
ja Aia tänava lõunaküljelt Supeluse tänava lõunaküljele alates Aia 13 krundist.
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Sääse 5A oli kummaliste proportsioonidega hoone, mis esindas hästi nn „varase 
kuurordi” perioodi. Kahjuks jõudis omanik sellega enne aktiivselt toimetama hakata, 
kui muinsuskaitselised piirangud jaole jõudsid. Valdav osa fassaadidetailidest õn 
asendatud ja lihtsustatud. Sootuks kaotsi õn läinud aknaluugid ja pitsiline varikatus. 
Miljööliselt õn kõik justkui korras, kuid hoone hõrk, ajamärkidega välisilme õn asendunud 
odava klanitusega.

tõepoolest säilitamist ja kaitsmist väärivad ja vajavad. 
Aluseks võeti Pärnu kuurordi ajalugu oma kõigi kihis
tustega, kuid eriline tähelepanu oli ajal enne II maailma
sõda. Seda peamiselt põhjusel, et hilisem aeg vaadelda
vasse piirkonda midagi olulist lisanud ei ole - vaid 
tüüpprojektide järgi ehitatud korterelamuid ja käputäie 
eramuid. Nõukogude-aegsed suured sanatooriumihooned 
jäävad valdavalt kaugemale Rannapargi alale.Teine tähtis 
argument õn aga selle pärandi ohustatus - probleem, 
mille ilminguid juba praegugi kahetsusväärselt palju 
märgata võib.

Metoodika
Äia käsitlemiseks vajalikku informatsiooni koguti kahel 
tasandil - kvartali ja hoone tasandil. Kõigi kvartalite

kohta koostati tabelid, kus kajastuvad üldandmed kinnis
tute suuruse, hoone(te)aluse pinna, hoonete väärtuse 
ja ehitusloo kohta; tabeleid illustreerivad fotod.Väärtus- 
likumate hoonete kohta koostati eraldi inventeerimis- 
lehed, kus kajastuv info õn detailsem ja põhjalikum. Ala 
tuleviku seisukohalt oli olulisim hoonete väärtuse määra
mine. Kuna vaadeldav ala hõlmab erinevaid hoonestuse 
kihistusi alates 18. sajandi keskpaigast kuni tänaseni välja, 
oli selge, et neid kõiki ühe mõõdupuuga mõõta ei saa. 
Hoone arhitektuuriajaloolise väärtuse määramisel ei 
lähtutud mitte niivõrd stilistilisest hinnangust või aka
deemilise arhitektuuriajaloo kaanonitest kui pigem kon
kreetsele hoonetüübile vastavast arhitektuurse teostuse 
tasemest ning sellest, kuidas hoone õn säilinud. Lisaks 
sellele arvestati kä hoone positsiooni konkreetses linna
ruumis (kvartalis, tänavalõigus), tema rolli lokaalse ajaloo 
ja identiteedi kandjana.Vaadeldes hoonet linnaruumis, 
ei ole olulised ainult arhitektuursed väärtuskriteeriumid. 
Nii kohaliku elaniku kui kä linna külalise vaatekohast 
õn hoopis tähtsamad emotsionaalsed väärtused - 
maalilisus, romantilised vaated, õdusus jne. See tähendab, 
et esinduslikkuse ja arhitektuurse täiuslikkuse kõrval 
võivad hoopis suuremat rolli mängida teatud kaootilisus, 
mitmekesisus, ..väikese ja armsa” ning „suure ja 
esindusliku” vastandumine.
Hoone väärtuse hindamiseks õn kasutatud neljaastmelist 
skaalat. Alati õn üksikuid objekte, mis jäävad justkui 
kahe astme vahele, kuid materjali käsitlemise lihtsuse 
ja arusaadavuse huvides ei ole keerulisem skaala 
otstarbekas. Kasutatud õn järgmisi väärtushinnanguid: 
Väga väärtuslik - hoone õn oma tüpoloogias arhi
tektuurselt ilmekas ja säilinud valdavalt algupärasena 
ning kuulub säilitamisele kogu mahus koos kõigi arhitek
tuursete detailidega.Või õn tegemist arhitektuuriaja
looliselt originaalse hoonega, millel õn suur ajalooline 
väärtus.
Väärtuslik - hoone mahud ja fassaadijaotus vastavad 
tüpoloogiale, kuid tema arhitektuurne teostus õn tagasi-
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hoidlikum või renoveerimisega moonutatud. Hoonel 
õn piirkonna arhitektuurses tervikilmes oluline roll (s.h 
rekonstruktsioonid ). Asendamine uue hoonega ei ole 
lubatud.
Miljööväärtuslik - hoone arhitektuurne kujundus 
õn äärmiselt tagasihoidlik või ebaprofessionaalne või 
õn renoveerimise käigus tema mahte ja/või arhitektuur
seid detaile suurel määral moonutatud või õn teda 
ebaõnnestunult rekonstrueeritud. Hoone säilimine/asen
damine sõltub tema linnaehituslikust positsioonist. 
Paljudel juhtudel õn olulised eelkõige mahud ja proport
sioonid ning asetus krundil. See tähendab, et enamasti 
õn teda võimalik asendada samas mahus hoonega. 
Miljööliselt väärtusetu - hoone, mis rannarajooni 
miljööle ja olemasolevatele väärtustele midagi juurde 
ei lisa või koguni devalveerib neid. Ei sisalda hinnangut 
hoone arhitektuurse väärtuse kohta. Hoonete hindamisel 
tekitab suurimaid probleeme ebaprofessionaalne ja 
küündimatu renoveerimine. Sellega õn võimalik hoone 
väärtust märkimisväärselt vähendada. Käesoleval juhul 
rakendati väärtushinnangu alandamist ühe astme võrra.

Koos hoonete väärtuse määramisega tehti mõnel puhul 
ettepanek kä hoone võtmiseks kaitse alla riikliku kul
tuurimälestisena. Selle aluseks õn Pärnu üldplaneeringu 
juures toodud kaitse alla võetavate elamute nimekiri, 
kust muinsuskaitseala kontekstis vajab kaitset üksikmäles- 
tisena vaid väike osa hooneid (võrreldes nimekirja pik
kusega). Enamasti õn tegemist puitelamutega ja nende 
kaitsmise vajadus tuleneb just puitarhitektuuri suuremast 
ohustatusest teadmatuse ja ebaprofessionaalsuse läbi. 
Kriteeriumid, mille põhjal hinnati hoone vastavust mäles
tise tunnustele:
- positsioon arhitektuuriajaloos;
- roll kohaliku ajaloo kandjana:
- roll konkreetses keskkonnas;
- ohustatus.

Hästisäilinud välisilme ja rafineeritud detailidega elamu Nikolai 28 - Johannes-Vares 
Barbaruse elupaik Pärnus.

Tammsaare 11 õn hoolimata oma nõukogudeaegsest kasutusest allveelaevnike 
puhkekoduna küllalt ehedana meieni jõudnud. Kuigi interjöörid õn valdavalt ümberehitatud 
kuulub ta oma välisilmelt jätkuvalt rannarajooni imposantsemate ehitiste hulka

Kolm esimest kriteeriumi kehtivad hoopis rohkemate 
hoonete kohta, kui ettepanekute hulgas oli, kuid määra
vaks sai just viimane. Hoonetele, millel õn küll suur aja
looline väärtus, kuid mis õn suhteliselt hiljuti korras
tatud ja heaperemehelike omanike käes, puudub vajadus 
n-ö topeltkaitset tekitada.

Piirkonna arhitektuurse pärandi 
üldiseloomustus
Piirkonna hoonestuses võib eristada tervet rida kihistusi.
1. Nn varane kuurort - stiihiliselt kujunenud, 
suhteliselt väikeste hoonetega.Vanemad majad, mis 
enamasti pigem lihtsalt elu- ja ärihooned kui otseselt 
kuurordiga seotud. Küll aga kohandati neid kuurordielu 
elavnedes aja nõuetele vastavaks, tekitati juurde üüritube 
supelsakstele või ruume väikeste äride jaoks. Sellist nn 
varast kuurorti õn säilinud väga vähe, seda enam tuleks 
seda hinnata ja väärtustada. Sageli kiputakse seda vaatama 
kui lihtsalt vanade puitlobudike kogumit.Tegelikult tuleks 
seda pigem eksponeerida, leida talle sobiv funktsioon 
jne. Põnevaimad näited õn Sääse 5A (kahjuks tänaseks 
oma väärtuse sobimatute ümberehitustega kaotanud), 
Supeluse 5, 14, 17, 25 ja 29, Roosi 16, 18, 21 ja 23, 
Karusselli 32 jne.
2. Sajandivahetuse villad, pansionaadid ja 
korterelamud.
See kihistus hõlmab perioodi I maailmasõjani.Vaadeldava 
ala esinduslikemaid kihistusi, mis võrreldes omaaegse 
hiilgusega õn säilinud küll väga fragmentaarselt, moodus
tab aga siiski kä kogu riigi kontekstis väga esindusliku 
näite tsaariaegsest supelarhitektuurist. Mõõdukate 
korrastustöödega võiks olla piirkonna atraktiivseim osa. 
Põnevaimad näited Ammende villa, Supeluse 21 ja 27, 
Tammsaare I 1, 13, 15 ja 19, Papli 4, 9 ja 13, Kuuse 3, 
Suvituse tänava piirkond jne.
3. Eesti Vabariigi aegne hoonestus, vaadeldavas
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Märt Merivälja projekteeritud Nikolai 27 õn silmapaistev näide esindustradits/onalismist 
Hoones paikneb Pärnu lastemuusikakool ja tänaseks paikneb see kä muinsuskaitse-

alas. Selle hoone puhul ei olnud otstarbekas n.ö topeltkaitset rakendada jo hoonet 
eraldi kultuurimälestiseks nimetada, kuivõrd reaalset ohtu selle väärtuste säilimisele 
pole.

piirkonnas esindatud eelkõige Tammsaare puiesteest 
mere poole jääval villade alal, samuti Seedri tänava ääres, 
üksikuid hooneid leidub kä mujal. Ühelt poolt eristuvad 
väljapeetud vormikeelega funktsionalistlikud villad (Tamm
saare IA, Kuuse 2 jne), teisalt aga kõrge viilkatusega 
märksa traditsioonilisemat elamutüüpi esindavad eramud.
4. Nõukogude perioodi valdavalt mõõdutun
detult suured korterelamud ja ühiskondlikud 
hooned, mis piirkonna intiimset mõõtkava räigelt 
lõhuvad.
5. Uue Eesti Vabariigi ajal ehitatud ja ümber 
ehitatud hooned, peamiselt madalakvaliteediline 
arhitektuur, mis hõlmab nii näotuid ja hoonete väärtust 
vähendavaid ümberehitusi kui kä uushoonestust, mis 
reeglina naabrusega eriti ei harmoneeru. Uusehitiste 
arhitektuurse üldmulje ühtlustamine ja kvaliteetsete 
ehitiste lisandumine ainult suurendaks piirkonna väärtust 
ja esinduslikkust. Samas ei tohiks seda teha olemasoleva 
väärthoonestuse arvel, vaid pigem tühje krunte täis 
ehitades ja väärtusetuid hooneid asendades.

Hoonestuse üldpildis torkas silma suundumus asendada 
ajaloolise väärtusega hooneid uutega, mille mahud ei 
sobi ja arhitektuurne tase jätab soovida. Suhteliselt 
madalate ja väikese ehitusaluse pinnaga hoonete vahele 
õn pressitud mõõdutundetult suuri korterelamuid. 
Omaette teema õn pseudoajaloolised hooned, 
mis, olles küll üksikutel juhtudel õigustatud, kipuvad 
Pärnus vohama kä aladel, kus sellele puudub igasugune 
sisuline põhjendus.Teine probleem õn Pärnu sümboliks 
peetud valge funktsionalismi kriitikavaba paigutamine 
kuhu tahes.Vaadeldavas piirkonnas kuni Tammsaare 
puiesteeni õn Eesti Vabariigi aegseid hooneid vaid 
üksikuid ja needki ei järgi üldjuhul valge funktsionalismi

ideed, pigem mängitakse esindustraditsionalismi võtetega. 
Pärnu muinsuskaitseala laiendus õn piirkond, mille 
väärtused vajavad kaitset eelkõige Pärnu linna kui pikkade 
traditsioonidega kuurortlinna imago hoidmiseks. Kuigi 
selles piirkonnas õn arvukalt hooneid, mis õn Eesti 
arhitektuuriajaloo ja kultuuriajaloo vaatepunktist olulised, 
õn see ala väga väärtuslik just linna jaoks. Selle piirkonna 
teadlik arendamine koos vastavate programmidega 
kätkeb rohkesti võimalusi pakkuda midagi kultuuri- ja 
keskkonnateadlikumale publikule.

Ettepanekud
Tammsaare ja Side tänavaga piirneval villade alai oli 
otstarbekas tõmmata muinsuskaitseala piir piki Kuuse 
tänavat. Seda põhjusel, et Kuuse ja Side tänava vahelisel 
alal õn valdav osa hoonetest ümberehitustega juba 
sedavõrd moonutatud, et peamised kaitsmist vajavad 
väärtused õn pigem linnaruumilised (planeering ja 
mahud), mille kaitseks piisab muinsuskaitseala kaitse- 
vööndist.Väärtusi, mille kaitseks oleks vaja rakendada 
muinsuskaitseseadust täie rangusega, õn vaid neljal 
hoonel:Tammsaare 13, 15 ja 19 ning Kuuse 2. Seega 
oleks Kuuse ja Side tänava vahelise ala kaitseks sobiv 
režiim muinsuskaitseala kaitsevöönd koos eelnimetatud 
hoonete üksikmälestistena kaitse alla võtmisega. Kuuse 
ja Lehe tänava vahelisel alal õn muinsuskaitseala kehtes
tamine asjakohane ja vajalik. Ühelt poolt õn seal küllalt 
väärtuslikke hooneid, millel õn tähtis roll piirkonna arhi
tektuurse üldilme kujundamisel, aga oma ehituskunstiliselt 
tasemelt ja/või ohustatuse poolest ei vaja kaitset üksik- 
mälestisena. Erandiks õn praegu Pärnu linnale kuuluv 
vanadekodu Tammsaare I IA, piirkonna suurim pansio
naadihoone (ja üks vanimaid), mis võib sattuda ohtu 
tulevikus kavandatava omanikuvahetuse läbi. Piirkonna 
tuumikalal tekitas enim poleemikat küsimus, kas piir 
tuleks tõmmata Supeluse tänavale või Aia tänavale või 
hoopis Mere puiesteele.Töö käigus selgines, et kõige 
otstarbekam õn: tõmmata muinsuskaitseala piir hoones
tuse väärtusest olenevalt Aia tänava paarisnumbritega 
küljel kuni numbrini 28, sealt edasi üle Aia tänava numb
rite 11 ja 13 vahelt kuni Supeluse tänava paarisnumbritega 
küljeni ja sealt edasi mööda Supeluse paarisnumbritega 
külge kuni Tammsaare 4-ni. See võimaldas ühelt poolt 
võtta kõige kiiremini ja valutumalt kaitse alla hooned, 
mille arhitektuurse ja ajaloolise väärtuse säilimine võib 
sattuda kergesti ohtu, kui ilmneb, et muinsuskaitseala 
tõepoolest kavatsetakse laiendada, ja teisalt väldib 
üleliigset bürokraatiat hoonete puhul, millel puudub 
kaitsmist vajav väärtus. Lisaks sellele tehti ettepanek 
võtta kaitse alla järgmised hooned:Aia 11 ja 17, Karusselli 
13, Roosi 16/18, 19 ja 21, Supeluse 17, Sääse I ja 5A, 
Nikolai 28 ning Esplanaadi 18 ja 20.

Uushoonestuse põhimõtted
Lisaks väärtustele ja ettepanekutele õn töös esitatud 
kä põhimõtted, millest lähtuda uushoonestuse 
kavandamisel:



1. Uus hoone ei tohiks eristuda ümbritsevatest hoonetest 
ei mõõtmete ega materjalikasutuse poolest, vastandumine 
ja soleerimine ei ole ajaloolises väärtkeskkonnas kohased.
2. Tuleb vältida liiga suurte hoonemassiivide teket. Suured 
korterelamud ei ole selles piirkonnas iseloomulikud ja alati 
tuleb eelistada kahte väiksemat hoonet ühele suurele.
3. Hoone ehitajale tuleb ette anda maksimaalne ehitus
alune pind. See arvutatakse välja naaberhoonestuse 
vastavate parameetrite abil. Kunagi ei lähtuta kvartalis 
või koguni naaberkvartalis paiknevast kõige suuremast 
hoonest, vaid keskkonnast. Krundi täisehitamise protsendi 
määramine ei pruugi alati soovitud tulemust anda, eriti 
kui krunte liidetakse-lahutatakse või õn tegemist piir
konnaga, kus kruntide suurus erineb üksteisest kordades.
4. Soovitatav õn ette anda kä hoone kõrgus, mis ei to
hiks olemasolevast naaberhoonestusest erineda rohkem 
kui ühe korruse võrra (s.t 1,5-korruselise hoone kõrval 
õn uue hoone maksimaalne kõrgus 2,5 ja mitte mingil 
juhul 3 täiskorrust). Kõrgus tuleks ette anda nii korrustes 
kui kä meetrites, et vältida hilisemaid vaidlusi.
5. Kui uus hoone tuleb kohta, kus kõik ümbritsevad hoo
ned õn puitvoodriga, võiks kä uuelt hoonelt nõuda laudist.
6. Hoone peab sulanduma keskkonda nii mahu kui kä 
materjali poolest, ajalooliste vormide matkimine ei ole 
üldjuhul õigustatud.
Nende põhimõtetega taotletakse keskkondlike (mõeldud 
õn arhitektuurset keskkonda) väärtuste kaitsmist ja 
harmoonilise linnaruumi loomist.

Roosi 21 kuulub piirkonna vanimate hoonete hulka. Mantelkorstnaga baroksete 
sugemetega arhailine hoone õn silmapaistev just oma vanuse ja harulduseväärtuse 
poolest. Et piirkond jäi muinsuskaitsealast välja ja vältimaks ebarealistlikke ootusi 
müügiprotsessis peeti vajalikuks rakendada riikliku kaitset.

Rohkem või vähem rikutud majad õn paraku meie linnades igapäevased. Roheline 
maja Tammsaare 15 õn minetanud välisilmes kogu autentsuse. Paraku järgivad uued 
fassaadilahendust varasemat vaid skemaatiliselt Plastikaknad, puitmajale võõrad 
aknapõsed, uksed masstoodangust jne. Miljööliselt õn olukord talutav, ajaloolise väärtuse 
õn see hoone aga pöördumatult minetanud.

Lõpetuseks
Kõnealuse töö tulemusena tehtud ettepanekud leidsid 
heakskiitu nii Muinsuskaitseametilt kui kä Pärnu linna
valitsuselt ning Pärnu muinsuskaitseala uus põhimäärus 
kinnitati vabariigi valitsuse määrusega m32,06.02 2006 
Kultuurimälestisena kaitset vajavast 17 hoonest õn üks 
juba riikliku kaitse all ja 10 kaitse alla võtmine õn menet
luses. Ühe hoone puhul (Sääse 5a) jäi plaan katki, kuna 
omanik jõudis hoone sobimatute ümberehitustega väär
tusetuks muuta. Uushoonestust puudutavad ettepanekud 
õn võetud kasutusele abivahendina piirkonna planeerimis
protsesside suunamisel.



Eesti Kunstiajalugu 2
Eesti Kunstiakadeemia. Sihtasutus 
Kultuurileht.

Juba aastaid tagasi alustatud ette
võtmine - anda välja kaasaegne 
eesti kunsti üldteos õn saanud 
väärika avalöögi nn baroki köite
ga. Kolme alajaotusse (Linn,Aadel 
ja talupoeg; Kirik) jagatud artiklid 
puudutavad nii kujutavat kunsti, 
arhitektuuri kui kä olmet ja käsi
tööd. Käsitletav temaatika õn 
laiem kui üheski varasemas teoses 
ja autorite ring aukartustäratav.

Eesti teedevõrgu 
kujunemine
Tõnu Raid 
Punnpaap

Autor õn tegelenud pikalt Eesti 
teedevõrgu ajaloo uurimisega 
võrreldes digitaalsete meetodite
ga ajaloolisi kaarte ja tänapäeva
seid.Ajalooline ülevaade teede- 
kaartidest ja teede ajaloo uuri
misest meil ja naabermaades koos 
metoodika kirjeldusega annavad 
hea ülevaate ja eelhäälestuse 
teedevõrgu ajalooga lähema tut
vuse tegemiseks. Lisaks üldisele 
teedevõrgu kujunemist ja arengut 
käsitlevatele alajaotustele, õn eraldi 
välja toodud kõik olulisemad teed 
ja nende ääres olevad asulad.

Perioodika

Eraldi ploki moodustavad Saare
maa Muuseumi 140 aastapäevale 
pühendatud artiklid muuseumi 
kujunemisest ja kogudest.

Toimetised IX
Läänemaa Muuseum 
Väikese maakonnamuuseumi visa 
tava anda igal aastal välja artikli
kogumik õn tõeliselt imetlust 
vääriv. Seekordses numbris õn 
intrigeerivamad ehitusarheo- 
loogiat käsitlev Muistsed suitsutoad 
Haapsalus A.D. 1250 ja Haapsalu 
toomkiriku hiliskeskaegse altari- 
retaabli taasleitud fragmendist 
kõnelev artikkel.

Kunstiteaduslikke 
uurimusi I, 2-3, 4
Eesti Kunstiteadlaste Ühing 
Perioodilise teaduskogumiku ar
tiklite seas leiab nii mõndagi, mis 
huvipakkuv kä muinsuskaitse sfää
ris tegutsejatele. Olgu selleks siis 
käsitlus Tallinna vanalinnast vaate- 
filmides 1960-70 või miljööte- 
maatikat käsitlev Nähtav ja näh-

tamatu linnas (mõlemad 2-3).Või 
hoopis sakraalarhitektuuriuurijate 
maiuspala Karja kirik - kõige väik-
sem „katedraal” ja Tartu Ülikooli 
kiriku ehitusplaane käsitlev artik
kel (4).

Konverentside
kogumikke

Kaheaastaraamat
2003-2004
Saaremaa Muuseum 
Traditsiooniline artiklikogumik, 
mis nagu ikka käsitleb teemasid 
väga laias diapasoonis. Põnevaim 
vast mõned aastad tagasi sensat
siooni tekitanud hauakambri- 
teema, mis nüüd artikliks Kivi- 
kalmed ja surnumajad rauaaegsel 
Saaremaal õn vormistatud.Väär- 
tusliku taustinformatsiooni arhi
tektuuriuurijale pakuvad aga ar
tiklid Muhumaa asustusloost ja 
Kuressaare linna kujunemisest.

f\aneaa$taraamat 
Saaremaa Muuseum

Eesti maakultuuripärandi 
olevik ja tulevik
21.aprillil 2005 Tartus toimunud 
seminari kogumik 
Ambla Metsaühistu 
Seminari kogumikus õn lisaks 
programmilistele dokumentidele 
kä ettekanded, mis keskenduvad 
maakultuuripärandi erinevatele 
ilmingutele. Peretalud, metsandus, 
suurtootmine, turism ja kaitsealad 
õn kontekst milles vaadeldakse 
maakultuuripärandi hetkeseisu ja 
tulevikustsenaariume.

TOIMETISED

LX

Kunstiteaduslikke
Uurimusi

SEMINARI
KOGUMIK

EESTI
MAAKULTUURI

PÄRANDI
OLEVIK JA TULEVIK

Raamatud QJ



Võistlevad õnned. 
Keskkond külma sõja päevil
Toimetanud Mart Kalm ja Ingrid Ruudi 
Eesti Kunstiakadeemia toimetised 16 
Tallinnas 20-22. mai 2004. aset 
leidnud konverentsi kogumik 
sisaldab konverentsi ettekandeid. 
Käsitletavad teemad keskenduvad 
valdavalt elamisviisidele ja ihalus
tele 1950. -60. aastate ühiskonnas, 
siin ja sealpool, Läänes ja Idas, 
Moskvast ja Skandinaaviast, Itaalia 
ja Prantsusmaani.

Arhitektuur

Soome-Eesti: sajand 
arhitektuurisuhteid.
Karin HallasMurula 
Eesti Arhitektuurimuuseum 
Samateemalise näituse saateks 
ilmunud kogumik käsitleb eest
laste ja soomlaste sajanditepik- 
kuseid kokkupuuteid arhitektuuri 
vallas alustades Tallinna linnaarhi
tektist Carl Ludvig Engelist, kes 
õn läinud ajalukku Soome uue 
pealinna Helsingi rajamisega ja 
lõpetades 20. sajandi lõpu ette
võtmistega, kus üks või teine pool 
oma jälje jättis.Vahele mahuvad 
eelmise sajandivahetuse ärkamis
aegse professionaalse soome 
arhitektuuri invasioon, vabariigi- 
aegsed kultuurikontaktid, samuti 
nõukogudeaegne suhtlemine.

Eliel Saarinen.
Suurlinn Tallinn
Karin Hallas 
Arhitektuurimuuseum 
1913. aastal lõppenud konkursil 
Tallinna üldplaneeringu saamiseks 
kuulutati võitjaks Soome arhitekt 
Eliel Saarinen.Tema suurejooneli
ne nägemus Tallinnast kui suur
linnast õn huvipakkuv tänagi. Raa
matus õn publitseeritud projekt 
ja lisatud põhjalik tekstiosa, kus 
analüüsitud nii linnaplaneerimis- 
alast tausta ja situatsiooni, võist
lust ennast, Saarineni loomingut 
ja võistluse järellainetusi.

Erika Nõva mälestused
Toomani talumuuseum 2005 
Mälestusteraamat nagu ikka, mis 
ehk ei vajakski siinse väljaande 
veergudel käsitlemist, kui ei oleks 
tegemist Eesti esimese naisarhi
tektiga, kelle tööd arhitektuuri
ajalukku püsiva jälje õn jätnud. 
Arhitekti tundlik silm ja terav sulg 
võimaldab olustikku ja hooneid 
hoopis teise pilguga näha ja kirjel
dada. Eelkõige leiab käsitlemist 
arhitekti kodukant - Muuksi ja 
Kuusalu ümbrus.

Tartu planeerimisest ja 
arhitektuurist.
Artikeid ja mälestusi.

Raul-Levroit Kivi

Tartu arhitektuuri grand oid man i 
loometöö õn kaante vahele saa
nud. Lisaks artiklitele ja mälestus
tele, mis huvitavat lugemist paku
vad, õn lisadena ära toodud kä 
tähtsamate tööde nimekiri ja R.- 
L. Kivi artiklite bibliograafia.

Valve Pormeister
Eesti maa-arhitektuuri uuendaja 
Liina Jänes

Arhitektuurimuuseum 
Valve Pormeistril õn eesti arhitek
tuuriajaloos silmapaistev roll. Lõpe
tanud maastikuarhitektuuri eriala 
paistsid juba tema esimesed teo
sed silma erilise suhestatusega 
maastikku ja ümbritsevasse kesk
konda. Lillepaviljon Tallinnas, Kurtna 
linnukasvatuse Katsejaama pea
hoone,Jäneda Sovhoostehnikumi 
õppekorpused. Need õn vaid tun
tumad tähtteosed, mis kä muinsus
kaitse huviorbiiti õn jõudnud. Nagu 
ikka õn lisaks käsitlusele kä pro
jektide loetelu ja bibliograafia.

Eesti tuulikud
Vanu fotosid aastaist 1867-1944 
Koostanud Hanno Talving 
Tänapäev

Tuulikuid leidus vanasti saartel ja 
rannapiirkondades rohkesti.Aga 
kä sisemaal kõrgemates kohtade.

TOOMANI
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Tänaseni õn neist jõudnud vaid 
kaduvväike osa. Seda väärtuslikum 
õn aga raamat, kus pilte neistki, 
mille asetki loodusest ei leia. 
Muljetavaldav õn kä info, mis iga 
pildi juurde pakutakse. Koos 

faktidega kä toredaid koduloolisi 
pajatusi.

Eesti taluhäärberid
Koostanud Heiki Pärdi 
Tänapäev
Raamat erineb sarjas varemilmu- 
nutest fotode päritolu laia amp
luaa poolest. Soliidset vanust 
omavate ülesvõtete kõrval leidub 
kä üsna lähiminevikust pärinevaid. 
Valdkond õn oma senise vähe- 
uurituse tõttu enam kui põnev.
15 maakonna häärberite kõrval 
õn mõtlemis- ja uurimisainest 
pakkuv alajaotus Tundmatu Eesti, 
kus heal juhul teatakse vaid 
hoonete ligikaudset asukohta 
ühes või teises maakonnas. Olu
line lugemisvara iga vana talu 
omanikule. Selle materjali põhja
likum uurimine aitab ehk vältida 
nii mõndagi hoonet devalveerivat 
ettevõtmist.

Puumajad Tallinnas
Gösta Gierow 
Atlantis
Erakordselt südamlik 
joonistuste kogumik.
Eessõnas kõneleb 
kunstnik lühidalt, kui
das ta 2000. aastal 
endale selle aarde 
(Tallinna puumajad) 
avastas ja tundis vas
tupandamatut soovi seda kaduvat 
maailma jäädvustada. Nii tema 
joonistustes, kui eessõnas, õn 
tajuda armastust ja respekti aine
se vastu millega ta tegeleb. Nuk
ker tõdemus, et ikka ja jälle õn 
piiri tagant tulijad need, kes taba
vad ajaloolise arhitektuuri nüansi
rikkust, näevad enamat, kui lihtsalt 
maja või rahanumbrites mõõde
tavat kinnisvara.

Gtvtit Güm Puumajad Tallinnas

Tartu vanadel fotodel.
Fotosid Tartu Linnamuuseumi 
kogust.
Koostanud Evi Kärdla 
Tänapäev

Tava publitseerida vanu fotosid 
ja postkaarte õn arhitektuuri- ja 
ajaloouurija jaoks erakordselt 
tänuväärne tegevus, mis muudab 
kergesti kättesaadavaks terve 
hulga infot. Esindusliku kesklinna 
kõrval leidub vaateid kä linna 
kaugematest osadest, äratundmis
rõõmu pakkuvate hoonete kõrval 
õn hulk neidki, mida hea Tartu 
tundja suudab ehk lokaliseerida 
kui mõne paiga ilmet aegu tagasi.

Narva. Muutes tuleviku 
minevikku.
Juhan Maiste, Matis Rodin, Madis 
Roosalu

Eesti Kunstiakadeemia Restau- 
reerimiskool ja Sihtasutus Pro Narva 
Kataloog ilmus seoses näitusega 
Barokk-Narva. Häving, restaureeri- 
misplaanid ja tegelikkus Tallinnas 
Niguliste muuseumis 26.mai-3. 
juuli 2005. Neljas keeles paralleel
tekstiga väljaanne annab põgusa 
ülevaate Narva linna kõikidest 
ajajärkudest keskajast tänaseni.

Nõmme vanadel fotodel
Leho Lõhmus 
Koolibri

Teeneka Nõmme-uurija Leho 
Lõhmuse koostatud kogumikus 
õn fotosid ja postkaarte õige 
mitmest erakogust ja muuseu- 
mist.Tänuväärt õn tekstid, kus 
lisaks hoone asukohale (kahjuks 
ei ole see mitte kõigi fotodega 
nii, mis Nõmmet vähem tundval 
inimesel teeb pildi adumise soo
tuks raskemaks) õn osade puhul 
mainitud kä tema hilisem saatus.



Mõisad .

Kuulsaid Balti aadlikke
Alo Särg

Mõisauurimine õn juba ammu 
üksikute professionaalide mängu
maalt saanud küllalt paljude hobi- 
uurijate ja -ajaloolaste ajaviiteks. 
Nii leiab kogu mõisateemaline 
kirjandus alati tänuliku publiku. 
Siin õn kaante vahele kogutud 
Balti aadli kuulsamate poegade 
elu ja teod. Selle kõrval leiab infot 
kä mõisate kohta.

Harjumaa mõisad 
Virumaa mõisad
Valdo Praust 
Tänapäev

Arhiivifotodel ja vanadel post- 
kaartoide põhinevad väljaanded 
õn ilmselt oma elujõudu tõesta
nud. Miks muidu õn kirjastus 
Tänapäev tulnud lisaks olemas
olevatele välja uue sarjaga 
mõisatest maakondade kaupa. 
Kusjuures seekord õn silmas 
peetud ajaloolisi maakondi 1913 
aasta seisuga.

HARJUMAA
MÕISAD

Saaremaa ja 
Buxhoevedenid
Joosep Reinaru, Otto Matthias 
Cristoph von Buxhoeveden,

Silvana von Buxhoeveden-Druva 
Saaremaa ajaloos olulist rolli 
mänginud Buxhoevedenide sugu
võsaga seotud mõisate kõrval 
leiavad käsitlust kä nende val
dused mandril. Samuti suguvõsa 
väärikamate liikmete elu ja teod.

SAAREMAA (ÖESEU 
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Järvamaa mõisad ja 
mõisnikud
Alo Särg 
Ärgo

Entsoklüpeediline väljaanne, kus 
tänase Järvamaa piiridesse jäävad 
mõisad kõik esitletud fotode ja 
lühiinformatsiooniga. Lõpus 
nimeregister ja mõisate jaotus 
kihelkonniti.

JARVAMAA 
fUfÕISAD ja 
lTlÖISNlKUD

Tartumaa mõisad
Juhan Maiste, Nele Nutt 
Näituse Kaotatud Paradiis kataloog 
Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis 
28.09-28.10.2005 aset leidnud 
näitus ja kataloog koondavad in
formatsiooni kõigi ajaloolisele 
Tartumaale jäävate mõisate kohta. 
Sissejuhatav artikkel Juhan Mais- 
telt keskendub eelkõige pargi 
rollile ajas ja ruumis. Nele Nutt 
käsitleb Tartumaa mõisamaastiku 
läbi aegade. Kui ajalooline info ja 
mõisate peahoonete esitlemine 
õn üsna tavapärane formaat, siis 
selle trükise teeb eriliseks lähe
nemine maastikuarhitektuuri nur
ga alt, kus vaadeldakse mõisaan- 
samblit ja parki maastikulises 
võtmes.

Ajalugu

25 mõisa Raplamaalt
Kairi Toomet 
Raikküla mõis

Maakonna parimad pärlid õn 
koondatud ühtede kaante vahele. 
Tänu tihedale kujundusele ja 
väikestele piltidele õn 
tagasihoidlikus mahus 
raamatukesse mahutatud 
üllatavalt palju informatsiooni.

Tartu. Ajalugu ja 
kultuurilugu.
Koostaja Helvi Pullerits.

Ilmamaa

Soliidne akadeemiline koguteos, 
mis täitis olulise lünga Tartu 
teemalise kirjanduse reas. Kahet
susega peab vaid tõdema, et kä
sitletavate teemade hulka arhi
tektuur ei mahtunud. Ehk annab 
see lootust vastavateemalisele 
üldteosele kunagi tulevikus. Siiski 
pakub teos küllalt taustamaterjali 
kä Tartu arhitektuuriga tegeleja
tele.



Põhja-Eesti kirikud, 
kogudused ja vaimulikud. 
Matriklid 1525- 1885.
Liivi Aarma

Leksikoniks nimetatud väljaanne 
koondab endas põhjalikku infor
matsiooni Harju-, Lääne,Viru- ja 
Järvamaa ning Tallinna ja Narva 
kirikute koguduste ja vaimulike 
kohta. Eriti väärtuslikuks teeb 
teose iga alalõigu lõpus oleva 
kokkuvõte millistest arhiividest 
ja fondidest vastava kiriku ja 
koguduse kohta materjale leiab.
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MATKIKUD

Kunst

Pööningul
Leila Pärtelpoeg 
Disainijaam 
Raamat Leonhard 
Martin Vene kogu
tud mööblist, mida 
hoitakse ja ekspo
neeritakse Olust
vere lossis. Meie ________
sisearhitektuuri grand oid lady 
koostatud raamat õn esmaklassi
line, mitmekihiline ja -tahuline. 
Põnev õn nii härra Vene lugu, 
tema mööbel, kui kä viis, kuidas 
see õn raamatusse jäädvustatud.

Pildipiibel Püha Vaimu 
kiriku vääridel
Sirje Simson

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 
Raamatuke mõtestab lahti Tallinna 
PühaVaimu kiriku vääridele ehk 
rõdudele 1650.-60. aastatel maali
tud nn ilmikutepiiblit alates maa
ilma loomisest, esiisa Aabrahamist 
ja kuningast Saalomonist ning 
lõpetades Jeesuse tegevuse, õpe
tuse, kannatuse ja ülestõusmisega. 
Tuntud barokknikerdaja Elert 
Thiele töökojas loodud vääri- 
maalid õn ainus tänaseni Eestis 
säilinud niivõrd ulatuslik ja tervik
lik kunstilis-teoloogilise ideeprog- 
rammiga ilmikutepiibel ajast, mil 
eestikeelset piiblit polnud veel 
trükituna olemaski.

Praktika

Maja ja niiskus
Praktilisi nõuandeid 
niiskuskahjustuste ennetamiseks 
Lea Täheväli Stroh 
AS Ajakirjade Kirjastus 
Niiskus kuulub hoonete suuri
mate vaenlaste hulka. Probleem, 
mis õn aktuaalne just põhjapool
semates regioonides. Pikaajalise 
Rootsi kogemusega restaureeri- 
misarhitekt Lea Täheväli Stroh 
annab põhjaliku ülevaate niiskus
kahjustuste olemusest, tekkest ja 
vältimisest. Lihtsa majaomaniku 
jaoks arusaadavalt esitatud käsit
lus aitab ehk ära hoida nii mõned
ki teadmatusest tulenevad prob
leemid.

MAJA 
JA NIISKUS

Vana aken
Praktilisi nõuandeid puitakende 
korrastamiseks ja hooldamiseks. 
Lea Täheväli Stroh 
AS Ajakirjade Kirjastus 
Kui sageli piirduvad sellised käsi
raamatud juhistega kuidas teha, 
siis siin õn üsna põhjalikult arut
letud kas üldse, mida ja milleks. 
Võiks öelda, et kohustuslik luge
misvara iga vana maja omanikule, 
kel õn õnne selles kä mõningaid 
vanu aknaid omada. Kui kõik õn 
juba läinud tasuks sellest lektüü
rist vist unerahu nimel loobuda. 
Kahetsus tehtud rumaluste pärast 
võib hakata elamist segama.

Kiviaia taastamine, 
rajamine ja hooldamine
Dan Lukas, Madis Rennu 
Muinsuskaitseamet 
Raamatuke õn tingitud asjaolust, 
et alates 2005. aastast õn võimalik 
põllumajanduslike keskkonnatoe- 
tuste raames taotleda toetust 
kiviaedade rajamiseks, taastami
seks ja hooldamiseks. Juhendis 
antakse lühiülevaade kiviaedade 
funktsioonidest, materjalidest, 
tüüpidest ning levikust, samuti 
nõu kiviaedade rajamiseks, 
taastamiseks ja hooldamiseks.
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Kimmid
Soovitusi tootmiseks, 
paigaldamiseks ja hoolduseks 
Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet 
Lihtne ja konkreetne raamat, mis 
igal kimmitootjal kaanest kaaneni 
peaks olema läbi uuritud. Aga ei 
jookse mööda külge maha kä 
tarbijal.Tänu rohketele joonistele 
õn materjal hästi arusaadav kä 
neile kel kimmkatuse tegemisega 
varem isiklik kokkupuude puudus.

Plekk-katus
Soovitusi tootmiseks, 
paigaldamiseks ja hoolduseks 
Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet 
Plekk-katus õn meie regioonis 
kasutusel olnud sajandeid. 
Mälestiste juures soovitakse 
tänagi nähe traditsioonilist 
plekkkatust. Plekk-katuse 
valmistamise ja parandamise 
spetsiifilisi võtted traditsioone 
käsitlev raamat räägib kä 
hooldusest ja parandamisest.

PLEKKKATUS

Restaureerimisjuhendid
Muinsuskaitseamet 
Paarileheküljelistes voldikutes 
pakutakse lühiülevaadet mõne 
ehitise osa ajaloost, tüpoloogiast, 
hooldusest ja remondist. 
Voldikute sihtrühmaks õn 
eelkõige mälestiste omanikud, 
selle kõrval kä kõik ajalooliste 
hoonete korrastamisest huvitatud 
inimesed. 2005. aastal ilmus kolm 
voldikut:

Puitmaja välislaudis. 
Tüübid ja parandamine.

Miks eelistada puitakent 
plastaknale

Vundament ja sokkel 
parandamine ja parendamine.

•••••Vundament ja sokkel
Parandamine ja parendamine

Varia

Meditsiinist Pärnus läbi 
sajandite
Olaf Remmel

Seeniormeedikute Pärnu Koda 
Esmapilgul tekitab kindlasti häm
mastust, miks selline meditsiini- 
ajalugu käsitlev teos siia lisatud 
õn. Kuid kä meditsiiniasutused 
õn sageli mälestised ja nende 
uurimiseks vajalikku infot leiab 
kerge vaevaga just sellistest 
väljaannetest. Käesolev õn aga 
hooneid ja arhitekte kindlasti 
keskmiselt tähelepanelikumalt 
käsitlenud. Infot leiab kä kuur
ordiga seotud majadest.

Taagepera sajandite 
tuultes
Karl Käsper, Hans Salm 
Kahe kodu-uurija koostööna 
valminud aukartustäratava for
maadiga koguteos sisaldab 180 
lühiartiklitTaagepera mõisa ja ale
viga seotud inimestest, sünd
mustest ja hoonetest.

Kari Käsper 
Hans Salm

Taagepera 
sajandite tuultes

Saatsest Vasknarva™
Peipsiveere kultuuri- ja 
loodusrada

Koostanud Lembit ja Uno 
Ainsoo

MTÜ Liivimaa Mälu 
Sedalaadi turistikirjandus, 
mis keskendub küll 
eelkõige vaatamisväärsuste kirjel
damisele pakub tihti huvitavat 
informatsiooni kä professionaalile. 
Õn ju selle koostajaks sageli 
inimesed, kes vahetult või kaude 
kohalikke olusid küllalt hästi tun
nevad ja nii suuliste allikate kaudu 
sageli märkamatult palju olulist 
informatsiooni talletavad. Nagu 
pealkirigi ütleb õn selles raama
tukeses käsitletud Peipsi rannik 
koos kõigi oma eripäraste etni
liste ja kultuuriliste ilmingutega 
(setud, vanausulised). Kuigi pilti
deta, õn informatsiooni kä hoone
te ja nende paiknemise kohta.

PeipsaivtHHre kaftwört- ja iowkatada
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Muinsuskaitselisest mõttest Venemaal
Tekst ja fotod Riin Alatalu

Kahel aastal järjest õn mul õnnestunud osaleda kolmel 
muinsuskaitsega seonduval sõidul Venemaale, õigemini 
küll föderatsiooni koosseisu kuuluvatesse vabariikidesse. 
Seal kogetu põhjal üritan üldistada tänasel Venemaal 
valitsevat suhtumist kultuuripärandisse.

Burjaatia
2004. a juunis käisime koos kolleegide Mari Loidi ja 
Tõnu Sepaga USA saatkonna reisistipendiumi toel 
Burjaatias rahvusvahelisel restauraatorite konverentsil. 
Ürituse tegi rahvusvaheliseks tõik, et kutsutud olid kõik 
endiste Nõukogude vabariikide esindajad ja muidugi 
kogu Liidus sõjakahjude katteks maju restaureerinud 
poolakad.Väikest vürtsi lisas kä prantslastest abielupaar, 
kes konverentsi ajaks küll kohale ei jõudnud, küll aga 
osales nn kultuuriprogrammis. Lubati võimalust tutvuda 
kohaliku pärandiga, sealhulgas kä väljasõitu legendaarsel 
Tee-teel asuvasse Kjahta linna. Kohale jõudes tabas meid 
pettumus, sest programmi oli oluliselt muudetud: kavas 
olid plenaaristungid, kohustuslik külaskäik Burjaatia 
presidendi juurde ja muudesse valitsusasutustesse ja 
siis - Baikali äärde puhkama! Väärikat ja kultuuriliselt 
mitmekihilist Ulan-Uded õnnestus näha nii palju, kui 
omavoliliselt ametlikelt üritustelt minema hiisime (need, 
kes mäletavad, milline õn tõeline plenaaristung, mõistavad 
vahest andeks anda). Ulan-Ude kõige suuremad vaatamis
väärsused õn puitmajade kvartalid, kus õn imekauneid

venemõjulisi pitsiliste akende ja räästastega maju. Ei 
kohalikud ega kä meid saatnud Moskva restauraatorid 
pidanud seda imelist käsitööd ja terviklikku keskkonda 
millekski eriliseks. Sõit Kjahtasse jäi üldse ära, sest „kuna 
seal õn kõik veel restaureerimata, siis ei ole seal kä 
midagi näidata”. Ulan-Udes kirikute restaureerimisel 
nähtu tekitas tunde, et annaks taevas, et restauraatorid 
nii peagi Kjahtasse ei jõuaks.Tuleb tunnistada, et käsi
tööoskused õn kohalikel meistritel väga head, kasutatavad 
materjalid panid aga ahastama. Nomaadidest burjaadid 
„sunnismaistati“ nõukogude võimu algaastail. Rahvusliku 
arhitektuuri peamiseks kantsiks õn 1945.a rajatud 
Ivolgini budistlik mungaklooster. Konverentsil osalenud 
restauraatorite seltskond oli kirju, enamasti oli tegemist 
bürokraatidega. Lisaks kunagiste restauraatorite spar
takiaadide meenutamisele oli seltskonna meelistegevuseks 
Baikalist kala püüdmine ja muidugi ohter viinajoomine. 
Hirmus, et Burjaatia võidakse paari päevaga kuivaks 
juua, oli antud Moskvas kõigile liiter viina pagasisse. 
Kultuuriprogramm oli muidugi põnev, oli rahvuslikke 
tantsu-, laulu- ja kulinaariaetendusi.ja rahvusi õn Burjaatias 
teatavasti palju.

Kaasan
Kultuuriprogramm oli esinduslikult korraldatud kä 
Tatarstani pealinnas Kaasanis, kus 2005. aasta juunis 
osalesin Euroopa muinsuskaitsepäevade koordinaatorite

FTf Riin Alatalu



koosolekul.Vene impeerium edendab UNESCO priori
teetidele viidates suurejooneliselt suulist pärandit, 
likvideerides samas oskuslikult ja otsustavalt materiaalset 
pärandit ehk seda, mis rahvuslikku identiteeti juurtega 
maa küljes kinni hoiab. Sarnaselt meie laulupeotradit- 
siooniga pürib UNESCO maailmapärandi nimekirja kä 
tatarlaste suvine viljakuspidu sabantui. Arvukale välis
maalaste seltskonnale (Kaasanis toimus ühel ajal 7 konve
rentsi) ettevalmistatud pidu erines tavalisest küla jaani
tulest vaid musttuhande miilitsa osalemise poolest. 
Euroopa muinsuskaitsjatele ja Maailmapärandi Linnade 
Organisatsioonile tutvustati lahkelt nooruslikku 
tuhandeaastast Kaasanit. Kõigi ehmatuseks õn viimase 
kaheksa aasta jooksul riikliku hurtsikute likvideerimise 
programmi raames lammutatud suur osa ajaloolisest 
Kaasanist.Alles õn UNESCO maailmapärandi nimekirja 
kantud kreml ja kesklinna juugendarhitektuur. Linnale 
iseloomulikud uhke puitpitsiga puust kaupmehemajad 
ja sajandivahetuse tellisehitised õn linnapea ja ühtlasi 
Maailmapärandi Linnade Organisatsiooni asepresidendi 
Kärnil Iskhatovi eestvedamisel lammutatud. Mis seal 
salata, nn hurtsikud asusid kä kõige kallimates linnaosades.

Osa majadest lammutati kä selleks, et taastada kremli 
suurejooneline peegelpilt Volga jões. Kõige hämmastavam 
oli siiski rahvusvaheliste organisatsioonide tundetus 
Maailmapärandi Linnade Organisatsiooni kuuluva Kaasani 
ajaloolise linnasüdame lammutamise suhtes. Et euroop
lased viisakusest külalislahkete võõrustajate vastu 
ebamugavaid küsimusi ei esitanud, uurisin nii Euroopa 
Nõukogu kui kä Maailmapärandi Linnade Organisatsiooni 
esindajatelt, kas rahvusvahelised eksperdid õn viimastel 
aastatel juhtinud kohalike tähelepanu tõsiasjale, et 21. 
sajandil lammutatakse Kaasanis sellist arhitektuuri, mis 
Euroopas õn ülimalt väärtustatud. Sain suhteliselt põik- 
levaid vastuseid, et sellised otsused jäävad ikkagi kohalike 
teha, eurooplased õn ajaloo jooksul ise nii palju vigu 
teinud, et me ei tohiks tulla teisi õpetama, ja pealegi 
tulevad varsti valimised ning Kaasani elanikud valivad 
endale demokraatliku linnapea! Ühesõnaga, jäägem viisa
kaks ja nautigem vastuvõttu! Muinsuskaitsjate nõupida
mise päevakorra viimased ettekanded olid jäetud koha
likele arhitektuuri- ja restaureerimisteoreetikutele. 
Paraku oli programm sätitud nii, et oma kodulinna lam
mutamist kritiseerinud ettekandjatele küsimuste esita
miseks ei jagunud enam aega. Loodetavasti need kõrged 
maailmaorganisatsioonide ametnikud, kes mulle Kaasanis 
ütlesid, et sabantui ei anna siiski maailmapärandi mõõtu 
välja, aga me ei saa seda venelastele öelda, sest „nad õn 
meie sõbrad", saavad selle koduseinte vahel siiski kõva
häälselt välja öeldud. UNESCO toetab tugevalt suulise 
pärimuse väärtustamist, mis õn väga tore, ent samal ajal 
pigistatakse materiaalse pärandi hävitamise koha pealt 
silm kinni. Kultuuri säilimiseks ei piisa kord aastas 
rahvariiete kandmisest ja välismaalastele tantsimisest, 
vaja õn kä seda, mis sind juurtega maa küljes hoiaks. 
Muinsuskaitseliseks üllatuseks oli kä UNESCO kaitse 
all oleva ajaloolise Kaasani kremli südamesse rajatud 
Kül- šarifi mošee, mille pidulikule avamisele olid kogu
nenud mitme islamimaa esindajad. Mošee õn fantaasia- 
koopia pühakojast, mis oli legendi kohaselt lammutatud 
pärast Ivan Julma poolt Kaasani vallutamist.Avamiskõne- 
des nenditi meie ebastabiilses maailmas uue islami kesku
se rajamise vajadust. Kogu kremli integreerimine meie 
kaasaega õn toimunud väga lennukalt.Ajaloolise materjali 
ja tõe hoidmisse suhtutakse Venemaal väga vabalt.

Tšuvaššia ja Marimaa
Kä Eesti Kunstiakadeemia ekspeditsioonil Tšuvaššiasse 
ja Marimaale süvenes veendumus, et Venemaal hinnatakse 
ainult professionaalse arhitektuuri tippsaavutusi, kusjuures 
lubatud õn kä analoogide ja koopiate ehitamine.Väga 
traditsioonilist linna- ja maa-arhitektuuri peetakse 
mahajäämuse näitajaks ning esimesel võimalus tuleks 
seda ajakohastada. Ekspeditsiooni üheks olulisemaks 
missiooniks kujuneski kohalikele elanikele nende enda 
kultuuri väärtustamine, selgitustöö, et vanaisa ehitatud 
maja, vanavanaema kootud kangas ning vana mööbel ja 
muu inventar õn osa pere ja rahvuse identiteedist, mis 
väärib säilitamist tulevastele põlvedele.

Riin Alatum



Elav muuseumküla Slovakkias
Tekst ja fotod Rene Pere

-

Säästva Renoveerimise Infokeskuse (SRIK) koolitus
projekti juhina tehti mulle ettepanek osaleda 2004. aasta 
septembris Slovakkias Euroopa muinsuskaitseorganisatsi- 
oonide võrgustiku (ENNHO) konverentsil. Seal oli tähe
lepanu keskmes just Ida-Euroopa riikide kogemuste 
vahetus ja koostöö, aga osalejaid oli kä Inglismaalt, 
Iirimaalt, Prantsusmaalt ja Belgiast. Konverentsi üldnimetus 
oli “Vana algupära uues kasutuses” ning seal käsitleti 
kolme põhiteema seas SRIK-i üsna lähedalt puudutavat 
valdkonda - maa- ja taluarhitektuuri ning selle seost 
tänapäevaga. Esinesin kä ise loenguga “Praktilised koolitus
kursused kui tõhus vahend vanade puithoonete 
säilitamisel”, milles kirjeldasin põhiliselt meie infokeskuse 
näitel vanade hoonete renoveerimist Eestis, nii selle

määrusega, milles öeldakse, et elanikud peavad säilitama 
kõik hundikoopad sellel territooriumil (ilmselt varajane 
looduskaitse!).Vlkolinecit õn esmakordselt mainitud 
juba 1376. aastal kui Ru_omberoki ühte tänavat ja ta 
õn siiani selle osa. Kirjalike pärimuste kohaselt kuulus 
küla 1625. aastast Likava mõisa alla koos kõikide sellest
tulenevate õiguste ja kohustustega. Küla asetseb Madal- 
Tatrate kannase kaguosas, 718 meetrit üle merepinna. 
Vlkolinec ja selle ümbrus paikneb peamiselt pae- ja 
lubjakivialusel. Pinnareljeef õn terrassiline, veega varustab 
piirkondaTrlensky oja, mille säng õn läbi küla juhitud. 
Miks Vlkolinec otsustati kanda UNESCO maailma kul-

arengusuundi kui kä probleeme. Konverentsi programmi 
kuulusid kä kahepäevane ekskursioon Põhja-Slovakkias 
ning kohtumised linnapeade ja kohalike omavalitsustega. 
Marsruut nägi ette külastada olulisemaid vabaõhumuuseu
me, kaevanduslinnu ja mägikülasid - Špania Dolinat, 
Vlkolineci, Chichmanyt ning Orava vabaõhumuuseumi. 
Tähelepanuväärsed ja põnevad olid need kõik, kuid 
vanade traditsioonide säilitamise seisukohalt pakkus 
enam huvi ja teavet elav muuseumküla Vlkolinec.

tuuri- ja rahvuspärandi nimekirja? Kindlasti mitte ainult 
sellepärast, et ta esindab kõige paremini säilinud origi
naalsete ehitiste rühma, vaid kä sellepärast, et see õn 
ainulaadne piirkond, mis õn laiemas kontekstis kä ümb
ritsevate riikidega. Slovakkias õn palju vabaõhumuuseume, 
kuid vaidVIkolinecis õn rahvuslik taluarhitektuur elavana

Vlkolinec õn väike mägiküla Ružomberoki lähistel ja 
tõlkes tähendab ta umbes “hundiase”. Legend jutustab, 
et küla nimi pärineb huntidelt, kes olid kunagi asustanud 
seda piirkonda.Vlkolineci nimi õn seotud 1630. aasta

säilinud ja õn jäänud nüüdisaegsete arengute mullistustest 
puutumata. Majades puudub kraanivesi, ainuke kaev 
asetseb küla keskel peatee ääres, ümbritsetud puitaia- 
kesega. Kanad ja teised taluloomad uitavad vabalt ja 
võõrastele tähelepanu pööramata külas ringi ning kogu 
õhkkonda täidab meditatiivne rahu, mida täiendab piki 
kivitänavat alla vulisev ojake. Osa maju leiab kasutust 
suvemajadena, osas elavad oma traditsioonilist elu 
põlisasukad.
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1990. aastate alguses loodi Slovakkias ühtne turismi- 
infosüsteem. 1999. aastal võttis Ru_omberoki Kultuuri- 
ja Infokeskus Vlkolineci küla turismiinfo korraldamise 

oma hooleks. Harivate ja tutvustavate marsruutide 
alguspunktid õn ära märgitud tahvlitel.Tahvlid õn in
formatiivsed ja neid õn kõikjal nii mägiradade kui kä 
suuremate teede ääres, kus nad juhatavad turiste järgmise 
punkti juurde. Harivad marsruudid õn valitud inimeste 
loomupäraste liikumisteede järgi. Nad saavad alguse 
Hrabovo parkimisplatsilt, Kalväriast ja Banicnest. Kõik 
marsruudid läbivad erinevaid teid, lõppedes Vlkolinecis. 
Siin asuvad infokeskus ja pood, majutus õn korterites. 
Augusti alguses leiab aset iga-aastane kultuuriüritus 
“PühapäevVlkolinecis”.VIkolinec õn tähelepanuväärne 
selle poolest, et siin õn säilinud originaalne mägise ala 
taluarhitektuur, mis õn iseloomulik sellistele paikadele 
nagu Liptov.Turiec ja Orava.VIkolineci küla õn parim 
näide hästi säilinud ja parimini nüüdisaega integreeritud 
traditsioonilist tüüpi taluhoonetest.VIkolinec õn kahe 
majareaga ning piklike aedade ja kitsaste põldudevaheliste 
teedega küla. Kõik majad asuvad kaldpinnal, mis tähendab 
seda, et nende lõunasein õn 1-1,5 meetrit põhjaseinast 
kõrgem. Mägede rasked ilmastikuolud, rajuhood ja lume
tormid räsivad hooneid tugevalt, seetõttu võib näha, 
kuidas majaküljed õn kaetud kaitseks mitmekordse 
laastukihiga. Kolmetoalised külamajad õn peaaegu muutu
matuna püsinud 19. sajandist.Taluhooned õn ehitatud 
palkidest kõrgele kivisoklile. Seinad õn tihendatud saviga 
ning valgeks lubjatud, katus õn kaetud laastudega. Kahel

tasapinnal asuvas esikus ja sahvris näeme tambitud savi- 
põrandat ning elutoas puitpõrandat.Ahi asetseb võõruses 
ja suits juhitakse siit katuseava kaudu välja. Kuigi vunda
ment õn laotud maakivist, puudub tavaliselt neis majades 
kelder. Külas võib leida palju arhitektuuripärleid: 1770. 
aastast pärinev talupoeglik kahekorruseline kellatorn, 
rataskaev, barokk-klassitsistlikus stiilis Neitsi Maarja 
Külaskäigu kirik ning põnevad kivi- ja raudristid kalmistul. 
Spetsialistid rõhutavad, et kuigi nendega sarnaseid hoo
neid õn säilinud kä nii Poolas, Ungaris kui kä Ukrainas, 
pole nad nii autentsed, ei sisalda nii palju vanu detaile 
ja ei ole üldiselt nii kompaktsed kui Vlkolinec. Paar maja 
õn Liptovi muuseum kohandatud kohaliku elukultuuri 
ning majapidamises ja põllutöödel kasutatud tööriistade 
püsiekspositsiooniks. Siinsed elanikud õn elatanud end 
põllumajandusest, nad õn kasvatanud lehmi ja lambaid. 
Ühispõllumajandus soodustas kä küla arengut, tema 
õitsenguajal peetud 1250 lammast olid jagatud kahte 
tarandikku. Kanapidamisest saadavate toodete müük 
soodustas kä külaelanike arvu kasvu. Peale odra, kaera, 
tatra ja juurviljade kasvatati kä lina ja kanepit. Küllaltki 
rasked elutingimused ja mõnetine eraldatus lõi siin 
eripärase lokaalse kultuurikeskkonna ja oma viisi pea
toiduse hankimiseks. Paraku õn siiski umbes kolmandik 
maju varemetes, osa põletati maha Teise maailmasõja 
ajal puhkenud rahvuslikus ülestõusus, mida kajastab kä 
küla keskel paiknev mälestustahvel. Suurim elanike arv, 
345, oli Vlkolineci külas 1869. aastal.



1977. aastal kuulutati Vlkolinec valitsuse määrusega rah- 
vaarhitektuuri kaitsealaks. Lisaks sellele õn 37 maja, 10 
kõrvalhoonet tall, 12 küüni, kaks lehmalauta, kaks viljaaita, 
kellatorn, üks aed ja värav riikliku kaitse all olevate 
kultuurimälestiste nimekirjas.Vlkolinec asub kaVelkä 
Fatra maastikukaitsealal, mis määrab ära selle, et külast 
väljaspool ehitada ei tohi. Kõigi külasiseste ehitus- ja 
suuremate remonditööde tarvis tuleb taotleda luba 
ning tehtavad tööd ja nende tegemise võtted peavad 
olema kooskõlas Vlkolinec jaoks välja töötatud mälestiste 
hooldamise põhimõtetega. Näiteks ehitiste kasutusviisi 
muutmine õn lubatud ainult siis, kui midagi ehituslikult 
ei muudeta, ning see peab saama heakskiidu kohalikust 
keskkonnakontorist. 1993. aastal võeti Vlkolinec UNESCO 
maailmapärandi nimekirja kui "uskumatult terviklikult 
säilinud Kesk-Euroopa mägipiirkondadele omase tradit
sioonilise rahvaarhitektuuri näidete 45 ehitisega kogum”. 
Sellele eelnes ICOMOS-i poolt läbi viidud võrdlev uuring 
“Traditsioonilised külad Karpaatia piirkonnas ja selle 
vahetus naabruses”. Sisuliselt tunnistati Vlkolinec kui kõi
ge terviklikumalt säilinud ja kompaktsem küla esindama 
Lõuna-Poola, Slovakkia, Ungari ja Ukraina mägialade ehi- 
tustraditsiooni. Küla 50 kinnistust (omandist) õn 44 era
omandis ja 5 kohaliku omavalitsuse vara, kirikuhoone
kuulub roomakatoliku kirikule. Alalisi elanikke õn külas 
30 ja alaliselt asustatud maju 18. Enamasti õn külaelanikud 
vanemaealised inimesed ja ning nende surma järel saavad

nende majadest linnarahva maamajad - selline saatus õn 
osaks saanud juba 26 majapidamisele. Nõnda ähvardab kä 
seda seni veel elavat küla muuseumkülaks muutumise oht. 
Slovakkia riik ja kohalik omavalitsus otsustasid, et nad 
tahavad küla säilitada oma ehedal kujul ja kindlasti koos 
vana elulaadiga. Kuna piirkond ei paku just palju elatus
allikaid, siis käivad külaelanikud tööl lähemates linnades. 
Neile õn organiseeritud tasuta transport, kütusekulud 
osaliselt kompenseeritakse ning turismiga kaasneva 
stressi maandamiseks õn ette nähtud rahaline toetus. 
Kohalik omavalitsus kulutab Vlkolineci peale 1,5 miljonit 
Slovakkia krooni aastas ja alates 1989. aastast õn siin 
ametis muuseumi hooldaja. Ühesõnaga, omavalitsused 
pingutavad selle nimel, et inimesed ei lahkuks oma kodu
dest ja külas jätkuks elutegevus, nii nagu see õn kest
nud ligi 7 sajandit. Kui kaua ja kui hästi see tänases kiirelt 
muutuvas maailmas õnnestub, näitab aeg, kuid Vlkolineci 
PÜÜE õn väärt järgimist.Vlkolinec õn 13 aastat olnud 
UNESCO nimekirjas, ometi pole külla püstitatud ühtegi 
ehitist turistide tarvis. Kä ei leia siit meenetega kaubit
sejate lette ja kohalik muuseumgi õn tagasihoidlikult 
tähistatud. Õn tõesti selline tunne, et sattusid ühte 
tavalisse oma igapäevast elu elavasse veidi unelevasse 
mägikülla, kus aeg õn seisma jäänud ning kus ümbritseva 
looduse ilu ja sellesse sulandunud küla oma harmooniaga 
haaravad endasse iga külastaja. See õn kogemist väärt.





Kaks kultuuri ja üks aeg
Juhan Maiste

Kaks kultuuri, mis Eestimaal kannavad paljuski kahe eri
neva keele ja mõttelaadi jälgi, oli teema, millega lõpetasin 
ajakirja eelmises numbris siinse muinsuskaitse ajalugu 
puudutava essee.Võtmata enda peale hinnangu andmist 
kogu kolonisatsiooni olemusele, arvan, et põlisrahva 
ning kaugele merede ja metsade taha ümberasujate 
väärtushinnangute erinevus püsis aastasadu. Tõde risti
puul surnud Õnnistegijast ning Neitsi Maarjast kõlas eri 
keelt kõnelevatele inimestele erinevalt.Tempel oli koht, 
kus inimene pandi ja ta sai ennast ise panna proovile.
Eelduse ühtsete kultuuriliste arusaamade väljakujune

miseks loob reformatsioon, laiemas mõistes uusaja algus, 
mis toob lisaks sõna ja visuaalsete märkide uuenenud 
jõule esile veel ühe laiemas mõõtkavas olulise teema: 
kolmemõõtmelise ruumi kõrval selle neljanda dimen
siooni -vanatestamentliku igavikulise kõrval inimlikult 
dünaamilise ja muutuva aja, koos selle raames avalduva 
reaalse ja alati olemas oleva valikuvõimalusega. Seoses 
renessansi ning reformatsiooniliikumisega leeveneb kahe 
kultuuri vahel valitsenud vastasseis; ajaloost saab eeldus 
ühiskeelele, mille keskne mõiste - mälu ja aeg kujundavad 
ühtse ja suuresti jagamatu identiteedi. Pärimuskultuur 
võtab omaks kristlikud kaanonid.Augustinuse arusaam 
kahest erinevast ajast - igavesest ja alati kohal olevast 
ning inimlikust ja mööduvast — kõneleb keskajast uude 
aega astuva inimese jaoks nii kristliku tõe kui kä seda 
täiendava ja rikastava humanismiajastu kultuuri kontekstis 
erinevalt. Igaviku kõrvale ilmub tuleviku unistuste ilm, 
mis oma utoopiate kinnituseks vajab visuaalseid sümbo
leid isiku ideoloogilise instrumendi tähenduses. Reformi- 
kiriku teednäitav roll lubab inimeses ikka ja jälle sündivat 
igatsust pääseda välja maailma kitsast ringist siduda mit
te ainult Pühalt Maalt kaasa toodud reliikviate kultusega, 
vaid reaalsete isikute, sündmuste ja konkreetse ajaloo 
käsitlusega. Uue Ajaloo käsitluse nurgakiviks saab reaal
se ja lineaarsena minevikust tulevikku kulgev narratiiv.

Aja lugu enne fakte loovutab koha aja loole pärast fakte. 
Lunastuse kui abstraktse ja absoluutse teema kõrval 
kerkib Kristuse kannatusloo puhul esile individuaalse 
valiku ja vastutuse teema. Ehkki kultuuri visuaalsed mär
gid — kirikud ja altaripildid võetakse kogu oma tinglikkuses 
keskajast peaaegu muutumatuna üle uusaega, muutub 
nende lugemise kord ja sisuline tähendus.VanaTestamendi 
järgi maailma loomisega ja Uue Testamendi järgi Kristuse 
sünniga alguse saanud ajale, mis jõuluime kaudu ilmub 
absoluutse tõe traditsioonilise kujundina meie oma 
visuaalses vormis iga aasta uuesti, järgnes aeg, kus ini
mesel oli üha enam põhjust arutada oma isikliku aja- 
käsituse üle. Pühakirja materiaalseks tõestuseks oleva 
monumendi - kiriku kui liturgilise ruumi asemele astub 
paljudest erinevatest faktidest ja nende faktide kunstilisest 
kujundikeelde tõlgitud artefaktidest koosnev koguduse- 
ruum.Ajatu leiab kajastuse ajalises, uusaega iseloomustav 
üksiku ja ainukordse mõiste eemärgiks ei ole ainult 
sarnaneda, vaid näidata ära võimalused kä erinemiseks.

Ikooni kui jumaliku tõe vahendaja ja kuulutaja asemele 
astub kunstiteos. Pööratuna mitte niivõrd absoluutse 
vaimu kui selle märgiliseks ekvivalendiks olevate sele
tavate tekstide poole, avab end all antica vaimus vormi- 
repertuaar end edevalt eksponeerival teatri laval, mis 
juba enne Lutheri katekismuseõpetuse õpetust liidab 
oma visuaalsesse kultuurivälja erinevad märgid, kujun
dades nii kõigile mõistetava ühiskeele. Ristiusu varastest 
sajanditest pärinev Biblium pauperum saab endale uue 
võimaluse kõnelda reaalse elu — aja ja seda tähistavate 
sümbolite kaudu.Vaikse meditatsiooni (devotio moderna) 
abil avastab inimene asjade maailma teise ja kolmanda 
plaani, reaalse ruumi kõrval reaalse aja, mis seeläbi 
avab värava avamist moodsasse maailma - see õn siis 
kä väärtuste juurde, mida traditsiooni ja muinsuskaitse 
kriteeriumidena hindame tänaseni.



Nii ei tähenda renessanss mitte ainult muudatusi vormi
kultuuris, kä mitte seda sünnitanud ideoloogilisel tasandil, 
vaid sügavat hingelist teisenemist, mis vastandina keskaja 
maailma universaalsele loomusele - aja ja ruumi Augus- 
tinuslikule käsitlusele tõstab esile isiku keskse lähenemise, 
semiootilise keele, kus energia allika keskmeks tõuseb 
geeniuse kuju - see õn inimene, kes teeb midagi sellist, 
mida austatakse ja mäletatakse. Petrarca sonettide ilu 
lubab Rooma ühiskultuurist eristuda individuaalsel 
loomingul.Viimane omakorda annab uue tähenduse 
maagilisele sõnale “originaal”. Moodsa kunsti ja kunsti
ajaloo kõrval sünnib kä moodne muinsuskaitse. Univer
saalse kõiksuseriigi kuulutatud universaalse tõe asemele 
sünnib paljudest üksikosadest moodustuv mosaiik, eri
nevate faktide summa, kus igal killul (ja kunstiteosel) õn 
kanda iseennast tõestav ja eksponeeriv roll.

Sacrosancta venustas
Tänases kultuuriteadvuses õn uusaja alguse piir nihkunud 
ajas märgatavalt tagasi. Pühale Maale siirdunud palve
rändurid innustusid Oriendi koidikusärast. Ristiretkede 
tulemusena jõudis masside teadvusesse furta sacra - 
ristiusu põhilisi sündmusi kinnitavate reliikviate idee. 
Viimasele liituv autentsuse test - olgu siis paavsti, kiri
kukogu või piiskoppide heakskiit - täitsid altarid pühade 
mälestistega. Säilinud fragment Kristuse ristipuust kutsus 
esile illusiooni Kolgata mäel aset leidnud draamast, mis 
seejärel uuenenud kirikuruumis aitas illumineerida seni 
üksnes abstraktsete sümbolite keeles edasi antud sõnu
mit. Reliikviakappide asemele ilmuvad pildid, mis seotuna 
narratiivideks, moodustavad ühtekokku terveid ridasid, 
täiendades tagasihoidlikku altarilauda omamoodi seina 
või retaabliga, avades oma lõputute jutustuste kaudu 
tee aja ja selle märkide sügavamaks mõistmiseks. 1300. 
a paiku Roomas, Firenzes ja Sienas sündinud huvi ilu ja 
värvide vastu lubab kõneleda kunsti kui religioosse ja 
ideoloogilise sõnumi vahendajast.“Me teame, et pildid 
ei saa olla meelelisele kogemusele kättesaamatu olemuse 
koopiad, ja seepärast ei pea pilte kummardama. Aga pil
did võivad õpetada, sest nähtaval maailmal õn oma tä-

Kristuse viis haava Madalmaade. 1523. Üksikfakt kõneleb religioosse akti tähendusest 
autentne fragment avab visuaalse keele kaudu ajaloo narratlivi selle kõige olulisemate 
dokumentide kaudu.

hendus“ (Aquino Thomas). Mida aeg edasi, seda enam 
lisandus altarile figuure ja sündmusi. Lihtsamad komposit
sioonid asendusid ajapikku keerulisematega. Keskkompo- 
sitsioon peitus selleks valmistatud kappi, kus nii nagu 
kunagi pühakusäilmetega kirstust avanes saladus vaid 
aasta kõige olulisematel päevadel.Altari kunstiline sõnum 
arenes nagu mingi väga aeglane liturgiline ballett, mille 
eesmärgiks oli esitada inimese silme ees aja kulgu loomi
sest kuni Viimse Kohtupäevani. Iga aasta oli seejuures 
sarnane eelmisega. Samad rituaalid andsid oma korduvuse 
tõttu kogudusele püsivustunde ja lootuse ülestõusmisele. 
Kunstist oli võtnud endale vahendaja rolli Augustinuse 
igavikulise ja iga koguduseliikme ajalise vahel.



“Non fui, fui, non surri, non auro" Ma ei olnud, ma olin, ma ei ole, ja ma ei hooligi.” 
Surm tähistas rituaalset tantsu igavikuga, kus olematus küll kohutas, ei muutnud aga 
tulevikku kaugeltki olematuks. Campo Santo Pisas. Pühalt maalt kaasa toodud muld 
andis sinna sängitatule uue lootuse.

Giotto leiutatud kolmemõõtmelise kõiksuse illusioonile 
lisab Alberti inimese silma ja aja kui kultuuri paratamatu 
kaasosalise mõõdetava perspektiivi. Alati kohal oleva ja 
muutumatu universaalse kõrval tõe kõrval saab selle 
olulisimaks kriteeriumiks tema nähtav vorm - muutuv, 
otsiv ja endale ajas järjest uusi ülesandeid püstitav kunst 
ning tema demiurgiks kasvanud kunstnik. Tõe uueks 
nurgakiviks õn individuaalse geeniuse looming. Kunst 
avab end püha ja puutumatu, reliikviana hinnatava väär
tusena, mida tema otseste kui kä kaudsete väärtuste 
tõttu hinnatakse pea sama kõrgelt kunagi Kristuse hau
alt kaasa toodud Õnnistegija enda autentsete säilmetega. 
Nii kunst kui selle vastandpoolus kunsti kaitse selle 
kaasaegses tähenduses leiab endale objekti ja meetodi.

Ars Moriendi
Läbi aegade õn aja kulgemise üheks mõõduks jumaliku 
alge kõrval inimese elu ja surm. Surm õn hiliskeskaja 
lakmuspaberiks ja indikaatoriks, lubades uue filosoofilise 
paradigma raames kõnelda mitte üksnes ars moriendi 
- see õn siis suremise kunsti vaid kä elamise kunsti os
kustest. Surma ees avanevad maise elu väärtused. Para
doksaalsel moel sai oskusest surra, olla surnud, jäädavalt 
lahkunud võimalus uue ja senisest rikkama elu alguseks.

Hans Pawelsi kenotaaf. Oleviste kirik, Tallinn. Lüübeki Püha Risti vennaskonna liige,
Mustpeade vennaskonnale Maria altari vahendanud mehe sõnades:.....  nagu suits
möödub inimese elu" kõlab kõigi maises elus saavutatu kõrval kaasa hiliskeskaja 
eksistentsiaalne lootusetus.

Surm annab meie siinilmas veedetud päevadele senisest 
kirkama tähenduse.. Surmal - nii nagu ta ilmub inimese 
ette Bernt Nõtke ..Surmatantsu” kompositsioonil, puu
dub Lunastaja mõõde. Selle võtmeks õn tantsusamm, 
ditürambilised värsid iidsetelt Dionysose pidustustelt, 
mis sügiskollase maastiku taustale rivistunud figuuridele 
annab kui mitte enam siis mõõtmatu retoorilise teatri 
keskpunkti astunud individuaalse geeniuse kogemuse. 
Ilu ei ole Nõtkele ainult ilu, inimese paratamatu ja kaasa
sündinud vajadus teda ümbritseva kõiksuse mõistmisel. 
Esteetikal täita topeltroll - ühelt poolt olla Jumalariigi 
korra ja harmoonia kinnituseks, teiselt poolt aga kanda 
edasi protesti selle kõige ajalikkuse ja kaduviku kõige- 
vägevuse üle.“Surmatantsu” meister annab meile teada 
oma jõust ja jõuetusest. Kunsti uueks missiooniks õn

Dante, Koos Vergiliusega ette võetud rännak minevikust tulevikku avab nii põrgu kui 
paradiisi väravad. Puhastusmägi tõstab esile individuaalse vastutuse ja valiku teema. 
Inimene tõuseb ajaloo looja ja isanda kõrvale.

Inimese ja tema ajaliku loomuse esialgu arglik ja ehk kä 
esilagu ebateadlik asetamine Suure Müsteeriumi kesk
messe. Surma kaudu õpime tundma elu olemust ja tema 
ainukordset väärtust. Nõtke kompositsiooni tagaplaanile 
maalitud paradiislik maastik täidab meid lunastuse-eelse 
õnnejoovastusega. ..Surmatantsu” stseenidesse õn vaa
tamata kõigile selle hirmuäratavatele sügavustele sisse 
kirjutatud uusaegne lootus individuaalsele päästmisele. 
“Sinu aastad ei tule ega lähe; meie omad tulevad.... 
Sinu päev ei saabu täna, vaid õn täna kohal, sest Su täna 
ei tagane homse ees.” Need “De Civitas Dei'st ” laenatud 
mõtete valgusel elu hiliskeskaja Lääne kirikus uue värvi 
ja liha luudele. Õieti ei tähenda “Surmatants” muud kui



igivana transfiguratsiooni vormi teisenemist. Lunastuse 
väravad ei avane üksnes kõrgemale loomusele kusagil 
valgusaastate taga, vaid õn lahti individuaalsele pürgi
musele. Inimeseks olemise kaudu astub inimene üle 
oma inimliku piiratuse läve.Transihaudade igavikulise 
võimu kõrval toob Surma moodne ringmäng Nõtke 
maalil esile elu ja selle ajalike põhiväärtuste eksistent
siaalse olemuse. Kompositsiooni taustaks maalitud 
Arkaadialikud kaugused süvendavad usku trntsenden- 
taalse kõrval üha sügavamalt juurdunud immanentse 
maailmapildi võimalikkusest.

Exegi Monumentum
15. sajandiks asendus varakeskaegne arvamus, et ideed 
olid enne asju ja asjad õn üksnes vaimse substantsi kin-

“Ja linnale ei ole tarvis päikest ega kuud, et need paistaksid; sest Jumala auhiilgus 
valgustab teda ja tema lamp õn Tall." (Ilm. 2 / : 22).
Lamba kummardamine Jan van Eycki Genti altarilt.

Keisritar Bernt Nõtke Surmatantsust „ Oh las ma elan veel. ma väga palun sind."

nitus lõplikult arusaamisega asjade endi väärtusest. Re
liikviate kultuse kõrvale astub kunst, mille ülemvõim 
avab end nii Dantelikus Purgatooriumi ootuses kui 
hauamonumentide kultuuris. Kohtumõistja saua asemel 
võtab Surm endale dirigendi taktikepi. Need, keda ei 
mäletata, samahästi kui ei olegi sündinud. Hauamonu
mendist saab apoteoos elatud aastatele. Exegi monumen
tum'i näol kõneleb kaasa Itaalias vararenessansi ajastul 
kujunenud diskursus, kus tekstil õn visuaalse kujundi ja 
vormil monumendi tähendus.“Nagu suits möödub ini
mese elu,” õn kirjutatud Hans Pawelsi kenotaafile. Sur
ma ikonograafia muutustes väljenduvad ühiskonna ja 
isiksuse tasandil aset leidnud põhjapanevad muutused. 
Surma - nii nagu kä elu - taga õn eimiski, mälestuseks 
saanud olevik, see, mis õn kirjutatud kreeka mneme

(mälu) ja ladina moneõ (meenutan, hoiatan) mõistesse 
mitte minevikku meenutava tuleviku, vaid mineviku enda 
tõttu Ilma kuulsuse ja Kleio soosinguta ei olnud maises 
ringis veedetud aastatel kogunisti tähtsust. Kaduviku 
kardina taga ootas lahkujat paratamatu unustus. Liivi 
sõja järel ausse tõusnud monumendid tähistavad muutu
nud vormikultuuri kõrval kä uue ajaloofilosoofia algust. 
Pontus De la Gardie suguvõsa juured avastati surematu 
Augustuse perekonna kaitsepatrooni Venus Genetrixi 
jälgedest. Surematu sangari väed reastuvad tema haua
monumendil otsekui Julius Ceasari leegionid, andes hu- 
manismiajastu Euroopa kaugeimal piiril põhjust kõnelda

Sandro Boticelli „Primavera". Surma tsoonist satub Inimene elu tsooni.Tema tantsu 
partneriks õn ilu ja igal kevadel uuesti tärkav loodus.
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Exegi monumentum. Monumendi sünd. Pontus de 
la Gardie ja tema abikaasa haud Tallinna Toomkirikus.

ramaks paisunud näitelavale 
tõi nii uue aja käsitluse kui 
meie ajaarvamisele lähedase 
ja mõistetava „meie aja kange
lase”, saades nüüdsest peale 
eelduseks mitte enam niivõrd 
moraalsele kui sotsiaalsele, 
mitte sedavõrd religioossele 
kui poliitilise teatri algusele. 
Ladudes nii kuulsuse müüri 
väljakutsele, mille üheks tun
nismärgiks said riigi ja rahva 
poolt vastu võetud konkreet
sed sammud moodsa muin
suskaitse ellu äratamisel.

uue ajastu ideoloogilisest kut
sest. Liturgilisele kontekstile 
sekundeerib ajastu poliitilis- 
propagandistlik sõnum. Isiku 
kohaloleku tunnet rõhutavad 
nii tema maise võimu sümbo
lid kui antiigist laenatud puto- 
geeniused. Firma angelorum 
custodia päästab elust lahkuja 
Elüüsiumi imekaunitele välja
dele. Minevikku mäletatakse 
tema nähtavate sümbolite 
kaudu. Kolgata stseeni kõrval- 
figuurid — allegoorilised nais
figuurid Spes ja Fides (Lootus 
ja Usk) ei viita mitte ainuüksi 
Surmale kui uue elu algusele, 
vaid kõnelevad pigem ühe 
isiku, perekonna, maa ja rahva 
eeposlikust eneseleidmistest. 
Vaimse alge oli vallutanud 
maine alge. Igavikulise aja ja 
tema reliikviate kõrvale astu
nud moodne mälestiste kul
tus, see, mis ajaloo üha ava-





Muinsuskaitse ja restaureerimise alane 
akadeemiline õpe Eesti Kunstiakadeemias
Krista Laido

Eesti Kunstiakadeemia restaureerimisteaduskonna kuju
nemine Eestis ainsaks restaureerimisalast haridust kõrg
hariduse kolmel astmel andvaks institutsiooniks õn 
toimunud mõneti akadeemilisele loogikale vastupidiselt. 
1995. aastast Eesti Kunstiakadeemia juures tegutsenud 
restaureerimisalased täienduskoolituskursused aitasid 
teadvustada selle eriala akadeemilise koolituse vajadust 
ja lõid eeldused restaureerimise eriala magistriõppe 
avamiseks 1999. aastal. Kuna toonane 4 + 2 magistri- 
õppekava eeldas erialaseid teadmisi ja oskusi, olid esi
mesed magistriõppesse vastu võetud üliõpilased juba 
restaureerimise alal töötavad tunnustatud spetsialistid. 
Akadeemilise õppe juurde tõi neid vajadus süstemati
seerida igapäevatöös omandatud teadmisi ja praktilisi 
oskusi ning anda neile teaduspõhine väljund. Erialane 
magistriõpe seadis eesmärgiks muinsuskaitse ja restau
reerimise vallas laialdaste teadmiste ja suurte professio
naalsete oskustega spetsialistide ettevalmistamise, kes 
oleksid võimelised lahendama ajaloolise pärandi säilita
mise ja konserveerimise (restaureerimise) ülesandeid, 
tundes nii muinsuskaitse üldisi põhimõtteid, arhitektuuri, 
linnaplaneerimist, ehituse insener-tehnilisi aspekte, tradit
sioonilisi ehitusmaterjale ning seinamaalingute, mööbli 
jms konserveerimist. Kaheaastane 80 ainepunkti mahuga 
magistriõpe koosnes EKA magistriõppetaseme kohus
tuslikke ja valikaineid sisaldavast üldõppest ning nii res
taureerimise (konserveerimise) eriala laiemalt avavaid 
kui kä kitsalt erialaseid distsipliine hõlmavast erialaõppest. 
20 ainepunkti mahuga magistritööna arvestati iseseisvat 
teoreetilist uurimistööd, praktilise suuna puhul võis 
magistritööks olla nii uurimistöö tulemustel kui kä eriala 
nüüdisaegse metodoloogia ja teoreetiliste seisukohtade 
tundmisel rajanev praktiline restaureerimisprojekt. 
Magistritöö eduka kaitsmise korral anti magistrandile 
kunstimagistri kraad restaureerimise alal (Master of Ans 
in Conservation). Magistriõppekava akrediteeriti 2003. 
aastal ning rahvusvahelise evalvatsioonikomisjoni otsusega 
anti sellele hinnang excellent. Restaureerimise eriala 4 
+ 2 süsteemis magistriõpe tegutses Eesti Kunstikadeemia

restaureerimisteaduskonna juures aastatel 1999-2006 
ning kokku õn immatrikuleeritud 48 magistranti ning 
kaitstud 12 magistritööd. 2001. aastal võeti Eesti Kunsti
akadeemias vastu esimesed üliõpilased nelja-aastase 
kestusega muinsuskaitse ja restaureerimise eriala baka
laureuseõppesse. Uue eriala avamine kõrghariduse esi
mesel astmel oli ühelt poolt loogiline jätk magistriõppe 
avamisele 1999. aastal, aga arvestas kä otseselt Eesti 
vajadusi selle eriala kõrgharidusega spetsialistide järele. 
Rahvusvaheline kogemus õn näidanud, et eriala spet
siifikast tingituna võib ainult kõrgkooli programmi järgi 
õpetades saavutada kultuuripärandi konserveerimise- 
restaureerimise vajalikku taset ja teadmisi, kä Euroopa 
ulatuses ei ole madalama tasemega koolitus sellel erialal 
aktsepteeritav.

Kuna 2001. aastani Eestis vastav akadeemilisel tasemel 
kõrgharidus puudus, siis alustati 4 + 2 õppekava loomist 
Euroopa kõrgkoolide analoogsete õppekavadega tutvu
misest. Leiti siiski, et ainus võimalus õn välja töötada 
oma algupärane õppekava, mis arvestaks Eesti senist 
restaureerimisalast kogemust ja tulevikuvajadusi, olemas
olevat õppejõudude kaadrit ja alles arenemisjärgus ma
teriaaltehnilist baasi.
• 2002. aastal toimus Bologna deklaratsioonist lähtuvalt 
üleminek kvalitatiivselt uuele 3 + 2 õppekavale. Kolme
aastase kestusega õppekava eesmärgiks õn anda laialdased 
professionaalsed alusteadmised kultuuripärandi esteetilise 
ja ajaloolise tähtsuse mõistmiseks ning tema hoidmiseks, 
säilitamiseks ja korrastamiseks. Esimesel kursusel antavale 
ühisele algõppele järgneb süvendatud õpe muinsuskaitse 
ja restaureerimise kolmes põhisuunas: muinsuskaitse 
teooria ning eseme konserveerimine ja arhitektuuri 
konserveerimine. Õppe lõpul omandatav bakalaureu
sekraad võimaldab minna üle järgmisele akadeemilisele 
koolitusastmele - magistriõppesse - või alustada erialast 
tööd muinsuskaitsetöötajana, arhitektuuri ja eseme III 
kategooria konservaatorina, muuseumi varahoidjana või 
antikvaarina.
• 2005. aasta kevadel lõpetasid muinsuskaitse ja restau
reerimise eriala 4-aastase ja 3-aastase bakalaureuseõppe 
esimesed lennud
• 2003. aastal avati muinsuskaitse ja restaureerimise 
eriala doktoriõpe, mille eesmärgiks õn süvendatud 
erialase teadustöö viljelemine ja uurijaisiksuse välja
kujunemine muinsuskaitse ja restaureerimise kolmes 
peamises suunas, milleks õn muinsuskaitse filosoofia ja 
semiootika, arhitektuuri konserveerimine ning kunsti 
konserveerimine. Praegu õn teaduskonnas neliteist 
doktoranti, kes osalevad aktiivselt kä eriala õpetamises 
nii bakalaureuse-, magistri- kui kä täienduskoolituse 
tasemel.



AASTATEL 2002-2005 restaureeri
mise erialal kaitstud magistritööd

2002
Merike Limberg Kivi konserveerimise metoodika 
uurimine ja selle rakendamine Eestis 
(juh dr Thorborg von Konow)

Mati Raal Vana mööbli visuaalse määramise metoodika 
ja praktilised võtted
(juhendajad prof Krista Kodres ja profJuhan Maiste) 
Lilian Hansar Linnaehituslikult miljööväärtuslikud 
alad. Hindamise alused ja metoodika 
(juhendaja profVeljo Kaasik)
Elo Sova Eestirootslaste ajalooline asustus, selle 
struktuur ja arhitektuur Noarootsi vallas 
(juhendaja emeriitprof Rein Zobel)

2004
Malle-Reet Heidelberg Tallinna Püha Vaimu kiriku 
vääride restaureerimine 
(juhendaja prof Juhan Maiste)

Hilkka Hiiop Kaasaegse kunsti konserveerimise 
teoreetilisi ja metoodilisi lähtekohti Eesti näitel 
(juhendaja prof Juhan Maiste)

Leele Välja Miljööväärtusliku puitasumi väärtuste 
määratlemine ja kaitse 
(juhendaja prof Mart Kalm)

Maie Nisu Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise 
ideeprojekt
(juhendaja prof Juhan Maiste)

Taimi Kull 18-19.sajandi lakkpitserite uurimine ja 
ennistamine (Eesti Ajalooarhiivi materjalide näitel) 
(juhendaja prof Liivi Aarma)

Mark Sepp Tallinna maja elamutüübi säästev
renoveerimine
(juhendaja prof Mart Kalm)

2005

Kriste Sibul Polükroomsete puitobjektide konserveeri
misest. Ülevaade konserveerimismaterjalide kasutamisest 
1970-2004
(juhendaja prof Juhan Maiste)

Janno Meriloo Ajaloolistel kivihoonetel 1994—2003 
restaureeritud lubikrohvfassaadide seisundiuuring 
(juhendaja profLembi-Merike Raado)

2005. aastal Muinsuskaitse ja restaureerimise 
eriala 4-aastase bakalaureuseõppe lõpeta
nud, lõputööd ja juhendajad:
Olari Kärmas Narva vanalinna teemaplaneering 
(juhendaja prof Veljo Kaasik)

Toomas Mäelt Barokse kirstu restaureerimine 
(juhendaja dots Mati Raal)
Matis Rodin Muinsuskaitse sõlmpunktid aastatel 1944 
kuni 1955, peamised arengujooned stalinistlikus muinsus
kaitses Nõukogude Eesti näitel 
(juhendaja prof dr Juhan Maiste)

Artur Ümar Alatskivi lossi kabineti rohelise kahhelahju 
restaureerimine
(juhendajad dots Mati Raal ja mag kabel Aaso)

2005. AASTAL MUINSUSKAITSE JA RES
TAUREERIMISE ERIALA 3-aastase bakalau
reuseõppe lõpetanud, lõputööd ja juhendajad: 
Kristel Leivo Kunstiteose esteetilise terviku taas
loomise vajadusest ja ideedest: Elmar Kitse seinamaali 
restaureerimise lugu 
(juhendaja mag Hilkka Hiiop)

Erli Mõik Tallinna suure vapi kujutisega maalitud vit- 
raaži ajalooline uurimine, rekonstruktsiooniprojektide 
koostamine ning konserveerimine 
(juhendaja dots Eve Koha)

Merilis SähkaAutokroomplaadid Eestis. Eesti Aja
loomuuseumi negatiivikogu kahe interjöörivaatega 
autokroomplaadi konserveerimine 
(juhendajad Vilja Sillamaa ja dots Mati Raal)

Joosep Metslang Mündi talukompleksi restaureeri-
miskontseptsioon
(juhendaja profVeljo Kaasik)
Madis Roosalu Arhitektuurimälestiste kaitse ja ennis
tamine Eesti NSV-s 1955-1965 
(juhendaja profJuhan Maiste)

Kai Merilain Lõuendi ajalugu, liigid, omadused ja kah
justused. Sirje-Maris Horma lõuendalusel maalide kon- 
serveerimine-restaureerimine 
(juhendaja mag Hilkka Hiiop)

Aive Rumm Arheoloogilised leiud von Münnichite
hauakambrist
(juhendaja mag kabel Aaso)

Anna-Liisa Liiver Arheoloogiliste tekstiilide
konserveerimine
(juhendaja Heige Peets)

EKA RESTAUREERIMISTEADUSKON- 
NA VII KEVADKONVERENTS
Koostöös Muinsuskaitseameti ja Tallinna Kultuuriväär
tuste Ametiga toimus 03. - 04. juunil 2005. aastal EKA 
restaureerimisteaduskonnaVII kevadkonverents Hiiumaal, 
mis oli pühendatud Villem Raami 95. sünniaastapäevale 
ning mille peateemaks oli Eesti kirikute restaureerimine. 
Rahvusvahelist kogemust jagasid välisesinejad Dr. Markus 
Hiekkanen (Soome Akadeemia) ettekandega “Near but 
far - stiil the same? Aspects õn connections between 
Medieval church architecture and interior in Estonia 
and in Finland” ja ProfessorVolker Schaible (Stuttgarti 
Kaunite Kunstide Akadeemia) ettekandega.“Conservation 
- what does it mean?”. Kahepäevasel teaduskonverentsil 
esinesid ettekannetega Eesti arhitektuuri- ja kunstiaja
loolased, restaureerimise asjatundjad ning EKA restau
reerimise eriala doktorandid ja magistrandid:

Mag Kaur Alttoa “Stutzbasi li kä Eestis”
Boris Dubovik “TallinnaToomkiriku käärkambri 
ehitusgenees”



Dr Jaan Tamm “Armin Tuulse ja Villem Raam - 
sillaehitajad”
Prof Dr Krista Kodres “Pühast kojast koguduse 
kirikuni. Reformatsioon ja Eesti sakraalarhitektuur”

EKA restaureerimise eriala doktorandid: 
mag Leele Välja “Eesti saarte vernakulaarne 
sakraalarhitektuur”
mag Mati Raal “Gaston Bachelardi “Ruumipoeetika” 
ja interjööri kirjeldamise stiiliprobleeme”, 
mag Lilian Hansar“Traditsioonikäsitluse traditsioonist, 
mag Risto Paju “Historitsism 19. saj. ja 20. saj. 
alguskümnndite metallist varikatuste kujunduses” 
mag Rene Haljasmäe “Inkunaabliköidete ikono- 
graafilisest programmist”
mag Eve Koha “Klaasikunstnik versus konservaator” 
mag Mariann Kaisma “Olümpiamängude ootel. 
Tendentse Eesti muuseumipoliitikas aastatel 1975-1980”

EKA restaureerimise eriala magistrandid:
Ave Elken “Tartu Karlova miljööväärtusliku ala 
restaureerimise-rekonstrueerimise metoodika”
Kadi Pärlin “Miljööväärtuslike pindade värvilahendused” 
Anni Nool“Tsaariaegne korterelamu Tallinnas. 
Ajalooline kujunemine ja näited kaasajastamisest” 
Mariette Aavik “Põgus pilguheit eestlase koju kahe 
ilmasõja vahel”
Helene Tedre “Eesti vanausuliste ikoonimaalijate 
koolkonna kujunemine”

Kevadkonverentsi esimesel päeval toimus kä väljasõit Hiiu
maa pühakodadesse, mille raames külastati Käina kirikut, 
Kassari kabelit, Paluküla kirikut, Kuri õigeusukiriku varemeid, 
Pühalepa kirikut ja Pühalepa vennastekoguduse palvelat. 
Kauni traditsiooni kohaselt said konverentsi teisel päeval 
lõputunnistused 2004/2005. aasta restaureerimise täiendus- 
koolituskursuse lõpetajad. Konverentsi lõppu tähistas 
meeleolukas Randröövli ball Suuremõisa lossis.

2004/05. aasta restaureerimise täiendus- 
koolituskursuse lõputööd:
Piret Annus Endine Igavere koolimaja Tartumaal. 
Väärtuslikud detailid ja hoone tehnilise seisukorra 
hinnang
Jüri Assafrei Kuressaare kindluse loodekurtiini restau
reerimistööd
Karl Hansson Muinsuskaitse eritingimused Tartu 
Toomemäe pargi heakorrastamise projekteerimiseks 
Mart Hiob Hoone Tähtvere 20a. Ajalooline ülevaade 
ehitusloost
Maari Idnurm Pikk t 29/Lai t 24 hoone konstrukt
sioonide seisukorra hinnang
Matti Jõe Rakveres Vabriku t 3 asuva 18. sajandist
pärineva puitelamu taastamine
Liis Keskküla Valgu viinavabrik
Käidi Kõiva Kitseküla puitasum
Ergo Lang Jüri kirik
Dan Lukas Metoodiline juhend pukktuulikute inven
teerimiseks ja tehnilise seisukorra hinnangu koostamiseks 
Jane Pärnamaa Hoone Tallinnas Kopli t 104 
Indrek Mõttus Hoone Tallinnas Toom-Kooli t 15 
Kati Männik Viljandis Pikk t 13 asuva elamu ehitus
tehniline seisund
Marko Männik Ajalooline linnaruum kaasaja kon
tekstis. Viljandi linna kvartalid 171-174 
Margus Nigul Pärnus Paju t 5 asuva hoonekompleksi 
ümberehitus korterelamuks
Kati Niibo Pärnus Kalamehe tänaval asuva korteri 
remondikava
Anni Nool Tallinnas Heina 153 korterelamu ajalooline
ülevaade ja ettepanekud renoveerimiseks
Liisa Pakosta Kodu kultuurimälestises. Muinsuskaitse
all oleva maja omanikule mõeldud infotrükise projekt
Kalli Pets Haapsalu vana maja
Jaanus Reisner Kolu mõisa teenijatemaja restau-
reerimisprojekt
Cornelia Uist Hoone Rakveres Pikkt 70a

2004/05. aasta restaureerimise täiendkoolituskursusest 
võtsid osa kä mõisakoolide juhid ja kohalike omavalitsuste 
töötajad Marje Green (Kõpu Vallavalitsus),Tiit Kalda 
(Koeru Keskkool), Ain Keerup (Vana-Vigala Põhikool), 
Ülo Needo (MoosteVallavalitsus), ErvinsVeitsurs (Viru- 
Nigula Vallavalitsus) ja Maris Viisileht (Vääna Lasteaed- 
algkool).

2005 lõpetas muuseumitöötajate täienduskoolituskursuse 
“Muuseum.Arengutendentse kaasaegses museoloogias” 
esimene lend. Erinevaid muuseumitöö valdkondi hõlmav 
kursus koosnes kaheksast teemast: museoloogia ja muu
seum, muinsuskaitse, dokumenteerimine ja infokorraldus, 
konserveerimine ja säilitamine, muuseumi korraldus ja 
kommunikatsioon, muuseum ja kultuur. Kursuse lõpetas 
18 kursuslast.
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Euroopa Liit Eesti kultuuripärandi teenistuses
Anton Pärn

Vaevalt, et veel mõned aastad tagasi oleks peetud kul
tuurimälestistega seotud projektitaotluste koostamisel 
vältimatuks selliste üldeesmärkide esiletoomist nagu 
piirkonna tasakaalustatud areng, majandusliku ja sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamine, kogukonna sotsiaalne sidusus 
või kohaliku majanduse elavdamine. Loomulikult olid 
muinsuskaitsjad kä toona teadlikud, et näiteks hästi 
hoitud ehituspärand mõjutab otseselt paiga väljanägemist 
ning tugevdab kogukonna identiteeti ja suurendab 
turvatunnet. Ent riigisisesed muinsuskaitseprojektid ei 
eeldanud korrastatud mälestiste mõju ulatuse piiritlemist. 
Avariiliste ehitiste päästmisel keskenduti vajalike tehniliste 
lahenduste väljatöötamisele.Vajadus sõnastada projektis 
kä selle sotsiaalmajanduslikud eesmärgid tekkis Euroopa 
Liidu toetusprogrammidega, mis hakkasid alates 2000. 
aastast kultuuripärandi valdkonda jõuliselt toetama. 
Kultuuripärandi laiema mõjuvälja esiletoomine tuleneb 
sellest, et EL-i eelstruktuurivahendite ning struktuuri- 
fondide otsene eesmärk ei ole kultuurialase tegevuse 
edendamine, vaid piirkonna areng ja sidusus, mille saavu
tamiseks kasutatakse erinevaid vahendeid. Kultuuri- ja 
turismialane tegevus õn nendest üks osa.Vt Struktuuri- 
fondide toetused kultuurivaldkonnas aastatel 1994-
1999. Lühikokkuvõte Euroopa Komisjoni uuringust 
Tagasivaates võime nentida, et 1990. aastate keskpaigast 
kuni Eesti EL-i liikmeks saamiseni jõudsid välistoetused 
meie kultuuripärandini peaasjalikult riigisiseste regionaal
programmide ja liitumiseelse abiprogrammi Phare kaudu. 
Toetusskeeme, mille kaudu kultuuripärandi valdkonda 
rahastati, oli väga erinevaid: kohalike omavalitsuste 
energiasäästu toetusskeem, majanduse ja inimressursi 
arendamine Lõuna-Eestis, ettevõtluse toetamise meet
mete rakendamise struktuuride ja instrumentide aren
damine, turismi infrastruktuuri toetusskeem, turismi 
turunduse toetusskeem, piire ületava koostöö programm, 
välispiiri algatuse programm. Phare sotsiaalmajandusliku 
ühtekuuluvuse (Economic and Social Cohesion, ESC)
2000. -2003.aasta programmide raames kultuuripärandile 
eraldatud toetuste kogumaht oli umbes 33 miljonit 
krooni.Toetati nii mälestiste heakorrastamist, uuringuid, 
remondi-restaureerimistöid, ekspositsioonide koostamist 
ning mälestises elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja kütte
süsteemide uuendamist kui kä mitmesuguseid turismi- 
alaseid turundusprojekte. Seoses Eesti EL-i liikmeks 
astumisega koostatud Eesti riiklik kava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutamiseks 2004-2006 andis kul
tuuripärandile veelgi enam tegevusruumi regionaalset 
arengut toetava tegevuse näol .

Kultuuripärandi säilitamine õn regionaalpoliitika osa 
Nii saamegi öelda, et paaril viimasel aastal õn lõviosa

kultuuripärandi toetustest - ca 132 miljonit krooni - 
tulnud kahest allikast: piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise programmist ning külade taastamise ja 
arendamise programmist. Mõningal määral õn saadud 
lisa kä kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise 
programmist. Neist projektidest saame väärika rea, 
millest tutvustame alljärgnevalt vaid osa.Taastatud mõisa
test tõuseb esile Mooste mõisaansambel. Seal õn endine 
puutöökoda saanud uue kasutuse Mooste linakojana 
(samas hoones tegutseb kä külalistemaja) ning endine 
veskihoone õn kujundatud teatriks (MoosteVeskiteater), 
kuid säilitatud õn veski vana tehnoloogia.Jätkub Mooste 
mõisa meistrite hoovi taastamine, mille käigus restau- 
reeritakse mõisa tall ja vankrikuur. Omaette suurpro
jektiks kujunes kirikute taastamine.Taastati Rooslepa 
kabel ja Narva Aleksandri Suurkiriku kellatorn ning 
restaureeriti Varnja vanausuliste palvela ikoonid. Üldse 
seostus pühakodadega ligi kümme projekti ning need 
hõlmasid erinevaid allvaldkondi (nt sisustust, valgustust, 
kirikaeda, ekspositsiooni ettevalmistamist, fassaadide 
restaureerimist). Nende projektide kogusumma oli 3 I 
miljonit krooni. Linnustest said restaureerimis- ja aren
dustoetusi Haapsalu, Kuressaare (bastionid), Narva 
(koos bastionidega) ja Rakvere. Haapsalu piiskopilinnust 
toetati kahe projekti kaudu kokku 18,4 miljoni krooniga. 
Muuseumidest sai ehitus- ja restaureerimistöödeks, 
ekspositsiooni ettevalmistamiseks ja hoonete projek
teerimiseks toetust kümmekond, nende seas Värska 
SetoTalumuuseum ühes Saatse filiaaliga, Põlva Talu rahva
muuseum Karilatsis, Laulupeo Muuseum (teatri “Vane
muine” väike maja) ja SA Virumaa Muuseumid (Palmse 
mõis ja moonakamaja) jt. Kokkuvõttes toetas Euroopa 
Liit ajavahemikus 2000-2006 Eesti kultuurimälestisi 
164,5 miljoni krooni ulatuses.Täpsemalt vaata Kultuuri
ministeeriumi koduleheküljelt. Sellele lisandub 10-20%- 
line omafinantseering, millega koos ulatub tehtud tööde 
maht 200 miljoni kroonini.Tuleb kä arvestada, et paljudel 
projektidel tuli kõrvuti mälestise taastamisega teha töid 
kä infrastruktuuri väljaarendamiseks (nt rajada juurde
pääsuteed ja parklad). Õn oluline mainida, et kä riigisisesed 
regionaalprogrammid õn panustanud kultuuripärandi 
säilimisse. Kuni EL-iga liitumiseni oli rakendatud 13 prog
rammi, millest 10 kaudu toetati muu hulgas kultuuripäran
diga seotud projekte. 2005. aastal lisandusid piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide prog
ramm ning piirkondliku arengu kavandamise programm, 
neid mõlemaid vahendas Siseministeerium. Piirkondliku 
arengu kavandamise programmist õn toetatud hulka 
mõisakomplekside arendusprojekte: Suuremõisa (Hiiu
maa), Palmse, Puurmani, Ontika, Kiltsi, Lasila, Muuga, 
Avanduse. Nende perspektiivse väljaarendamise kavade

■^1 Haapsalu linnuse peaväravatorni kuppelsaal



ning turismiobjektina kasutuselevõtu teostatavuse ana
lüüside kõrval koostati kä hoonete arhitektuuriajaloolt 
eritingimusi. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
väikeprojektide programm oli EL-i struktuurifondidest 
rahastatava samanimelise programmi nn väiksem vend, 
sellest toetati samu tegevusi väiksemas mahus ning kä 
tegevusi, mis jäid väljapoole riikliku arengukava alameetme 
toetusvaldkonda. Kä siit õn toetust saanud pühakojad, 
näiteks Mustvee Püha Kolmainsuse Ainuusu kirik ja 
Ambla Maarja kirik.

“Norra raha”
Eraldi peatüki EL-i struktuurifondide kõrval moodustab 
Norra ja Euroopa majanduspiirkonna (EMP) finants- 
mehhanism, mille rakendusperiood õn 2004—2009. Selle 
üks eelisvaldkond “Euroopa kultuuripärandi kaitse” 
toetab Eesti arhitektuuripärandi säilitamist, eeskätt 
ajalooliste mõisahoonete mitmeotstarbelist kasutamist 
(nt koolina). Kä Norra ja EMP finantsmehhanismi toetuste 
peaeesmärk õn kaasa aidata Euroopa majanduspiirkonnas 
majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele. 
Kogu finantsmehhanismi toetuste mahust, mis moodustab 
473,8 miljonit krooni, suunati kultuuripärandi kaitsele 
I 13,7 miljonit ehk umbes 24%.Toetuse saamisele aitas 
tublisti kaasa mõisakoolide riiklik programm, mis õn 
Euroopas ainulaadne. Mõisakoolidel õn kä kohapeal 
laiem kultuuri-, haridus-, sotsiaal- ja regionaalpoliitiline 
mõõde. Oluline õn teada, et iga viies maa-algkool või 
-põhikool asub mõisahoones. Kindlasti mängis kultuuri
pärandile eraldatud toetuse suuruses oma rolli kä see, 
et kasusaajaiks olid eelkõige lapsed. Kultuuripärandi 
valdkonna hindamiskriteeriumide väljatöötamisel loobuti 
doonorriikide palvel mõisakoolide esiletoomisest, kuna 
otsustati toetusesaajate ringi laiendada. Küll aga nõustuti, 
et toetusetaotluste rahuldamisel tuleks eelistada neid 
kultuurimälestisi, mis õn haridus-, kultuuri- või lastehoole- 
kandeasutused.

Säilitamine kasutamise kaudu
Viimastel aastatel saadud Euroopa Liidu rahaline toetus 
õn näidanud kujukalt, et kultuuripärandi säilitamiseks 
õn võimalik saada toetusi väga erinevatest allikatest. 
See kehtib kä ehitusmälestiste kohta. Rohke lisaraha

Endises Mooste mõisa puutöökojas tegutsevad täna Mooste Linakoda ja 
külalistemaja.Riho Semna 2005

tulekuga õn mälestistele eraldatava rahalise toetuse 
suurus ja objektidel tehtavate tööde maht tublisti kas
vanud. Õn toimunud muutusi kä objektide eelistuses. 
Õigemini, nüüdsest toimivad kõrvuti Muinsuskaitseamet, 
kelle õn oma range objektide korrastamise järjekord, 
ning toetusskeemid, mis erinevalt esimesest ei lähtu 
mälestise avariilisuse astmest või olulisusest ehitusajaloos. 
Toetusskeemid eelistavaid mälestisi, mis toimivad kogu
konna sidujana, loovad väikeettevõtlusele võimalusi ja 
kaasavad erainvesteeringuid, pakuvad uusi töökohti ja 
soodustavad piirkondliku turismi arengut. Eriti palju 
lootusi pannaksegi turismile. Kultuuripärandi valdkond 
ühes turismiga õn tänapäeva Euroopas üks kiiremini 
arenevaid majandusharusid, väheseid kasvava tööjõu- 
vajadusega sektoreid. Seepärast seisavad toetusesaajate 
nimekirjades nn tähtmälestised kõrvuti objektidega, mis 
võib-olla ei oleks lähiaastatel riigisiseselt rahastatavate 
projektide esieritta mahtunud. Ja kui olekski, siis ilmselt 
oleks toetus olnud palju väiksem ning rahastamine oleks 
toimunud aeglasemas tempos. Samas ei saa aga jätta 
märkimata, et suurtest toetussummadest hoolimata õn 
kultuuripärandi rahastamise tegelik vajadus kordades 
suurem. Seda näitas kä Norra ja Euroopa majandus
piirkonna finantsmehhanismile laekunud taotluste hulk: 
jagatavale I 13,7 miljonile kroonile pretendeerivate 
projektide kogumaht õn 753,1 miljonit krooni.Väga 
palju oleneb projekti koostajast: kas ta oskab näha, 
kuidas saaks tühjana seisvat ajaloolist hoonet, laokil 
mõisaparki või varisemisohtlikku müürivaret kasutada 
kogukonna vajaduste rahuldamiseks.Võimalusi õn roh
kesti ning just need määravad kavandatavate tööde 
mahu ning mälestiste kasutusviisi ja -intensiivsuse.Väga 
oluline õn muinsuskaitse nõustav tegevus projekti koos
tamise eel.Tundub, et toimuvate muutuste ahelas nähakse 
pärandi inventeerimise ja uurimise kõrval muinsuskaitse 
rollina järjest enam koostööprojektide algatamist ja 
kaasrahastamist. Peale järelevalve ja nõustamise ooda
takse muinsuskaitsjailt tegevust, mis loob eeldused 
tulevastele projektidele. Sõna kõige laiemas tähenduses.

Tulevik
Ühes võib päris kindel olla - aastail 2007-2013, EL-i 
struktuurivahendite perioodil õn raha mälestiste korras
tamiseks oluliselt rohkem kui seni. Uues struktuuri
vahendite kasutamise riiklikus strateegias leiame kultuuri
pärandi valdkonna jaotises “Piirkondade terviklik ja 
tasakaalustatud areng”. Kultuuripärandit esitletakse kui 
üht Eesti tugevuse näitajat, tema kasutuselevõtt õn 
piirkonna konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse seisu
kohast väga tähtis. Samas tuuakse põhiprobleemina esile 
rahvuslike ressursside alarakendatus. Prioriteetseks 
peetakse kultuuri- ja loodusväärtuste säilimise toetamist 
neid säästvalt rakendades.Turismi seisukohast õn oluline 
üleriigilise tähtsusega kultuuriobjektide väljaarendamine. 
Oleme astumas uude ajajärku, kus kultuuripärandi säili
tamisel raha ja mõtte tasakaalu saavutamine õn oman
damas lausa strateegilist tähendust.



Riiklik programm ..Pühakodade säilitamine ja 
areng14 aastal 2005
Kaire Tooming

Riiklik programm ..Pühakodade säilitamine ja areng“ õn 
ellu kutsutudVabariigi Valitsuse poolt toetamaks riiklikult 
Eesti erinevate konfessioonide pühakodade konser- 
veerimis- ja restaureerimistöid ning selle valdkonnaga 
seotud uuringuid (pühakodade programmi eesmärkidest 
loe pikemalt ..Muinsuskaitse aastaraamatust 2004“, prog
rammi teksti leiad Kultuuriministeeriumi kodulehelt 
www.kul.ee).
2005. aasta pühakodade konserveerimis- ja restaureeri
mistööde planeerimisel kujunes sarnaselt 2004. aastaga 
prioriteetseks avariiliste katuste, tornikiivrite ja kon
struktsioonide korrastamine. Mitmedki objektid, mille 
restaureerimist oli alustatud eelnenud aastatel, tulid üle 
kä 2005. aastasse. Pühakodade programmil tuli 2005. 
aastal silmitsi seista kä loodusjõudude tekitatud kahju
dega. Eesti pühakodade katuste niigi avariilist seisukorda 
halvendas veelgi 2005. aasta jaanuaritorm. Programmi 
vahenditest kaeti jaanuaritormis väga tugevalt kannatada 
saanud EELK Paistu Maarja kiriku pikihoone katuse 
restaureerimise kulu. See torm tegi kahju paljudes teis
teski kirikutes, peale Paistu olid suuremad purustused 
kä EAÕK Ilmjärve kirikus, EELK Valjala Martini kirikus 
ja EELK Tõstamaa Maarja kirikus, kus alustati restau
reerimistöid 2006. a. 2005. aastal eraldati riikliku prog
rammi ..Pühakodade säilitamine ja areng“ põhieelarvesse 
14 miljonit krooni ning detsembrikuus lisandus sellele 
summale lisaeelarvest 4 miljonit krooni. Seega kujunes 
2005. aastal pühakodade programmi eelarveks 18 miljonit

krooni, millest lõviosa (16 522 946 krooni) kasutati 
peamiselt pühakodade konserveerimis- ja restaureerimis
tööde rahastamiseks. Ülejäänu (I 477 054 krooni) läks 
alamprogrammide rahastamiseks. Suuremate 2005. aastal 
lõppenud restaureerimistöödena võiks EELK Paistu 
Maarja kiriku tormikahjude likvideerimise kõrval välja 
tuua EELK Hargla kiriku torni ja käärkambri avariirestau- 
reerimise, EAÕKTartu Uspenski kiriku põranda avarii- 
remondi ning Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Saku- 
Tõdva palvela katuse ja seinte avariirestaureerimise. 
2005. aasta alamprogrammide eelarves kuulus taas 
keskne koht pühakodade vallasvara konserveerimisele 
ja restaureerimisele. Selle kõrval jätkusid juba 2004. 
aastal alguse saanud inventeerimisprojektid („Eesti kiri
kute inventeerimine aastal 2005“, ..Kirikuvaremete 
inventeerimine'4, ..Kirikutekstiiiide inventeerimine", 
..Kirikuaedade inventeerimine").Jätkati kä Eesti orelite 
passistamist, sarja „Eesti kirikud" teise köite ettevalmis
tamist ning projekti „Eesti pühakodade kivimüüride 
niiskuskahjustused ja sooldumine".

Riikliku programmi,,Pühakodade 
säilitamine ja areng" 2005. aasta 
suuremad tööd
I. Pühakodade konserveerimis- ja avarii- 
restaureerimistööd
I. Harjumaal EELK Harju-Risti kiriku kooriruumi ja 
käärkambri katuste avariirestaureerimine-809 505 krooni;
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2. Harjumaal EELKTuhala Kaarli kiriku katuse 
avariirestaureerimine - 829 833 krooni;
3. Harjumaal Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Saku- 
Tõdva palvela katuse ja seinte avariirestaureerimine - 
526 000 krooni;
4. Jõgevamaal EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kiriku 
käärkambri katuse ja lae avariirestaureerimine - I 118 
969 krooni;
5. Järvamaal EELK Järva-Peetri Peetruse kiriku 
kooriruumi katuse avariirestaureerimine — 664 500 
krooni;
6. Läänemaal EELK Martna Martini kiriku altariruumi 
siseviimistluse konserveerimine - 158 100 krooni (lisaks 
omaniku EELK Martna Püha Martini Koguduse vahendid);
7. Läänemaal EELK Noarootsi Püha Katariina kiriku 
pikihoone katuse avarii restaureerimise III etapp - I 099 
753 krooni;
8. Tartumaal EAÕKTartu Uspenski kiriku põranda 
avariiremont - I 609 186 krooni;
9. Valgamaal EELK Hargla kiriku torni ja käärkambri 
avariirestaureerimine - I 756 254 krooni;
10. Viljandimaal EELK Paistu Maarja kiriku pikihoone 
katuse restaureerimine - I 571 842 krooni.

11. Pühakodade uurimis-projekteerimistööd
1. Eesti vanausuliste palvelate tehnilise seisukorra 
hinnangute koostamine ja vanausuliste raamatute 
inventeerimine - 172 000 krooni;
2. Pärnumaal EELK Audru Püha Risti kiriku uurimine 
ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine - 42 598 
krooni;
3. Pärnumaal EELK Tõstamaa Maarja kiriku katuse ja 
lae muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti 
koostamine;
4. Raplamaal Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Hageri 
palvela muinsuskaitse eritingimuste ja 
restaureerimisprojekti koostamine - 24 355 krooni;

5. Saaremaal EAÕK Kuressaare Nikolai kiriku uurimine 
ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine - 35 146 
krooni;
6. Tartumaal EELK Rannu Martini kiriku tornikiivri 
restaureerimisprojekti koostamine - 23 600 krooni;
7. Tartumaal EAÕKTartu Uspenski kiriku muinsuskaitse 
eritingimuste koostamine - 32 000 krooni;
8. Viljandimaal EAÕK Kolga-Jaani kiriku muinsuskaitse 
eritingimuste koostamine - 22 000 krooni.

III. Pühakodade vallasvara konserveerimis- ja 
restaureerimistööd
1. Harjumaal EELK Harju-Risti kiriku kella 
restaureerimine - 18 900 krooni;
2. Hiiumaal EELK Pühalepa kiriku küünlajalgade 
restaureerimine - 20 532 krooni;
3. Jõgevamaal EELK Palamuse kiriku altarimaalide ja - 
skulptuuride restaureerimine - 53 406 krooni;
4. Järvamaal EELK Paide kiriku kahe vitraažakna 
restaureerimine - 100 000 krooni;
5. Läänemaal Lääne-Nigula kiriku altarimaali 
restaureerimine - 61 400 krooni;
6. Raplamaal EELK Juuru kiriku vitraažakna 
restaureerimine - 32 000 krooni;
7. Viljandimaal EELK Paistu kiriku altarimaali 
restaureerimine — 5 I 000 krooni.

IV. Alamprogrammid
1. Eesti kirikute inventeerimine aastal 2005 - 66 400 

krooni;
2. Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja 
sooldumine - 303 000 krooni;
3. Kirikuvaremete inventeerimine - 41 046 krooni;
4. Kirikutekstiilide inventeerimine - 25 000 krooni;
5. Kirikuaedade inventeerimine - 60 000 krooni;
6. Eesti orelite passistamine - 60 000 krooni.



Investeeringud
Olo Puustak

I. Kinnismälestiste (ajaloomälestised ja arhitektuurimälestised) avarii-restaureerimistööd (toetused mälestiste omanikele ja valdajatele) (maksumus koos projekti koostamise ja muinsuskaitselise 

järelevalvega):

1. Harjumaal Ellamaa Tuuliku talu pukktuuliku restaureerimine - 229 506 krooni;

2. Harjumaal Paldiskis Amandus Adamsoni ateljee-maja avarii-remont - 149 500 krooni;

3. Hiiumaal Suuremõisa mõisa juustukoja katuse restaureerimine - 195 223 krooni;

4. Hiiumaal Orjaku mõisa piirdemüüri restaureerimine - 155 000 krooni;

5. Ida-Virumaal Kohtla-Järvel KLutsu tn. 4 elamu katuse restaureerimine - 313 089 krooni;

6. Ida-Virumaal Kohvimäe talu ait-lauda fassaadide restaureerimine - 248 838 krooni;

7. Ida-Virumaal Mäetaguse mõisa kabeli tsinkplekist katusekatte asendamine ja katuslae puitkonstruktsioonide restaureerimine - 588 205 krooni;

8. Jõgevamaal Torma kalmistu piirdemüüri osaline remont - 15 000 krooni;

9. Jõgevamaal jõgeva mõisa peahoone keldri ühe vahelae avarii-remont - 245 286 krooni;

10. Jõgevamaal Laiuse linnuse ringmüüri valikuline konserveerimine - 100 000 krooni;

I I.Järvamaal Imavere meiereihoone fassaadide restaureerimine - 260 000 krooni;

12. Järvamaal Ambla kirikuaia kabeli siseseinte ja lae restaureerimine - 100 000 krooni;

13. Järvamaal Paide Reopalu kalmistu piirdemüüri (9 I jm) remont - 77 000 krooni;

14. Läänemaal Haapsalu linnuse ringmüüri lõunaosa avariilise lõigu kindlustamine-konserveerimine - 470 237 krooni;

15. Läänemaal Vatla mõisa aida katuse restaureerimine - 250 000 krooni;

16. Läänemaal Kelu külas Jaagu talu kooguga kaevu restaureerimine - 29 600 krooni;

17. Lääne-Virumaal Rakvere linnuse konvendihoone loodenurga põhja- ja läänekülgede müüritiste konserveerimine - 250 000 krooni;

18. Lääne-Virumaal Viru-Nigula pastoraadihoone valikuline restaureerimine - 100 000 krooni;

19. Lääne-Virumaal Viru-Nigula kalmistu kabeli valikuline remont - 50 000 krooni;

20. Põlvamaal Ahja mõisa sepikoja vahelagede ja siseseinte avarii-remont - 100 000 krooni;

21. Põlvamaal Mustajõe kõrtsihoone eluruumide kohal olevate (I järk) katuse- ja vahelaekonstruktsioonide restaureerimine ja 

uue laastukatte paigaldamine - 502 918 krooni;

22. Põlvamaal Jõksi küla Hinni talu sauna restaureerimine - 131 150 krooni;

23. Pärnumaal Audru mõisa õlleköögi katuse avarii-restaureerimine - 431 867 krooni;

24. Pärnumaal Võlla-Ellamaa kõrtsihoone talliosa konstruktsioonide avarii-tugevdamine - 96 850 krooni; 25. Pärnumaal Kabli Reederi talu 

keldri avarii-remont - 25 000 krooni;

26. Pärnumaal Kabli Reederi talu aida kivikatuse avarii-remont - 50 000 krooni;

27. Pärnumaal Allikõnnu küla Kadaka külakooli hoone (50% ulatuses) katusekonstruktsioonide remoht ja 

uue tsingitud terasplekk-katte paigaldamine - 200 000 krooni;

28. Raplamaal Velise mõisa kabeli siseviimistluse osaline restaureerimine - 71 498 krooni;

29. Raplamaal Raikküla mõisa peahoone katuste restaureerimine (lõpetatud) - 300 000 krooni;

30. Raplamaal Ingliste mõisa vesiveski müüride avarii-konserveerimine - 50 000 krooni;

31. Raplamaal Vaimõisa mõisa peahoone katuse remont - 300 000 krooni;

32. Saaremaal Viitina pukktuuliku restaureerimine - 131 010 krooni;

33. Saaremaal Karja Vana kalmistu ühe kabelivare konserveerimine - 49 708 krooni;

34. Saaremaal Kudjape kalmistu Nolckeni kabeli katuse ja interjööri restaureerimine - 282 813 krooni;

35. Tartumaal Kaagvere mõisa teenijatemaja avarii-remont - 54 5 16 krooni;

36. Tartumaal Puhja (Koni) tuuleveski restaureerimine - 278 698 krooni;

37. Tartu Vabriku tn. 3 elamu katuse remont - 220 000 krooni;

38. Valgamaal Hellenurme mõisa vesiveski kahe ehitusjärgu katusekonstruktsioonide 

restaureerimine ja laastukatte paigaldamine - 420 000 krooni;

39. Valgamaal Sangaste kalmistu kabeli katuse restaureerimine - 25 000 krooni;

40. Valgamaal Jõgevestes Barclay deTolly mausoleumi pargi tormikahjustuste likvideerimine - 50 000 krooni;

41. Viljandimaal Viljandi linnuse II eeslinnuse müüride avarii-konserveerimine - 300 000 krooni;

42. Viljandimaal MetsakülaTätta talu elumaja avarii-remont (majavammi kahjustused) - 40 000 krooni;

43. Võrumaal Vastseliina linnuse kirdetorni siseseinte avarii-konserveerimine - 480 000 krooni;

44. Tallinnas Hohenhaupti suvemõisa palmimaja konstruktsioonide konserveerimine - 300 000 krooni.

11. Kinnismälestiste uurimis-projekteerimistööd (investeeringutoetustest):

1. Harjumaal Paldiskis Amandus Adamsoni ateljee-maja tehnilise seisundi uuringud - I I 994 krooni;

2. Harjumaal Padise mõisa peahoone restaureerimisprojekti koostamine - 80 000 krooni;

3. Harjumaal Pakri vana tuletorni jalami konserveerimisprojekti koostamine - 14 868 krooni;

4. Harjumaal Ellamaa Tuuliku talu uue elumaja fassaadide restaureerimisprojekti koostamine - 14 245 krooni;

5. Harjumaal Aegviidu jaamahoone keldri tehnilise seisundi uuringud, remondi muinsuskaitse eritingimuste ja remondiprojekti koostamine - 20 000 krooni;

6. Ida-Virumaal Kohvimäe talu elamu tehnilise seisundi uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine - 29 500 krooni;

7. Läänemaal Riguldi mõisa peahoone restaureerimisprojekti koostamine 60 000 krooni;

8. Lääne-Virumaal Jäneda mõisa peahoone rõdude ja veranda restaureerimisprojekti koostamine - 36 000 krooni;

9. Lääne-Virumaal Vinni mõisa jääkeldri ja valitsejamaja tehnilise seisundi uuringud, restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojektide koostamine - 60 000 krooni;

10. Lääne-Virumaal Rakvere Pikk tn. 21 elamu tehnilise seisundi uuringud ja remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine - 19 706 krooni;

I I, Saaremaal Kaarma pastoraadi aida ja lauda tehnilise seisundi uuringud, restaureerimise-konserveerimise muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine - 30 000 krooni;

12. Saaremaal Kudjape kalmistu Wildenberg kabeli tehnilise seisundi uuringud - 17 553 krooni;

13. Tartumaa Kaagvere mõisa teenijatemaja avarii-remondi projekti koostamine 49 560 krooni;

14. Tartumaa Rootsi abimõisa peahoone tehnilise seisundi uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine - 45 607 krooni;

15. Viljandimaa Vana-Võidu mõisa peahoone trepi tehnilise seisundi uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine - 61 000 krooni;

16. Viljandimaa Polli mõisa talli tehnilise seisundi uuringud ja avarii-remondi projekti koostamine - 20 000 krooni;

17. Viljandimaa Polli mõisa koertemaja avarii-remondi (tormikahjustused) projekti koostamine - 19 763 krooni;

18. Võrumaa Vastseliina kabeli restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine - 14 443 krooni;
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Kultuurimälestiseks tunnistamine

Ajaloomälestised
Tallinna linn:
1. Hoone, kus paiknesid Eesti riigikaitseasutused ja võõrvõimude 

julgeolekuorganid. Pagari I /Lai44/Pikk 59.

2. Tallinna vanausuliste palvela. Kibuvitsa 6

Arhitektuurimälestised
Saare maakond
Orissaare vald, Jaani küla

3. Jaani kirik

Orissaare vald, Taaliku külas

4. Taaliku mõisa peahoone 

Orissaare vald, Tagavere küla

5. Tagavere algkooli hoone 

Orissaare vald, Orissaare alevik

6. Haldushoone Kuivastu mnt 35 maht ja fassaadid

7. Orissaare kultuurimaja Kuivastu mnt 37 maht ja fassaadid

8. Orissaare keskväljak ja Pärna tn puiestee 

Torgu vald, Jämaja küla

9. Jämaja kirik

Salme vald, Tiirimetsa küla

10. Tiirimetsa palvemaja ▼

I I. Tiirimetsa koolihoone

Pöide vald, Kõrkvere küla 

12. Kõrkvere tuulik

Laimjala vald, Asva küla Kahtla laid 

I 3. Laidunina tuletorn ^
Lümanda vald, Leedri küla

14. Leedri küla teedevõrk ja piirdeaiad 

Kihelkonna vald

15. Kihelkonna-Papissaare munakivitee 

Kihelkonna vald, Khelkonna alevik

I 6. Elamu Hannuse tn 4 

Muhu vald

17. Võiküla munakivitee 

Muhu vald, Soonda küla

18. Soonda küla munakivitee ►

Pöide vald, Levala küla

19. Levala küla munakivitee 

Kuressaare linn
20. Haldushoone Ringtee 15 maht, fassaadid ja fuajee 

Kärla vald, Kärla küla

21. Kärla kirik

Kärla vald, Kärla küla

22. Ohaka tn I, Sõmera klubihoone ja interjöör

Fotod Lilian Hansar

Harju maakond:
Tallinna linn:
23. Elamu J. Viimsi tn 7

24. Elamu koos tänava poolse piirdeaiagaJ.Vilmsi tn 9

25. Elamu J.Vilmsi tn 18/Tina tn I

26. Elamu J.Vilmsi tn 16/Tina tn 2

27. Elamu Maasika tn 4

28. Lennusadama staabihoone ja kasarmuhoone, Küti tn 15a

29. Elamu, Purje 4

30. Elamu Tina t. 26/Fr. R. Kreutzwaldi t. 9 , 191 3.a.

Viimsi vald , Pringi küla
3 I. Kingu talu elamu , 19. saj, II pool

32. Kingu talu rehielamu., 19. saj, I pool

33. Kingu talu laut, 19. saj - rekonstruktsioon

34. Kingu talu ait-küün, 19 saj - rekonstruktsioon 

Pärnu maakond
Halinga vald, Valistre küla
35. Mardi tuuleveski 

Valga linn:
36. Elamu Valgas Sõpruse tn 2 tänavapoolsed fassaadid (1893)
Arheoloogiamälestised
Harju maakond 
Jõelähtme vald, Maardu küla
37. Asulakoht

Saue vald ,Vatsla küla
38. Kivikalme

39. Kivikalme

40. Muistsete põldude jäänused

Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine 
Arhitektuurimälestised
Ida-Viru maakond
I Suvila Vabaduse tn 35 Narva-Jõesuus (registri nrl 3997).

Mälestis õn hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine 

ei ole võimalik.

Valga maakond
2. “Elamu Valgas Sõpruse 2“ (reg nr 23339).

Mälestis õn kaotanud enamiku mälestise tunnustest ja nende 

tunnuste piisavalt autentne taastamine ei ole võimalik

Viljandi maakond
3 “Karksi pastoraadi peahoone” (reg nr 14488,Viljandi maakond, 

Karksi vald, Karksi-Nuia linn, Lossi I).

Mälestis õn hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine 

ei ole võimalik.
Arheoloogiamälestised
Harju maakond
4. “Kivikalme” (kultuurimälestiste riikliku registri nr

17663, Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla). 

Mälestis õn hävinud ja tema piisavalt autentsena 

taastamine pole võimalik.

5. Asulakoht” (kultuurimälestiste riikliku registri 

nr 18888, Harju maakond, Rae vald,Vaskjala 

küla) Mälestis õn hävinud ja tema piisavalt 

autentsena taastamine ei ole võimalik.



Euroopa muinsuskaitsepäevad 2005.
Iga aasta septembris tähistatakse tänaseks juba neljakümne kaheksas riigis Euroopa muinsuskaitsepäevi.Tegemist 
õn Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ühisalgatusega. Euroopa muinsuskaitsepäevad said alguse 1991. aastal, mil 
osales seitse riiki. Eesti liitus juba 1993. aastal. Euroopa muinsuskaitsepäevade üldine moto õn “Euroopa: ühine 
pärand” (“Europe:a Common Heritage”). Ürituse eesmärk õn parandada ja arendada riikide üksteisemõistmist 
kultuuripärandi tutvustamise kaudu ning toetada seeläbi Euroopa ühtekuuluvustunnet. Muinsuskaitsepäevadega 
tahetakse väärtustada kohalikku kultuuripärandit, suurendada inimeste teadmisi sellest ja kaasata võimalikult paljusid 
pärandi säilitamisele ning rõhutada rahvuskultuuride tähtsust muutuvas Euroopas. Muinsuskaitsepäevade korraldamist 
koordineerib Euroopa Nõukogu Kultuuripärandi Komitee (Steering Committee for Cultural Heritage), tegelik töö 
toimub siiski igas riigis kohalike kokkulepete alusel. Kultuuripärandi Komitee annab välja muinsuskaitsepäevade 
voldiku ning kogub statistikat ürituste külastatavuse jms kohta. Korra aastas kogunevad eri riikide koordinaatorid 
nõupidamisele, kuid riikide koostöö ürituste korraldamisel õn seni praktiliselt olematu. Iga riik valib endale aasta 
teema, millele ta pöörab üritustega tähelepanu. Riigisisene muinsuskaitsepäevade koordineerimine toimub erinevalt. 
Näiteks Soomes teeb seda Keskkonnaministeerium ja Kodukandi Liit (Kotiseutu Liitto), Rootsis Muinsuskaitseamet, 
Norras ekspertidest moodustatud rahvuslik komitee, jne. Korraldajatel kasutada olevate inimeste ja raha hulgast 
sõltub kä ürituste arv ja tase. Enamasti õn süsteem hästi sisse töötatud ja huvi ürituste korraldamise vastu üsna 
suur. Paljudes riikides kutsutakse kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi üles mõtlema välja ja korraldama 
temaatilisi üritusi, rahvuslik koordinaator aitab läbi viia pressikampaaniaid ning annab välja ühise plakati ja trükise. 
Kõige rohkem toimub Euroopa muinsuskaitsepäevade raames nn lahtiste uste päevi, kui laiemale üldsusele õn 
uudistamiseks avatud eravalduses olevad või muidu piiratud sissepääsuga huviväärsused, ning tasuta muuseumipäevi. 
Eestis õn muinsuskaitsepäevade koordinaator Muinsuskaitseamet.Viimastel aastatel õn muinsuskaitsepäevade 
peaüritused olnud suunatud kohalikele omavalitsustele:
2003 muinsuskaitsealase seadusandluse seminar Jänedal;
2004 konverents “Narva vanalinn - minevik, olevik, tulevik” Narvas;
2005 parkide seminar Tartus.
Kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste korraldatud ürituste osa õn siiani olnud suhteliselt tagasihoidlik. 
Nende peamised ettevõtmised õn olnud ekskursioonid ja talgud. 2005. aastal oli Eesti ja Soome muinsuskaitsepäevadel 
ühine teema - „Pargid ja aiad“. Koostöö seisnes ennekõike ekspertide osavõtus teise poole muinsuskaitsepäevade 
peaüritustest. Mõnevõrra vanem tava kui Euroopa muinsuskaitsepäevad õn rahvusvaheline muinsuskaitsekuu. See 
algab alati rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval, 18. aprillil ja lõpeb rahvusvahelisel muuseumipäeval, 18. mail. Eestis 
korraldati muinsuskaitsekuu esimest korda 1985. aastal, sellega valmistati ette üldrahvalikku muinsuskaitseliikumist. 
Esimese muinsuskaitsekuu ja sellele järgnenud tegevuse tulemusena tekkis 1986 kümmekond muinsuskaitseklubi, 
kes organiseerisid sama aasta 16. oktoobril Jüris kokkutuleku, mis toimus mälestiste korrastamise talgutena. Aja
looliseks tähtsündmuseks sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt Eesti rahvusvärvide väljatoomine 1988. aastal Tartu 
muinsuskaitsepäevadel.Aastate jooksul õn muinsuskaitsekuu ürituste raskuskese nihkunud üldpoliitilistelt ettevõtmistelt 
üha enam kultuuripärandi säilitamisele, korrastamisele ja tutvustamisele. Muinsuskaitsekuu õn jäänud peamiselt 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi koordineeritavaks ürituseks.

Interreg IHA projekt ^Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine”
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja mitme mittetulundusühingu eestvedamisel õn algatatud laiaulatuslik 
Eesti metsade kultuuripärandi inventeerimise programm.Tegemist õn märkimisväärse, suurt hulka osapooli hõlmava 
pärandkultuuri väärtustava ettevõtmisega, millesse õn kaasatud kä Muinsuskaitseamet. Algatus leidis toetust Interreg 
III projektina, mida koordineerivad RMK, Keskkonnaminis-teerium ja Soome Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio. 
Eesti riigi poolt toetab projekti rahaliselt Siseministeerium ja Soome poolt Uudenmaan Liitto. Projekti eesmärk 
õn leida ja kaardistada esmalt kolme Eestis maakonna - Raplamaa, Järvamaa ja Harjumaa - metsades leiduvad 
pärandkultuuriobjektid, sh näiteks mitmesaja-aastased käsitsi kaevatud kuivenduskraavid, vanad sihid, piirikivid, 
kiviaiad, taliteed, soosillad, kivikeldrid, parvetuskohad, pao- ja pelgupaigad, metsavendade punkrid, kivisillad ja - 
truubid, metsateed, ajaloolised piirimärgid jne. Projektiga tahetakse vähendada pärandkultuuri hävimise ohtu, kasu
tada metsi mitmekülgsemalt kui ainult puidu saamiseks ning luua maa- ja loodusturismi arendamise kaudu alter
natiivseid võimalusi Eesti maaelu arenguks. 2005. aastal avaldati selle projekti raames trükis „Pärandkultuur Eesti 
metsades", koostati pilootprojekti alusel inventeerimismetoodika ning valiti välja inventeerijad ja korraldati neile 
vastav väljaõpe.
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II Läänemere maade muinsuskaitsefoorum
Läänemere maade ametlikule muinsuskaitsealasele koostööle panid aluse selle piirkonna 
kultuuriministrid 1997. aastal Lübeckis. Koostöö olulisimaid vorme õn muinsuskaitsefoorumid.
Esimene Läänemere maade muinsuskaitsefoorum toimus 2003. aasta aprillis Gdanskis teemal 
„Common Sea - Common Culture?“. Põhirõhk oli tookord merelisel ja rannikukultuuril.Teine 
muinsuskaitsefoorum oli 7.-1 I. juunini 2005 Helsingis ja selle teema oli ..Urban Heritage - 
Collective Privilege“. Linnakeskkonna iseloomu määravad suuresti linna ajaloolised kihistused 
ja see, kuidas seda keskkonda kasutatakse. Linnakeskkond õn pidevas muutumises ja arendajate 
surve õn siin kõige tuntavam. Seetõttu õn linnalise pärandi hoidmine muinsuskaitsele väga 
tähtis ülesanne. See pärand kätkeb endas nii materiaalset (hooned ja hoovid, tänavad ja väljakud, arheoloogilised 
kihistused) kui kä vaimset osa (linnaruumi kasutamise viisid, traditsioonid, legendid). Foorumi peateemal arutlesid 
nii professionaalsed muinsuskaitsjad, akadeemilised ringkonnad kui kä kolmanda sektori esindajad vabatahtlikest 
organisatsioonidest, pakkudes välja lahendusi, kuidas ajaloolist linnakeskkonda ühisel jõul paremini hallata. Foorum 
koosnes põhikonverentsist, foorumieelsetest töötubadest, neljast näitusest ning traditsioonilisi ehitusmaterjale ja 
-tehnikaid tutvustavast messist. Põhikonverentsi juhatasid sisse kolm ettekannet selle valdkonna korüfeedelt: Riita 
Nikula, Herb Stovel ja Hans Jacob Roald esitasid igaüks oma nägemuse ajaloolise linnakeskkonna võimalustest ja 
ohtudest. Sellele järgnesid ajaloolise linnaruumi arendamise üksikjuhtude käsitlused, mis hõlmasid kogu Läänemere 
ruumi Vilniusest Kopenhaagenini ja isegi Liverpoolini. Lai oli kä temaatika, ulatudes vanalinnadele avaldatavast 
arendussurvest kuni sadamahoonetele uue kasutuse leidmiseni.Töötoad keskendusid ajaloolistele laevadele ja 
sadamatele, veeteedele ja rannaaladele, traditsioonilistele ehitusmaterjalidele ja -tehnikatele ning allveearheoloogiale, 
vaadeldi kä kolmanda sektori osa muinsuskaitses. Kõik foorumi ettekanded ja muud materjalid publitseeriti 250- 
leheküljelises kogumikus, millega saab tutvuda Muinsuskaitseameti raamatukogus.Täpsemat infot leiab kä foorumi 
koduleheküljelt http://www.nba.fi/en/forum2005.

Ruhnu infopäev
17. novembril korraldas Muinsuskaitseamet 
Ruhnu saare elanikele ja vallavalitsusele info
päeva, kus tutvustas 2005. a suvel Mõisaprojekt 
OÜ poolt läbi viidud Ruhnu saare muinsuskait- 
seliste väärtuste hindamise ja inventeerimise 
tulemusi. Nende põhjal tehti ettepanek võtta 
riikliku kaitse alla 28 erinevatest aegadest pärit 
ehitist. Ruhnu ajaloolise pärandi riikliku kaitse 
alla võtmist õn arutatud juba aastakümneid ning 
palju väärtuslikku õn selle aja jooksul kä hävinud. 
Muinsuskaitseamet tutvustas elanikele riikliku 
kaitsega seonduvaid piiranguid ja võimalusi.

Seminar ”Eesti raudteearhitektuur”
26. jaanuaril korraldasid Muinsuskaitseamet ja Eesti Raudteemuu
seum Haapsalus seminari, tutvustamaks Eesti raudteearhitektuuri- 
pärandi hetkeolukorda. Kutsutud olid kõik linnad ja vallad, kus õn 
olnud või õn tänagi raudtee, seega enam kui pooled Eesti omavalit
sused. Seminaril tutvustati Muinsuskaitseameti tellimusel läbi viidud 
raudteearhitektuuri inventeerimise tulemusi (loe lähemalt: Muinsus
kaitse aastaraamat 2004). Raudteejaamad õn tihti väikeste alevite 
kõige silmatorkavamad ja stiilipuhtamad ehitised, mida kohati toetab 
kä esinduslik planeering jaamast lähtuvate teede ja jaamaesise välja
kuga. Nüüd, mil reisirongiliiklus õn oluliselt vähenenud, õn jäänud kä 
paljud raudtee-ehitised ilma sobiva kasutuseta ning hooneid ähvardab 
häving.Töö raudteearhitektuuri kaitsmisel ja väärtustamisel jätkub

Haapsalu raudteejaam. Foto Tõnis Padu 2004.
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Haldusleping Tartu Linnavalitsusega
18. märtsil allkirjastasid Muinsuskaitseameti peadirektor 
AgneTrummal ja Tartu Linnavolikogu esimees Aadu Must 
halduslepingu Tartu Linnavalitsusega, millega anti Tartu 
Linnavalitusele üle õigused ja kohustused reguleerida 
muinsuskaitselist tegevust Tartu linnas.Varem õn haldus
lepingud sõlmitud Tallinna ja Haapsalu linnavalitsusega. 
Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste Teenistuses 
tegelevad muinsuskaitse küsimustega Romeo Metsailu 
ja Maret Eimre. Eritingimuste ja projektide kooskõlas
tamiseks õn loodud ühiskomisjon, kuhu kuuluvad kä 
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektorid.

Infopäev Muinsuskaitseameti 
partneritele
Muinsuskaitseamet korraldas 29. aprillil Tallinnas ja 6. 
mail Tartus infopäeva muinsuskaitselise tegevusloa 
omanikele.Ameti esindajad tutvustasid viimastel aastatel 
aktuaalseks muutunud küsimusi ja vastasid tegevusluba 
omavate vastutavate spetsialistide küsimustele.Tihe 
koostöö Muinsuskaitseameti ja tema lähimate partnerite 
vahel ja ühesugune arusaamine asjadest õn sedavõrd 
olulised, et amet peab vajalikuks korraldada sellised 
infopäevi regulaarselt.

Preemiad partneritele
28. oktoobril tunnustas Muinsuskaitseamet möödunud 
aasta parimaid eritingimuste koostajaid, arhitekte, pla
neerijaid ning restauraatoreid. Parimad selgitati juba 
teist aastat. Neid valivad järelevalve- ja restaureerimis
osakond ning kollektiivse kooskõlastamise komisjon.

Eritingimused, uuringud, projektid
Eva Laarmann. Aseri, Kiviõli ja Kunda arhitektuuri uuringud
Andres Levald, OÜ E-Konsult. Abja mõisapargi 
muinsuskaitse eritingimused.
Jaak Reinula. Tõrva haigla muinsuskaitse eritingimused 
hoone restaureerimiseks ja remondiks.

Mare Rähni. Kehtna mõisa uuringud.
Tõnu Sepp. Saare- ja Hiiumaa tuulikute inventeerimine; 
Hiiumaa Mäevälja ja Mae tuulikute restaureerimise projektid. 
Epp Needo, Säde Lindi, Olga Tsiruljova ja Ivi 
Laatsit, Kurmik AS. Rõuge Maarja kiriku muinsus-
kaitselised eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. 
Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb ja Siiri 
Vallner, Arhitektuuribüroo OÜ Kavakava. 
Pärnu Kesklinna koolide võimla projekt.

Juhan Kilumets, Eva Mölder ja Ain Pihl, 
Rändmeister OÜ Kuressaare Püha Nikolai kiriku 
uuringud ja muinsuskaitselised eritingimused.

Viljandi Maavalitsuse planeeringutalitus 
Viljandimaa teemaplaneering:Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused.

Meistrid
Rein Mõtus, Frantsiskus OÜ, Urvaste kiriku 
tornikuke ja muna restaureerimine 
Andrus Raie, Frantsiskus OÜ, Urvaste kiriku 
tornikiivri plekitööd.

Jaan Viikna,Priit Pihel, Ronald Kollman ja 
Ants Hõim, Frantsiskus OÜ Noarootsi kiriku ja 
Tuhala kiriku puitkatused.

Viktor Erm, Rändmeister OÜ, Möldre tuuleveski, 
Tuuliku talu pukktuuliku, Naissaare kiriku ja Tõdva palvela

restaureerimistööd.

Õie Tilk ja Merle Eirand, Rändmeister OÜ,
Martna kiriku kooriruumi maalingute konserveerimine.

Eva Mölder, Vana Tallinn OÜ, Rändmeister
OÜ, Kaarma ja Kihelkonna kirikute interjööride 
konserveerimistööd

Ants Riim ja Ivo Kostikov, Ores Ehitus OÜ,
Viitina tuuliku restaureerimine, Maasilinna varemete 
konserveerimine.

Ruth Tuvike, Jaanus Undusk, Ingmar Kle
ment, Kazimierz Mazur, Tõnu Rannamägi, 
KAR-grupp. Sargvere mõisa lagede restaureerimine 
Omanikud, valdajad

Raimu Aardam, Orissaare Vallavalitsus.
Maasilinna konserveerimise toetamine ja heaperemehelik 
haldamine

Elmo Uibo, Põlva Teedevalitsuse endine juhataja 
Tõnis Pleksepp, Kagu Teedevalitsuse juhataja, Märge 
Rennit, Maanteemuuseumi juhataja. Eesti Maantee- 
muuseumi rajamise ning ajaloolise Varbuse postijaama 
restaureerimise ja sobiva kasutuselevõtu initsiaatorid 
Heli Niin, Rae valla Kultuuri- ja haridusameti juhataja. 
Lehmja arheoloogiamälestiste korrastus- ja hooldustööd.

Pärriu Kesklinna koolide võimla. Foto Leele Välja 2005.
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Tuulikute infopäev
Muinsuskaitseamet korraldas 13. mail Hiiumaal Kärdlas ja 20. mail Saaremaal Lümandas infopäeva 
pukktuulikute omanikele ja kohalikele omavalitsustele. 2004. aastal said inventeeritud kõik 
Saaremaa pukktuulikud (vaata kä: Muinsuskaitse aastaraamat 2004) ja 2005. a. täiendavalt 
Hiiumaa pukktuulikud. Saartel õn tuulikuid säilinud veel üsna arvukalt, mandril aga õn järel 
vaid mõni üksik. Neist enamik vajab aga kiiret hooldust, et saarte sümbolina tuntud tuulikud 
mahajäetuna aastate koorma all kokku ei variseks.

Seminar „ Pargid ja aiad“
Näitus ^Kaotatud paradiis44
29. septembril korraldasid Muinsuskaitseamet ja Eesti Looduseuurijate Selts koostöös Eesti Maastikuarhitektide 
Liidu,Tartu Linnavalitsuse ja Euroopa Nõukogu Infotalitusega Euroopa muinsuskaitsepäevade raames Toomemäe 
pargi 200. aastapäevale pühendatud seminari. Seminaril tutvustati Eesti parkide ajalugu ning parkidega seonduvaid 
muinsus- ning looduskaitselisi küsimusi, samuti Soome linnade rahvuspargi kontseptsiooni.Tartu Ülikooli ajaloo 
muuseumis avati Tartumaa rüütlimõisate parke tutvustav näitus ..Kaotatud paradiis" Näitus põhines maastikuarhitekt 
Nele Nuti magistritööks kogutud andmetel.

Maa-arhitektuur ja -maastik. Strateegiline arengukava 2007-2010
Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ja Eesti Vabaõhumuuseum algatasid uue riikliku programmi ettevalmistamise. 
Strateegiline arengukava näeb ette ulatuslikud valdkonnauuringud külaarhitektuuri olukorra selgitamiseks ja kä 
meetmed traditsioonilise keskkonna säilitamiseks.

Kiviaia toetused
Eesti maaelu arengukava näeb ette anda kiviaedade taastamise ja hooldamise 
eest keskkonnatoetusena rahalist abi. Muinsuskaitseamet ja EestiVabaõhumuuseum 
osalesid nende toetuste jagamise ettevalmistamises ja taotluste läbivaatamises. 
Etnograaf Madis Rennu viis läbi ulatuslikud välitööd ja uuris kiviaia ladumise 
traditsiooni ning koostas koos restauraatori ja muinsuskaitseinspektori Dan 
Lukasega kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise juhendi. Muinsuskaitse
ameti maakondade vaneminspektorid vaatasid läbi põllumeeste taotlusi kiviaedade 
rajamiseks, et hinnata nende aedade sobivust sellesse keskkonda.

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti preemiad 2005
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil õn traditsioon tunnustada majaomanikke, arendajaid ning arhitekte, kelle ühise 
töö tulemusena õn linnapilti lisandunud hästikorrastatud vanu maju ning sobivaid uusehitisi ajaloolisse keskkonda. 
Preemia paremini restaureeritud hoone eest vanalinna muinsuskaitsealal sai Rataskaevu tn 8 majaomanikud AS 
Vanaema Juures ja OÜ Albio Projekt ning Linnavalituse tänukirja restaureerimisarhitektid Vana Tallinn OÜ-st. 
Esiletoomist väärivad konserveeritud maalingutega talalaed, säilitatud ja eksponeeritud ajalooline krohv, sobivad 
kaasaegsed lisandused, mis ei astu vastuollu ajaloolisega. Preemia paremini restaureeritud mälestise eest ajaloolises

äärelinnas sai Narva mnt 26 omanik OÜ Aldera Invest. (Vt 
kä lk 19). Vana Maja Korda! projekti raames paremini korras
tatud maja preemia said Härjapea 15 majaomanikud Märgo 
ja Helena Karp Pelgulinna miljöösse sobiva, harmoonilise 
värvilahenduse ja ajalooliste detailide säilitamise eest - aknad 
ja välisuks õn restaureeritud, piirdeaed õn uuendatud ajastu
truult. Parima uusehitise eest ajaloolises keskkonnas anti 
preemia Vabriku tn 33 arendajale OÜ Asunik ning Linnavalitsuse 
tänukirjaga tunnustati arhitekte arhitektuuribüroost KOKO 
Arhitektid OÜ. Uusehitis lähtub piirkonna hoonestuslaadist 
ning materjalikäsitlusest ja sulandub õnnestunult ajaloolisse 
linnapilti. Samuti tunnustati Tallinna Linnvalituse tänukirjaga 
hr Mika Orava eestvedamisel korraldatud endise diakonisside
kabeli taaspüstitamist Pikva mõisa territooriumil. (Vt lk 32-35).
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M E M O R I A M

TEDDY BÖCKLER
17. juuni 1930 Tapa - 8. detsember 2005 Tallinn

Teddyga lahkus suur inimene —Tallinna raekoja uurija ja restaureerija, 

vanalinna vaieldamatult parimaid tundjaid, autoriteet, kelle tegevus hõlmas 

aastakümnete tarkuse ja tema poolt restaureeritud mälestiste rahvuskultuuri 

süvakihtides peituva jõu.TänuTeddy Böcklerile elame linnas, mida võime 

pidada enda omaks.Tema restaureeritud Matkamaja, Linnateater jaTallinna 

Linnamuuseum õn sõna otseses mõttes kinnituseks idealismi, nii elus 

kui kä kunstis avalduva stiili jõust. Halli argipäeva alternatiivina veenab 

gootika raekoja kodanikesaalis, keskaeg kaupmehemaja diele’s, hansakultuur 

selle elukorruse ruumides.Teddy oli üks neid tarkusesambaid, kelle sõna 

oli sageli otsustava tähtsusega paljude Tallinnale kui UNESCO kaitse alla 

kuuluvale linnale omaste majade rekonstrueerimisel.Arhitektina teadis ta täpselt, kuidas nägi 13.-14. sajandil välja portaal 

või raidraamis aken.Tema täpsus ja sirge joon õn neid kvaliteete, millest tänaseni oma linnast kõneldes lähtume. Ja millest 

nüüd puudust tunneme.Teddyst õn jäänud helge mälestus. Olles mitu aastat tema toa- ja lauakaaslane, ei väsinud ma 

noorema kolleegina imetlemast Suure Meistri tarmukust, tema usku maailma paremaks muutmise võimalusse, enesekindlust 

ning veendumust, et tsivilisatsiooni kaugematel piiridel õn võimalik jääda ellu ja inimeseks.Teddy jaoks tähendas restau

reerimine kõrgemaid kvaliteete, midagi sellist, mille tema ajaloo hämaratelt lehekülgedelt esile astuv aate- ja meetodikaaslane 

EugeneViollet de Duc õn võtnud kokku järgmiste sõnadega:“Stiil õn ideaalse illustratsioon.Vormid ja proportsioonid 

õn kõiksuses olemas, inimese ülesanne õn need avastada ning arendada neid vastavuses oma kultuurikontekstiga. Just 

niisamuti kui looduses (midaTeddy sügavalt armastas.-J. M.) õn kindlad tingimused viinud kindlat tüüpi kristallide tekkele, 

mis omakorda said aluseks mägede kujunemisele, nii õn kä arhitektuuris kindlad reeglid ja konstruktsioonid mingi Loojale 

teada oleva loogika järgi andnud võimaluse katedraalide ja linnuste püstitamiseks. Inimese intellekt õn suutnud need 

printsiibid enda tarbeks kasutusele võtta.” Teddy Böckleri meetodite üle võib vaielda, tema tulemuste üle aga mitte.Tema 

loomingus lihtsalt puudub negatiivne sõnum. Kõik, misTeddyst õn jäänud, vastab meie oma sisemisele nõudele, ootustele, 

mida kä kõige raskematel aastatel kandis meist igaüks kaasas ja hinges.Teddy poolt kaitstud lääne kultuuri piirid õn kä 

meie oma rahva piirid.Tema arhitektuur õn linnakodaniku ja hansakultuuri igipüsivuse apoteoos.Teddy kaljuna kindel ja 

väärikas meel õn püstitanud eestlusele monumendi, mis jääb püsima Lydia Koidula ja Juhan Liivi värsside kõrvale. Kui 

meil poleks olnud Teddy Böcklerit, oleksime olnud sunnitud ta välja mõtlema.

Õnneks kõndis kangelane ringi meie endi seas, sõitis kevaditi garaazist välja toodud 06-ga Rannamõisa aiatöödele, korjas 

ja kuivatas sügiseti seeni, õpetas peret ja hoolitses kasside eest. Kõikide restauraatorite kodumajas, kunagises Hueckide 

elamus Lai t 29 (ükskõik millist nime see kä parasjagu ei kandnud:Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, Kultuurimälestiste 

Riiklik Projekteerimise Instituut,“Eesti Ehitusmälestised”), oli tal väga palju häid sõpru ja tuttavaid.Teddy oli lahke meelega 

mees,“sõbralik kuivik”, nagu ta enda kohta ise märkis. Minu arvates aga üks päris õige eesti mees - maja avaras keskaegses 

vestibüülis etenduvas diele-teatris esimesi armastajaid ja pidudel viimaseid lahkujaid. Restauraatorite elust võiks kirjutada 

romaane,Teddyst pikki panegüürikaid. Nüüd õn Suur Meister pannud oma töö ja riistad käest.Temast järele jäänud pärand 

avaneb meile kui lõputu rõõmude allikas.Töövõime kõrval hämmastab tulevikus temast järele jäänud paberites tuhnijat 

Teddy inimlikult maalähedane meel; tema lahendused ei mõju mitte üksnes targa ja kauni, vaid inimlikult sõbraliku ja va

jalikuna. Linnateatri saalid ei oleks saanudki olla kusagil mujal, raekoda näha välja kuidagi teisiti. Oma ideed viis Meister 

alati lõpuni ellu. Lisaks raekoja ajalugu esitavale raamatule, mille põhiseisukohad õn kindlasti olulised veel aastategi pärast, 

seadis Teddy linna üht väärikamat hoonet käsitleva teise raamatuna kokku ülevaate selle restaureerimisest.Ta mõistis ja 

tajus oma kohta etteruttava aja voolus ja muutustes. Teddy Böckleriga saab otsa üks aeg. Aeg, kus inimeseks olemine 

tähendas igapäevast võitlust oma kultuuri ja selle püsimise pärast.Teddy ei hoidnud varju, vaid läks püstipäi ees. Kõige 

muu kõrval õn tema tegevusel olnud sügavalt poliitiline tähendus.Võimalik, et tänu temale ja temasugustele õn Tallinn 

üldse sellisena alles.

Juhan Maiste
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Esimese aastaraamatu avaküljel avaldas Muin

suskaitseameti peadirektor Agne Trummal 

lootust näha ilmumas pikka aastaraamatute 

rida. Ei osanud aga keegi aimata, et juba järg

mise köite ilmumist ta enam ei näe.Võrreldes 

auväärses eas lahkunud inimestega jõudis 

Agne muinsuskaitses tegutseda vaid napilt 

seitse aastat, neist kuus juhina, suunates es

malt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti töid 

ja tegemisi, viimasel kahel aastal aga Muinsus

kaitseametit juhtides. Kuigi see aeg jäi lühi

keseks, õn tema roll muinsuskaitses paljuski murranguline. Kui majanduses ja paljudes teisteski sfäärides leidis jõu

line põlvkonnavahetus aset juba üheksakümnendatel aastatel, siis muinsuskaitse, juba loomult konservatiivne ala, 

püsis hoopis stabiilsemalt. Mis tähendas, et noor ja nappide kogemustega juht sai enda kätte valdkonna, mille reno

mee ühiskonnas oli madal ja väljaspool muinsuskaitse eebenipuust torni kostis muinsuskaitsjate aadressil vaid nuri

nat. Siduda ennast alaga, kus probleeme rohkem kui loorberite lootust, tähendas sukeldumist keerisesse, kust või

malus võitjana väljuda oli vaid üks sajast.Alustada tööd oludes, kus valdav osa alluvatest õn soliidse kogemustepagasiga 

hiljutised kolleegid ja ülemused, ei olnud kerge. Küllap paljudele üllatuseks sai Agne hakkama. Ja enamgi veel.Tema 

aeg tõi kaasa uue hingamise nii ameti töötajatele kui kä muinsuskaitsega kokku puutuvatele inimestele väljapool 

seda. Seni sageli vaid käskude-keeldude vormis suhelnud ametkond muutus vähehaaval sõbralikuks koostööpartneriks. 

Tasakaalukas ja läbimõeldud suhtlemisstrateegia, kus tunnustatakse mõlema osapoole vajadusi, tõi edu asjaajamises 

teiste linnaametite, arhitektide, arendajate ja tavaliste inimestega. Sealjuures ei tähendanud see mitte põhimõtetest 

loobumist, vaid muutust nende edastamise viisis. Agne adus hästi, et miski ei kaitse muinsusi paremini kui inimeste 

soov neid hoida ja väärtustada. Keeldude asemele astusid teavitamine ja väärtustamine. Ja häda neile, kes tahtsid 

valskuse või küünilisusega kultuuriväärtusi küsimärgi alla seada. Nendega, kes muinsusi tahtlikult rikkusid, suutis 

ta olla tõeliselt raudne leedi.

Juhina pani Agne aluse hoopis teistsugusele organisatsioonikultuurile, kui käskude-keeldudega harjunud ametkondades 

tavaks. Ähvarduste ja sunni asemel armastus? Lihtne oleks ju probleeme lahendada käsuliini pidi. Kuid hoopis efek

tiivsem õn seda teha konsensuslikult. Minna inimestest üle, või veel hullem, astuda neile peale ei olnud lihtsalt tema 

stiil. Ja tulemuseks olid organisatsioonid, kus siseopositsioon puudus või oli pea hoomamatu.Vastupidi, kujunes 

olukord, kus kõik kolleegid olid väljas ühise asja eest. Kaitsta muinsusi ei ole lihtsalt töö, vaid maailmavaade ja elu

stiil, mida ei saa tööpäeva lõppedes välja lülitada. Kuid nii mõnigi kord võib juhtuda, et armastades arhitektuuriväärtusi, 

ununeb sootuks inimene, kes neile elu annab. Agne mõistis mõlemaid ühtviisi lugupidavalt kohelda. Olgu tegemist 

siis omaniku või mälestiste kaitse eest hea seisva ametnikuga. Ja nii uskumatu, kui see meie küünilises maailmas 

kä ei tundu, see tõi edu. Läbimurdeliseks sai Agne aeg puitarhitektuuri ja miljööalade väärtustamises. Elanud Kassi

sabas ja Kadriorus, tajus ta puitasumite ilu ja valu eriti vahetult.

Olles väga hea tippametnik, kellele alluvad ametid töötasid kiirelt ja efektiivselt, oli ta samal ajal kä erakordselt 

soe ja särav inimene, kel jätkus tähelepanu ja empaatiavõimet kõigi kolleegide jaoks.Tema nakatav elurõõm, vürt

sitatud peene eneseirooniaga, lõi optimistliku ja teotahtelise õhkkonna.

Agne pärand õn positiivse kuvandiga, koostöövalmis ja sõbralik muinsuskaitse, kes teab, mida teeb, ja suudab seda 

arusaadavalt kä teistele põhjendada. Mis saab edasi, sõltub juba siiajäänutest. Parim võimalus austada Agne mälestust 

õn hoida kõike tema loodut ja mitte lasta sel olematusse hajuda.

Leele Välja
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