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AH, AHJA ...
Ants Hein

„Aastaid olen oma lapsepõlvekoduga jumalaga jätnud,“ ütleb 
Friedebert Tuglas ühes oma vanas põlves antud intervjuus. 
Kui veel Noor-Eesti ja Siuru päevil räägiti temast kui kirjani-
kust, kes justkui ei tahtvatki oma loomingus lapse- ja poisi-iga 
puudutada, siis 1937. aastal ilmunud „Väike Illimar“ murdis 
selle kujutelma jäädavalt. Vähe leidub eesti kirjanduses teo-
seid, milles lapsepõlve ümbrust ning inimesi oleks kirjelda-
tud sellise veenvuse ja sugestiivsusega. Muidugi, nagu sellis-
tes teostes ikka, seguneb siingi tõde luulega, kuid nagu ka 
kirjanik ise on mitmel pool teadustanud, sündis see raamat 
siiski enam-vähem autobiograafilise teosena. „Olen püüdnud 
selles käsitleda oma ainestikku võimaliku täpsuse ja realismi-
ga,“ märgib ta näiteks oma „Rahutus rajas“. Nõnda kirjeldab 
Tuglas Ahja mõisa ehitisi, ümbritsevaid maastikke, inimesi ja 
nende vahekordi. Suur osa tegelastest on esitatud kui mitte 
tõeliste nimede, siis vähemalt hüüdnimede all, mis koha peal 
käibel olid. Ja terve selle aja, mil Tuglas oli ametis „Väikese 
Illimari“ kirjutamisega, olevat ka ta enda joonistatud Ahja 
mõisasüdame skeem seisnud sealsamas ta töölaual. 

* * *

Ja eks too Ahja omaaegse Tartumaa uhkeimaid aadlivaldusi 
oligi. Mõisana sai ta jalad alla küll alles pärast seda, kui terve 
Lõuna-Eesti oli Liivi sõjas poolakate kätte läinud, või nagu kir-
jas 1582. aasta inventeerimisaktis, olevat seal varemalt seis-
nud üksnes „mingi pisike küla, mis alles hiljaaegu kuninglikuks 
folvargiks muudeti“. Hiljem, terve maa rootslaste kätte minnes, 
ei jäetud Ahjat pikemalt aga enam kroonuomandiks, sest 
Gustav II Adolf, kel oli ühtilma probleeme oma väejuhtidele 
tasu maksmisega, otsustas kinkida selle koos mitme teise ümb-
ruskonna valdusega 1626. aasta veebruaris varemalt Tallinna 
asehalduri ja Eestimaa kubernerina tegutsenud ning hiljem 
ka Liivimaa kindralkuberneriks saanud riiginõunik Gabriel 
Bengtsson Oxenstiernale. Põhjasõja puhkedes püüdsid roots-
lased Ahja mõisasüdamest isegi mingit sõjalist tugipunkti teha, 
ümbritsedes selle palissaadide ja vallikraaviga – paraku polnud 
neist aga enam selle kaitsjaid ning 1702. aasta jaanuaris langes 
ka suurem jagu sinna kokku toodud sõjamoonast venelaste 
saagiks. 

Tolle mõisa „tõeline lugu“ näikse alanud aga alles 1716. 
aastal – siis, kui tsaar Peeter otsustas nii selle kui ka Sara-
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kuste ja Kurista mõisa kinkida Christina Glückile. Et käesoleva 
aastaraamatu lugejaile selle naise nimi vaevalt midagi ütleb, 
olgu märgitud, et tegemist oli Al ºªuksne ehk Alulinna pastori 
Ernst Glücki lesega – pastor Glücki tuntakse aga ju Piibli läti 
keelde tõlkijana ja hulga talurahvakoolide asutajana. 1702. 
aasta augustis, kui Šeremetjevi väed Alºuksne vallutasid, oli too 
teenekas pastor sattunud terve perega venelaste kätte vangi 
ja viidud Moskvasse, kus tast sai peagi Venemaa esimese güm-
naasiumi, nn Glücki gümnaasiumi asutaja.

Kuid koos Glückide perega võeti Al ºuksnes vangi ka nende 
nooruke teenijanna Katariina. Veetlev ja sarmikas, jäi ta esi-
algu silma Boriss Šeremetjevile ning hiljem ka Aleksander 
Menšikovile, kuid lõpuks, 1704. aasta algul, hakkas tema vastu 
huvi tundma tsaar Peeter isiklikult. 1705. aasta alguseks oli 
Katariinal Peetriga juba laps ja hiljem lisandus neid veelgi ning 
märtsi algul 1711 lasid nad end salaja laulatada. Aasta hiljem 
peeti Peterburis aga juba nende uhket pulmapidu sadade küla-
listega ning kui Peeter 1725. aastal suri, sai Katariinast kogu 
Venemaa valitsejanna. 

Nii polnud Christina Glück sugugi tähtsusetu persoon, 
vaid keisrinnale väga lähedal seisnud isik, peaaegu et kasuema. 
Katariinale oli omane, et ta ei unustanud ühtegi oma hea-
tegijaist ja nõnda laskis ta Glücki pere kõigile liikmeile kinkida 
mitte üksnes ulatuslikke maavaldusi, vaid annetada ka kõrgeid 
tiitleid ning nii mõnigi neist leidis endale koha õukonnas.

Pärast Christina Glücki surma 1740. aasta sügisel pärandus 
Ahja ta nooremale tütrele, keisrinna õuedaamiks olnud Elisa-
bethile, kes alates 1715. aastast oli abielus François Guillemot 
de Villebois’ga. Ei olnud viimanegi mingi tagarea figuur, vaid 

oli tsaar Peetrile jäänud silma juba 1698. aasta algul, kui too 
oma kaaskonnaga Hollandist Inglismaale purjetas – esmalt 
võttis tsaar noore Villebois’ endale tiibadjutandiks, kuid lõpuks 
tõsteti ta koguni viitseadmiraliks.

Nõnda näikse terve 18. sajandi esimese poole seisnud 
Ahja kohal Tema Keiserliku Kõrguse enda kaitsev käsi ja see 
oli põhjus, miks juba nii varakult oli võimalik asuda teda noob-
lilt välja kujundama. Pole vaja vist meelde tuletadagi, milline 
kaos siinsetes mõisates pärast Põhjasõda valitses – Ahjat see 
justnagu ei puudutanudki. 

Et Villebois tuli otse Peterburist, pole suuremat kahtlust, 
et ta tõi sealt kaasa kõik oma projektid ning võimalik, et tellis 
osa meistreidki. Igatahes kogu oma stiilikõnega (rusteeri-
tud liseenid, akende dekoratiivsed krohvääristused, eenduv 
polügonaalse põhiplaaniga trepikoda, segmentfrontoon jms) 
esindab Ahja häärber üsna selgelt Peetrijärgse ajastu Peter-
buri arhitektuuri, olles eriti lähedane Bartolomeo Rastrelli 
koolkonnale. 

Ahja on meie arhitektuuriloo võtmeobjekte: mitte ainult 
et esimesi, mille puhul ilmnevad Peterburi arhitektuuri mõjud, 
vaid ka üks varasemaid, mis kannab endas juba lossilikult rep-
resentaableid jooni. See ei nähtu üksnes uhkest kahekorruseli-
sest häärberist, vaid ka suurejoonelisusest, millega kogu sealne 
ansambel on kujundatud: otse mõisasüdame keskel piklik tiik 
(nn keskmine järv), millest viis üle sild ja mille lõunapoolsel 
küljel paiknenud avar väljak oli ühelt küljelt raamistatud kahe 
aidahoone ja teiselt küljelt talli-tõllakuuri ning valitsejamajaga; 
häärberi taha jäi aga sümmeetriliselt planeeritud, pügatud 
puude ja põõsastega ilmestatud prantsuse stiilis aed. 
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* * *
Nii mõnelgi pool maailmas on paari viimase aastakümne 
jooksul hakatud üha enam esile tõstma nn mälupaikade 
teemat. Eriti pingsalt on oma lieux de mémoire’dega tegele-
nud prantslased, kusjuures reeglina ei pea nad silmas üksnes 
geograafiliselt määratletavaid objekte, vaid ka kõike muud, mis 
seostub nende identiteedi ajaloolise mõõtmega – olgu selleks 
siis mõni tähtis lahing, kirjandus- või muusikateos, Gallia kukk 
või isegi too raskelt defineeritav „Prantsuse vaim“. 

Nõnda oli üpris ootuspärane, et ka üks hiljaaegu Eestisse 
põiganud Prantsuse ajaloolasi, 1961. aastal sündinud Jean-
Pierre Minaudier hakkas esimese asjana siin huvi tundma 
just selliste mälupaikade vastu. Teda üllatas peamiselt see, et 
võrreldes prantslastega osutus eestlaste mälu hoopis vähem 
„monumentide külge kinnitunuks“ ja paljud siinsetest „mä-
lupaikadest“ eksisteerivadki üksnes jutustuse, metafoori 
või abstraktsiooni tasandil. Või nagu ta ise on sellest kuskil 
kirjutanud: „Karula rahvuspargis Lüllemäe ja Tsooru vahel 
lookleva kruusatee ääres seisab mitu ilusat uut teeviita, mis 
suunavad huvilise eelajaloolise kalmistu või asulakoha juurde 
viivale metsarajale. Jalgrattamatkaja, kes otsustab huvi pärast 
näidatud suunas kõrvale põigata, avastab oma suureks nör-
dimuseks, et metsaraja lõpus ei ole peale kauni Eesti metsa 
mitte midagi vaadata – ilmselt on siltide paigaldaja arvates 
piisanud siltidest endist.“ 

Toopärast peaksimegi neid mälupaiku, mis meil ka ma-
teriaalselt olemas, vast eriliselt hoidma. Alustasin siin Ahjaga 
eeskätt kui kirjandusloolise mälupaigaga – selles osas on ta 
ju tõesti erakordne, võrreldav ehk ainult „Tõe ja õigusega“ 
seotud Järva-Madise ja Palamuse kanti jäävate „Kevade“ 
tegevuspaikadega. Need on paigad, kus kirjandusteos oma 

tegelastega pääseb prevaleerima juba tõelise geograafia ja 
ajaloo üle ning kus osa vanu kohanimesidki on taandumas 
kirjanduslike ees. 

Nõnda siis ka Ahja, kus arvame ilma raskusteta üles leidvat 
nii „pleekaia“ kui ka „saks-silla“ ning üsna täpselt teadvat, kus 
elasid Hirmu-Juhan ja tema Ane, Mark-Jaan ja Avvus Jaan, 
Haige-Jakob ja Hull-Juhan, Härja-Kaanu ja Pöta-Tõnis ning veel 
paljud teisedki. Sest on ju ka kirjanik ise kuskil kinnitanud, „et 
need olid olemas just sellistena ja kandsid just neid nimesidki“. 
Kuid mõni kohalik teejuht oskab kätte näidata koguni kurg 
Joosepi pesapaiga, hoolimata Tuglase enda tõdemusest, et „ei 
näinud teda mina ega olnud näinud isegi mu ema...“ 

Ja nüüd too teine külg: Ahja kui üks meie mõisaarhitektuuri 
esinduslikumaid näiteid. Küllap jäävad kivimüürid võrreldes 
raamatulehekülgedega tõesti üksjagu umbsuisemaks ja nõnda 
ei tea ka Ahjal ei Glückidest ega Villebois’dest rääkida vist suurt 
keegi. Kõnelemata mingist „Rastrelli koolkonna mõjust“. Pigem 
osatakse sealsele mõisasüdamele viidata üksnes kui mingile 
„Väikese Illimari“ juurde käivale dekoratsioonile. Kui sedagi, 
sest peamine, mis seal viimased aastakümned näikse mõõtu 
andvat, on üldine käegalöömine. Seda koguni niikaugele, et 
vana häärber, mis 1929. aastast saadik oli leidnud koolimajana 
kasutust, lasti katuse läbijooksude ja roiskvee üleujutustega 
sedavõrd rikneda, et 1990. aastate lõpul peeti paremaks vii-
masedki õpperuumid sealt sinnasamma kõrvale kerkinud 
uude tuima hoonesse ümber kolida. Pärast kooli väljaviimist 
sai vana maja küll uue katuse, kuid seegi nägi välja kui neli 
numbrit suurem müts mõne härrasmehe peas. Nii et kas oligi 
selles midagi nii ootamatut, et kui läinud aasta 9. oktoobri 
varahommikul veidi enne kella viit tuletõrjujad sinna kohale 
kutsuti, leidsid nad eest juba lausleekides härrastemaja...

Tulekahju kustutamine 9. oktoobril 2007. 
Foto: A. Unt
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Iga muinsuskaitsealune hoone on eriline ja kordumatu. Kõigil 
neil on oma lugu ja saatus, mida kujundavad mitmed fakto-
rid: omanikud, funktsioonid, kasutatud materjal ja arhitektuur, 
geograafiline ja majanduslik kontekst, kohaliku kogukonna 
elujõulisus. Nende faktorite kogusummas peegeldub mäles-
tise hetkeseis. Kahjuks võib see summa olla ka miinusmärgiga 
ehk mälestis on avariilises seisukorras. Kui palju on avariilisi 
arhitektuurimälestisi ja kas nende arv suureneb? 

Eesti Vabariigis on praegu 5265 arhitektuurimälestist, 
neist 335 on hinnanguliselt avariilises seisus, s.o 6,3%. Arves-
tades mälestiste hulka, ei ole see arv minu arvates väga suur. 
Küll aga muutub pilt nukramaks, kui lisame siia ka halvas või 
väga halvas olukorras olevad mälestised. Sel juhul saame tule-
museks, et 1171 hoonet ehk 22%1 arhitektuurimälestistest 
laguneb. Sealjuures on tendents pigem halvemuse suunas. Kui 
vaadata, mis tüüpi hooned on avariilised, on selgelt ülekaa-
lus mõisatega seotud hoonestus (64% üldarvust), vähemal 
määral kirikud (10%) ja taluarhitektuur (9%). Ühiskondlikud 
hooned, linnaelamud, kaubandus- või tööstushooned jäävad 
kõik alla 5% piiri. Eks need arvud näitavad ka, et kaitse all on 
väga palju mõisatega seotud hoonestust. Samas on mõisa-
hoonete traagikal ka mitmeid muid põhjusi: algses funktsioo-
nis neid enam ei vajata, Nõukogude okupatsiooni ajal olid 
need tihti ühismajandite abihooned, kuhu eriti ei investeeri-
tud, neid vaid ekspluateeriti, taastatud Eesti Vabariigi ajal 
omanikeks saanutel pole tihti võimalusi ega ideid olukorra 
parandamiseks, riigi toetused on minimaalsed, mälestise kasu-
tamisel ja korda tegemisel on mitmeid kitsendusi jne. Seda 
loetelu võib jätkata, kuid millised võiksid olla lahendused olu-
korra parandamiseks? 

1. Viia sisse mitmetasandiline kaitse. Kehtiva muinsus-
kaitseseaduse järgi käsitletakse mõisa peahoonet ja talli ühte-
moodi, kuid tulevikus võiks üks olla A-kategooria ja teine B-
kategooria riiklik mälestis. Näiteks on B-kategooria puhul olu-
line säilitada hoone maht ja remonttööde tegemisel lisanduks 
muinsuskaitselise järelevalve nõue, kuid remonttööde tegijal 
ega projekteerijal ei pea olema tegevusluba. Samuti jääks ära 
eritingimuste esitamise nõue, vaid remonttööde projektile 
lisanduks üks peatükk/lõik, mis käsitleks hoone ajaloolist ja 
arhitektuurset väärtust. Selle tulemusel muutuks lihtsamaks 
asjaajamine, väheneks omanike kulud ja aitaks kokkuvõtteks  
kaasa vana hoone kordategemisele. 

2. Kaaluda tõsiselt kaitse all olevate hoonete seas valiku 
tegemist. Kas kaitse all peaks olema 25 omavahel sarnast 
hoonet või teha nende hulgas valik? Riikliku kaitse all võiks 
olla ainult paremad näited, meie kultuuripärandi pärlid. Väik-
sem mälestiste arv annaks võimaluse kontsentreerida tippu-
dele enam tähelepanu (loe: raha ja inimesi). Teised vanad ja 
toredad hooned võiksid olla miljööväärtuslike hoonete kate-
goorias või siis üldse mitte kaitse all. Võrdlus looduskaitsest: 
haruldase liigi või tüübi hoidmise nimel tuleb sekkuda ja suu-
nata, samas ei saa ega tohi täielikult muuta ja ümber kujun-
dada looduslikku valikut ja arengut. Selliste otsuste tegemine 
eeldab aga süsteemseid ja järjepidevaid alusuuringuid. 

3. Mälestistele uute kasutusviiside otsimine. Üks on kindel:  
funktsioonita mälestis laguneb varem või hiljem. Riigikontrolli 
auditis tuuakse näide Hollandist, kus riik otsib mälestistele 
uusi funktsioone. Kuid seal on suur osa neist riigi omandis, 
meil on omandisuhted seinast seina, aga ka nende mäles-
tiste puhul, mis on riigi või kohaliku omavalitsuse omandis, 
lähevad nii mõnigi kord riigi eri institutsioonid väga erinevates 
suundades. Värskeim näide on Keila-Joa mõis, kus aastaid on 
kaalutud erinevaid kasutusviise, näiteks Vabariigi Presidendi 
residents, kuid lõpuks räägib ikka ainult raha ja alustatakse 
müümist. Uute kasutusviiside leidmine ei tohiks olla ainult 
omanike mure, riigipoolse koordineeritud ja sihipärase töö 
tulemusel on mitmetele mälestistele võimalik leida sobiv kasu-
tusviis.

Need ettepanekud ei ole valmis lahendused, vaid mõned 
mõtted laiemaks aruteluks. Kahjuks oleme tänasel päeval 
mõnigi kord fakti ees, et mõisakompleksi kõige lagunenum 
hoone on kindlasti mälestis, kuid kõrval asuv mõisahoone, mis 
ei ole kaitse all, on korrastatud ja kasutuses. Põhjustest võib 
ka aru saada, lihtsam ja odavam on ehitada uus laudahoone 
kui uuringute, eritingimuste, projekti ja tegevusloaga ehitaja 
abil sobitada mõisalauta moodsat ringlüpsiplatsi. Olukorra 
muutmiseks on lähiaastatel vaja langetada olulisi otsuseid, siis 
on ehk võimalik pidurdada avariiliste mälestiste arvu kasvu. 
Vastupidisel juhul on oht jääda kurva statistika fikseerijateks.

1 Riigikontrolli 2007. a valminud auditis „Kultuurimälestiste kaitse” on 
avariiliste ja halvas seisukorras olevate arhitektuurimälestiste osakaa-
luks 26,3%. Mingitel põhjustel on auditis aluseks võetud arhitektuuri-
mälestiste koguarvuna 4402. Välja on jäänud kõik Tallinna linnas 
asuvad arhitektuurimälestised.

AVARIILISED MÄLESTISED –  
kasutuseta ja lagunevad arhitektuuripärlid

Tarvi Sits
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KLOOSTRIHOOVIST KOOLIHOONENI –
NÄHTAVAKS SAANUD AEG

Restaureerimistööd Vanalinna Hariduskolleegiumis

Muinsuskaitselised eritingimused: A. Pantelejevi, OÜ Vana Tallinn
Tööprojekt: M. Hammer, OÜ Vana Tallinn
Sisearhitektuurne tööprojekt: T. Lõhmus
Peaprojekteerija: AS Amhold
Viimistluskihtide uuringud: OÜ Vana Tallinn
Objekti peatöövõtja: Facio Ehituse AS
Arheoloogiline järelevalve ja uuringud: ehitusarheoloog V. Kadakas,  
OÜ Agu EMS
Muinsuskaitseline järelevalve ja ahitektuuriajaloolised uuringud: H. Ilves
Maalingute kunstiajaloolised kirjeldused ja dateeringud: K. Kodres
Maalingute, talalagede, raidkivi- ja puitpindade konserveerimine:  
OÜ Vana Tallinn 

Keskaegne kinnistu arheoloogiliste 

andmete põhjal
Villu Kadakas

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumihoone 
restaureerimise käigus toimusid mitmesugused kaevetööd, 
mille käigus dokumenteeriti hulgaliselt praegusest hoonest 
vanemaid ehituskonstruktsioone ja leiurikkaid pinnase-
ladestusi. Kaevati tühjaks 19. sajandil lammutusrusuga 
täidetud keldrid ning tutvuti praeguse hoovi all paiknenud 
keskaegsete ehitusjäänustega. Kaevetööde kõrvalt õnnestus 
teha olulisi tähelepanekuid säilinud ajaloolise hoonekomp-
leksi kujunemise kohta. Maja vanusest oli enne vähe teada. 
Vahetult enne ehitustöid oli hoone Vene tänava äärses osas 
tehtud sondaažidega kindlaks keskaegsete raidkivipiitadega 
akna- ja ukseavade olemasolu – esimene tõend osalt kesk-
aegsest päritolust. Varem ei olnud hoones ja kinnistul väliuuri-
misi toimunud – registreeritud oli vaid 19. sajandist pärinevaid 
nähtavaid interjöörielemente. 

Nikolai Imetegija õigeusu kiriku ja Munga tänava vahel 
peaaegu terve kvartali hõlmav Vene 22 kinnistu tõuseb vana-
linna tavapäraste kaupmeeste ja käsitööliste kinnistute hulgast 
esile selle tõttu, et terve kvartal on umbes 13. sajandi kesk-
paigast kuni reformatsioonini kuulunud kahele tsistertslaste 
mungaordu kloostrile: põhjapoolne osa 13. sajandil Daugavgri-
va kloostrile ning alates 14. sajandi algusest reformatsioonini 
selle järglasele, Padise kloostrile ning lõunapoolne osa Ojamaa 
Roma kloostrile. Kloostrite likvideerimise järel olid kinnistud 
pikka aega eravalduses ning liideti kokku 19. sajandi alguses. 
Umbes samast ajast on maja osaliselt koolina kasutatud. 

Ehituse käigus hävivate maa-aluste konstruktsioonide ja 

pinnasekihtide rutiinse dokumenteerimise kõrval oli kõige 
huvitavamaks üldprobleemiks kloostriaegse hoonestuse üld-
ilme rekonstrueerimine reformatsiooniaegse, st keskaja ja 
kloostrite lõpu seisuga. 

Hoonetekompleks oli keskaegse ilme niivõrd kaotanud, 
et võis kahelda kloostriaegsete ehitiste säilimises maapinnast 
kõrgemal. Teadaolevalt paiknes Roma kloostri krunt lõuna 
pool Munga tänava ääres ning Padise kloostri krunt kvartali 
põhjaosas Nikolai kiriku naabruses. Siiski ei ole teada, kus paik-
nes kahe kloostri kruntide vaheline piir – see ei selgunud 
ühemõtteliselt ka nüüd uuringute piiratud mahu tõttu. Prae-
gune koolimaja on kujunenud  väga pika aja jooksul, lisades 
järk-järgult uusi hooneosi mingile alghoonele, mille asukohta 
ja vanust on raske tuvastada. 

Esialgseid tulemusi lühidalt kokku võttes saab tõdeda, et 
keskaegne kõige suurem ja esinduslikum hoone on paikne-
nud Vene tänava ääres, praeguse hoone põhja- ja keskosas. 
Hoone praeguse, Vene tänava poolse peafassaadi Munga 
tänava nurgal paiknev kolmandik on lisatud hiljem, 17. või 18. 
sajandil. Vene tänava äärse keskaegse hooneosa omapära oli 
see, et otsaviil ei paiknenud keskajale omaselt mitte tänava, 
vaid põhjapoolse sisehoovi ääres. Teravkaarne portaal koos 
suurte tüüpiliste raidkivist diele akendega on paiknenud siiski 
tänavafassaadi keskosas (leiti akende raidpiitade, portaali ja 
silluskaare fragmendid). Hoovifassaadi idaosas on säilinud 
üks suur raidkivist aknaava ja viilul pööningu kaubaluuk. 
Hiliskeskajal ühe suure diele moodustanud hoone on kuju-
nenud arvatavasti kolme väiksema hoone liitmisel – kuna-
gine jaotus kolmeks võrdseks osaks on jälgitav keldrikorruse 
plaanilahenduses. Suurest hoonest ida pool on paiknenud 
sama pikk, kuid veidi kitsam tavapärase mõõdu ja kujuga diele-
dornse tüüpi elamu. Dornse loodenurga all keldrikorrusel leiti 
hüpokaustahju jäänused koos dielesse viinud kinnimüüritud 
trepiga. Diele on hilisema vaheseinaga jaotatud kaheks, selle 
edelanurgas on säilinud mantelkorstna alaosa. Hiliskeskajal 
on kaks suurt hoonet moodustanud ühe ruumidekompleksi, 
sest säilinud mantelkorsten on kaaravade kaudu olnud ühen-
duses mõlema hoone dieledega. Kolmandana, kahest eelmi-
sest eraldi, on keskaegsete hoonete reas paiknenud väiksem 
kaheruumiline hoone otsaviiluga põhjapoolse hoovi poole. 
Edasi on ida pool olnud üks väiksem hoone koos kahte hoovi 
ühendanud kangialusega. 
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Vara-keskaegne tulekolle. 
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Põhjapoolse hoovi idaosasse, Müürivahe tänava äärde on 
arvatavasti 17. sajandil püstitatud mitmekorruseline kivist ait, 
mis on 19. sajandi II poolel maapealses osas täielikult lammu-
tatud. Tööde käigus kaevati välja aida keldrikorruse ruumid, 
mis säilitati ja integreeriti koolimaja ruumikompleksi. Aida 
keldri põrandaid süvendades selgus, et enne aida rajamist 
on Müürivahe tänava ääres paiknenud rida väiksemaid kesk-
aegseid kivihooneid. Neist olid säilinud ainult alusmüürid, mis 
võimaldasid vaid kindlaks teha põhiplaanilise jaotuse. Siinne 
hoonestus oli kujunenud ilmselt pikema aja jooksul – 13.–16. 
sajandini –, lisades varasemate hoonete kõrvale uuemaid. 

Põhjapoolse hoovi kagunurgas avastati ühe väiksema 
hoone paeplaatidest põranda ja omapärase kütteahju jäänu-
sed. Tellistest ahi paiknes pikliku, paari meetri võrra keldri 
paepõrandasse süvendatud u 1,3 × 2,3 m suuruse paekivist 

ruumi tagaosas. Ruumi pääses keldrist ühe kõrge astme kau-
du. Tallinna keskaegse elamu tavapärasest hüpokaustahjust 
selgelt erineva ahju võiks ka Vene tn 22 üldise konteksti järgi 
dateerida 14. sajandisse. Leitud ahju jäänused konserveeriti ja 
eksponeeriti kooli trepikojas.

Põhjapoolse hoovi lõunaosa on olnud suures osas 
kloostrikinnistu hooviks ilmselt algusest peale, millele osutasid 
paksud täiteliiva kihid ja kohati säilinud keskaegsed paeplaa-
tidest ja munakividest sillutiste katked, millest varasemat oli 
leiumaterjali alusel võimalik dateerida 14. sajandisse. 

Arvatavasti kuulus kogu seni kirjeldatud ja suhteliselt 
terviklik hoonekompleks koos põhjapoolse hooviga Padise 
kloostrile. Roma kloostri krunt asus ilmselt sellest lõuna pool, 
vahetult Munga tänava ääres, kus keskaegset hoonestust maa 
peal säilinud ei ole ning uuringuid seekord õieti ei toimunud. 

KLOOSTRIHOOVIST KOOLIHOONENI
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Restaureerimine
Helve Ilves, Boris Dubovik

Vanalinna Hariduskolleegiumi kinnistu hoonestus, mis saab 
alguse kloostrihoovist ja kus järjepidevalt üle kahesaja aasta 
on töötanud kool, on viimase aasta remondi-restaureerimi-
sega saanud tagasi oma väärika ajaloo. Tehniliselt halvas, 
koguni avariilises seisukorras, üle poole sajandi remontimata 
koolihoone restaureerimistöödega alustati 2007. aasta jaanua-
ris ning lõpetati 2008. aasta jaanuaris. Tööde maksumuseks 
kujunes 59,7 miljonit krooni.

Koolid Vene 22 kinnistul
Kloostrihoovide reformatsioonijärgsest ajast Tallinna raele, raehärra-

dele, kaupmeestele ja aadlikele kuulunud eravalduses olevates hoo-

netes alustas 1800. a kevadel tööd triviaalkool, mis 1805. a muudeti 

kreiskooliks. 1832. a müüdi eravalduses olev hoonestatud kinnistu 

kroonule. Aastapikkuse hoonete ümberehituse järel – 1833. a au-

gustist – jätkus saksakeelse kreiskooli õppetöö. 1887. a koolireformi 

järel töötas kuni 1917. a samades ruumides Tallinna Linnakool.   

Iseseisva Eesti Vabariigi ajal asus 1920.–1941. a hoones Tallinna 

Õpetajate Seminar.

Nõukogude võimu ajal (1951–1992) jätkus hoonetes õppetöö 

aga juba venekeelsena: esmalt NSVLi Raudteevalitsuse, hiljem Tal-

linna 11. Mittetäieliku Keskkoolina. 1988–1992 töötas koolihoones 

samaaegselt ka venekeelne Tallinna 13. Õhtukeskkool. 

Taasiseseisvumise ajal, juba 1990. a moodustati Tallinna esimese 

munitsipaalasutusena Vanalinna Hariduskolleegium. 1992. a tegutse-

takse Vene 22 hoones.  

Arhiivis ja ehitustöödel täpsustunud ajalugu

Vanim säilinud fassaadivaade pärineb 1822. aastast. Kahekor-
ruselise, kujunduselt lihtsa (vaid nurgarustikaga) hoone sisse-
pääs paikneb tänavafassaadil asümmeetriliselt. Uurimistööde 
käigus tehtud tänavaäärse siseruumi sondaaž kinnitas joonisel 
kujutatut.

Fassaadilt krohvi eemaldamise järel selgus esimese kor-
ruse sissepääsu kõrval (vasakul – kaks, paremal – üks) olnud 
oletatavasti raidraamidega akende algne paiknemine.

Fassaadikujunduse sama rütm on näha ka 1825. aasta 
joonistel. Kahe keskaegse kloostrikinnistu liidetud mahtu 
peegeldavad erineva kõrguse säilitanud hooned. Tänava-
poolne peasissepääs asub endisel kohal, lisandunud on teise 
korruse aknad. Peasissepääsust vasakul paiknenud suur aken 
on asendatud kahe väiksemaga. 

1858. aastal valmis arhitekt I. Maasil kreiskooli hoone 
ümberehitusprojekt. Esifassaad projekteeriti klassitsistlikus 
stiilis, dekoratiivse nurgarustikaga. Sissepääs säilis samal kohal, 
kuue ruuduga aknad said lihtsa krohviraamistuse.

Fassaadid
Hoone Vene ja Munga tänava poolne pseudoklassitsistlik ku-
jundus säilis fassaadide sõjajärgsetes remontides kuni 2007. 
aasta remondi-restaureerimistöödeni. 

Esifassaadil said amortiseerunud krohvi eemaldamise tule-
musel nähtavaks keskaegsed raidkivid, ehispaepind, hoone 
teise korruse hoovinurgal paiknevad faasitud nurgakivid, esi-

Raamatukogu.
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Tänavapoolne fassaad. Fotod: A. Ümar
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seinal tulid nähtavale kolm sepisankrut.
Tööde käigus otsustati loobuda peasissepääsust vasakule 

jääval fassaadil 20. sajandi pseudoklassitsistliku rustika taasta-
misest. Sel hooneosal on eksponeeritud keskaegse, s.o algse 
hoone teravkaarne portaal (markeeritud süvistatud krohvi-
vuugina), selle paepind, algsete raidraamidega akende faasi-
tud servaga kivid ning hoone seinapinnal paiknenud kolm 
sepisankrut. Algset kõrgust rõhutavad fassaadi teise korruse 
hoovinurgal paiknevad faasitud servaga nurgakivid.

Sisearhitektuur ja interjöör
Hoone sisaldab palju erinevaid ehitusetappe ja -stiile, mille 
säilitamine ja eksponeerimine oli remondi-restaureerimise 
prioriteetne ülesanne. Objekti ajalugu avaneb nii kooli õpilas-
tele, õpetajatele kui ka külastajatele lihtsa konserveerimis-
printsiibi kaudu.

Pööningukorrus
Pööningukorruse kasutuselevõtuga saadud lisapinnal asusid 
tööle kooli juhtkond, õpetajad ja halduspersonal. Ajaloolised 
kandevkonstruktsioonid säilitati ja eksponeeriti. Vana puidu 
ehedus ning  algse tahutud pinnaga talastik võimendavad 
tekkinud suurejoonelist ruumimõju.

Keldrikorrus
Arheoloogiliste kaevamiste järel puhastati varem kasutult 
seisnud keldriruumide paepinnad madalsurvelise märgliiva-
pesuga, vajadusel vuugiti lubikrohviga. Keldrites asuvad nüüd 

kabel, kohvik ja puhkeruumid.

Esimene ja teine korrus 
Hoone kahel põhikorrusel paiknevad vestibüül, garderoob, 
söögisaalid, raamatukogu, klassiruumid, ainekabinetid ja teatri-
saal.

Tööde käigus avatud ja eksponeeritud 
ajalooliselt väärtuslikumad detailid
Esimene korrus
Diele (teatrisaal):
• talalagi, mille kahel laetalal on säilinud marmoreeringuga 

viimistlus;
• lava kohal asuv tasapinnaline laudislagi;
• keskaegne raidportaal ja raidakende fragmendid;
• otsaseina raidaken, millel on säilinud unikaalse leiuna 

raidraami külge kinnitatud puidust piit.   

Dornse-tagune ruum 
• 17. sajandi lõpust pärinev dekoratiivne profileeritud 

servadega taladest talalagi.
• seinatahveldised ja eri ajastute viimistluskihid. 

Söögisaal 
• stukkdekoor ja maalingud 18. sajandist (vt vahetiitli fotot).

Kunstiajaloolane Krista Kodres märkis, et tegemist on Eesti 
varasema kunstiajaloo jaoks olulise leiuga, eriti seetõttu, 
et ruumimaalingud on säilinud tervikuna ja annavad hea 
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Diele (teatrisaal).
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ettekujutuse tellija ning teostaja taotlustest. Maalingud ja 
stukkdekoor lubavad kogu ruumikujunduse dateerida 1760. 
–1780. aastatesse. Stilistilises plaanis on see nn ülemineku-
perioodile iseloomulik kujundus, kus võib näha elemente nii 
hilisbarokist, rokokoost kui ka varaklassitsismist.

Teine korrus:
• keskaegne raidkivitahvlitega fachwerk-sein; 

• 17. –19. sajandile iseloomulikud ruumikujunduselemendid 
seminariruumis; 

• 17. sajandi lõpust – 18. sajandi algusest pärinev seinamaaling. 

Krista Kodres kirjutas kunstiajaloolises eksperthinnangus 
maalingute kohta järgmist: “Ruumi kahel seinal leiduv maaling 
demonstreerib 17. sajandile iseloomulikku võtet, kus maaling 
imiteerib tapisserie’d – kootud kangast, mis tõmmati „tapee-
dina” kas üle terve seina või kattis seina paneelide kaupa. 
Siin on ruumis intensiivsele ookerkollasele foonile grisaille-
võttega maalitud korrapärane lilleõiemuster, mida ühendab 
nn treljaaž – rombikujundit moodustav võrestik. Lae ülaossa, 
vahetult karniisi alla, on maalitud draperii – korrapärase rütmi-
ga paigutatud kaarjalt langev kangas, mis on vahepeal kokku 
sõlmitud laele langevate tupsudega nööriga.“ (vt esikaane 
fotot.)

Kokkuvõtteks
Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paikneval, ajaloomälesti-
seks tunnistatud hoone restaureerimistöödel tuleb tunnus-
tada tellija, omanikujärelevalve, peatöövõtja, projekteerija, sise-
arhitekti, kooli direktori ja muinsuskaitselise järelevalve väga 
head koostööd.

Keerukad probleemid – töödeaegsed lisauuringud, ekspert-
hinnangud, hoonestuse ruumiprogrammilised muudatused 
– lahendati asjatundlikult ja objektitööde graafikut oluliselt 
mõjutamata.

Vene tänava äärne fassaadikujundus edastab sõnumi hoo-
ne pika ajaloo kohta. Vasakpoolsel fassaadiküljel on eksponee-
ritud keskajast säilinud raidportaal, paest ehispind, akende 
raidraamide fragmendid ja müüriankrud. Fassaadi keskosa ja 
parempoolne külg on 1920ndate aastate pseudoklassitsistliku 
rustika, tahveldiste ja vahekarniisidega.  

Kunagine diele – nüüdne teatrisaal oma katkenud raid-
portaali, tööde käigus avatud hilis-keskaegse raidakna ja selle 
kõrval säilitatud algse lubikrohvipinna, maalingufragmentidega 
talalae ning lihtsa tasapinnalise puitlaega – kannab edasi aega-
de sõnumit, mil kinnistul asus kloostrihoov.

Keeruka ajalooga objekti muinsuskaitselises järelevalve-
töös juhinduti põhimõttest, kus prioriteediks oli austus hoone 
esteetiliste ja ajalooliste väärtuste vastu. Tööde teostuse 
aluseks oli konserveerimisprintsiip, mis annab eelistuse autent-
sele materjalile ja ehitussubstantsile ning mille kaudu avaneb 
praegune koolihoone kõigis oma varasemates ajalookihistustes.

Aeg on saanud nähtavaks... 
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Dornse-tagune ruum e väike söögisaal.
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Kastellaanimaja abihoonete 
restaureerimine
Muinsuskaitse eritingimused: Jüri Kuuskemaa, Andri Ksenofontov
Uuringud ja konstruktsioonid: Aleksander Danil
Projekt: OÜ Restprojekt (Tarmo Kööp, Priit Avila)
Muinsuskaitseline järelevalve: Henno Adrikorn
Ehitaja/restauraator: AS Lindrem (Heino Lillipuu)
Puitdetailide ja tarindite restaureerimine: OÜ Kuukaar  
(Jaanus Vipper)
Tellija: Vabariigi Presidendi Kantselei

1830. aastail ehitatud Kastellaanimaja neobaroksed puidust 
abihooned aadressil Roheline aas 1 ja 5 (Kadrioru lossi kas-
tellaaniõue teenijatemaja ja aednikumaja), mis moodustavad 

olulise osa Kadrioru lossi ja pargi hoonestusansamblist, olid 
jõudnud haletsemisväärsesse olukorda. Roheline aas 1 asuv 
vasakpoolne tiibhoone oli juba umbes viisteist aastat tagasi 
põlenud ja jäänud tühjana seisma, parempoolne tiibhoone, 
Roheline aas 5, oli elamuna kasutusel, kuid samuti nii tugevasti 
amortiseerunud, et ähvardas  kokku kukkuda. Hoovil asuvad 
kivist garaažid-tõllakuurid seisid hüljatuna ja räämas. Õnneks 
leiti lõpuks võimalus kompleks tervikuna restaureerida. Siia 
tehti presidendi kantselei autobaas ja mõnede ametnike 
tööruumid. Hooned taastati hoolikalt ja läbimõeldult, säilitati 
kõik, mis vähegi restaureerimist kannatas. Kui algul tundus, et 
hoonete seisundit arvestades on restaureerimise tulemuseks 
antud juhul suuresti koopiamajad, siis tööde käigus selgus, et 
tänu heade meistrite osavusele on võimalik päästa üllatavalt 
rohkesti originaalsubstantsi. Kahjuritest ja seentest lootusetult 
läbi söödud või tulekahju tõttu kandevõime kaotanud konst-
ruktsioonide taastamisel kasutati suures osas vana, mingi muu 
ehitise lammutamisel saadud palki. Ruumi võitmiseks võeti 
kasutusele pööningukorrused ja soojustati aastaringselt kasu-
tatavaks suured verandad. Roheline aas 5 majal ei eemalda-
tud kogu vana värvi, vaid ainult lahtised kihid ja nüüd annab 
krokodillinaha-taoliselt kare laudis ehitisele ehedalt iidse väli-
muse. Hoovil säilitati vana munakivisillutis. 

Oliver Orro

14

EHITISED

Saksa Lunastaja kirik – pühakoja 
taassünd
Muinsuskaitse eritingimused: Aleksandr Pantelejev
Restaureerimisprojekt: Fredi Tomps
Ehitaja/restauraator: AS Rihti Projekt
Muinsuskaitseline järelevalve: Fredi Tomps
Tellijad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet/EELK Nõmme Rahu kogudus

Nõmme Saksa kirik ehk Kristus Lunastaja kirik Nõmmel, Õie 
tn 10, on üks silmapaistvamaid meie nn moodsatest püha-
kodadest. 1932. aastal Robert Natuse projekti järgi valminud 
modernistlik, askeetlikult lihtsa arhitektuurikeelega hoone oli 
ehitatud Nõmme sakslaste koguduse tarbeks ja jäi pärast 
saksa kogukonna lahkumist 1939. aastal tühjaks. Mõnda aega 
tegutses siin Paldiskist baaside eest pagendatud eesti luterlik 
kogudus, pärast II maailmasõda muudeti sakraalfunktsiooni 
kaotanud hoone Kunstnike Liidu ateljeedeks, sinna ehitati 
sisse betoonvahelaed. Suure ühisateljee idee kaotas aga peagi 
oma aktuaalsuse ja kirikuhoonet kasutati laona, 1957. aastal 
anti kirik hoopis kõrvalolevale keskkoolile tööõpetuse klas-
sideks kohaldamiseks. Esialgne interjöör hävis täielikult, sisus-
tus koos oreliga läks kaduma. Muudeti akende kuju ja suurust, 
seintesse murti uusi avasid, ehitati suur hulk sekundaarseid 
vaheseinu, kelder süvistati ja sinna tehti katlamaja. 

Viimased kümmekond aastat enne restaureerimistööde 
algust seisis kirik kasutamata ja jõudis tugevasti amortiseeruda. 

Õnnekombel säilis hoone põhikuju läbi aegade enam-vähem 
muutumatuna ja ehitise piirdekonstruktsioonide seisund või-
maldas neid säilitada, nii et kiriku taastamine osutus võimali-
kuks. Nõukogude aja kihistusi otsustati antud juhul käsitleda 
kui moonutavaid ja sobimatuid ning neid valdavalt mitte säili-
tada. Sellest lähtuvalt eemaldati parasiitkonstruktsioonid: be-
toonvahelaed ja hilisemad seinad lammutati, nii et kirikusaal 
omandas endise ruumivormi, taastati akende kuju. R. Natuse 
originaaljoonistest lähtuvalt tehti taastatud aknaavadesse 
uued avatäited, ennistati altariruumi kirikusaalist osaliselt eral-
davad külgseinad. Restaureeriti väike kellatorn, täiesti uuena 
ehitati katusekonstruktsioon ja katus. Korrastati sise- ja välis-
viimistlus, hoone krohviti ja värviti. Kuigi paljugi on veel lõpe-
tamata, on ehitise 
arhitektuurne üld-
ilme nii interjööri 
kui ka eksterjööri 
osas põhijoontes 
taastatud. Vahepeal 
unustatud ja hülja-
tud pühakoda on 
uuesti sündinud ja 
võimalust mööda 
juba kiriku-kontserdi-
saalina kasutusel. 
Oliver Orro
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Pikk 73. Lastekirjanduse 
Teabekeskus
Muinsuskaitse eritingimused, muinsuskaitseline järelevalve: A. Pantelejev
Projekt: OÜ Tartu Projekt, hiljem OÜ Inrestauraatorprojekt
Peatöövõtja: OÜ Tarrest Ehitus

Pika tänava lõpus Paksu Margareeta suurtükitorni vastas seisis 
aastaid tühi kummituslik maja, millele riik hoone omanikuna 
ei osanud kuidagi sobivat funktsiooni leida. Eelmisest aastast 
alates on toonane tondiloss aga täis rõõmsat elevust, kuna 
pärast aastakümneid virelemist on Pikk 73 majas omale kodu 
leidnud laste raamatukogu, tänapäevase nimega Lastekirjan-
duse Teabekeskus. 

Veel 19. sajandi lõpul asus praeguse hoone asemel kahe-
korruseline kõrge kelpkatusega kivihoone, mis 1880. a plaanil 
on tähistatud politseikasarmuna1. 1900. aastaks sai kinnistu 
omanikuks Nikolai Koch, kelle tellimusel projekteeris üks 
kaasaja tuntumaid baltisaksa arhitekte Rudolf Knüpffer uhke 
neogooti, täpsemalt tuudori stiilis kahekorruselise linnapalee. 
Maja on koos läheduses asuva Pikk 62 hoonega üks silma-
paistvamaid neogooti arhitektuuri näiteid Tallinnas. Pärast 
Kochide lahkumist Eestist on hoones tegutsenud Eesti Aja-
kirjanike Liit, kohalik KGB filiaal ning pärast taasiseseisvumist 
Kunstimuuseumi fondihoidla. 

Hoones oli õnneks säilinud suur hulk ehitusaegseid 
detaile: mitmed aknad, uksed, põrandad, trepid, mis restau-
reeriti ning säilitati omal kohal. Mitmed huvitavad leiud tulid 
välja restaureerimise käigus, millest kõige tähelepanuväärsem 
on kindlasti esimese korruse saali juugendlik laemaaling koos 
kipsdekooriga, mille konserveeris AS KAR-Grupp. Teise kor-
ruse kahevärviline parkett asendati kehva seisukorra tõttu 
koopiaga. Keldris avati kõik varem suletud aknad, kaevati 
välja täiendav keldriosa ja kasutati maksimaalselt pealmiste 
kihtide alt välja tulnud paeplaate. Täiendavalt võeti kasutusele 
pööning, kus õnnestus osaliselt eksponeerida ehitusaegset 
toolvärki. Nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemi rajamine 
lahendati olemasolevate lõõride abil suhteliselt valutult. 
Katusele ehitatud kaks ventilatsioonikorstnat imiteeritavad 
olemasolevaid ega  riiva seetõttu silma. 

Vanalinn on oluliselt võitnud ühelt poolt nii restaureeri-
tud ja aktiivses kasutuses hoonega, teisalt aga ka hoone olu-
lise kultuurifunktsiooniga, mis elavdab seni küllaltki vaikset 
Pika tänava lõppu. Loodetavasti kujunevad Pikk 73 väikestest 
kundedest tulevikus suured vanalinna sõbrad.

            Henry Kuningas
1 Teatavasti kasutati Paksu Margareeta torni tol ajal linnavanglana.
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Rotermanni kruubiveski
Arhitekt: Vahur Sova
Ehitaja: AS KMG Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: Leele Välja

19. ja 20. sajandi vahetusel oli Tallinn oluline Venemaa vilja 
ekspordisadam, osa vilja jahvatati siinsetes jahuveskites enne 
laevatamist välismaale. Christian Abraham Rotermanni vabrik 
oli sellel alal üks edukamalt töötanud suurveskeid, töödeldes 
ja turustades vilja ja puitmaterjali. Veskid ja kõrvalkrundil asuv 
Roseni piiritusevabrik olid esimesed tööstusettevõtted, mis 
tekkisid endisesse bastionide vööndisse Mere puiestee ja 
Jaama tänava (praeguse Hobujaama) vahel. Vajalikud küpseta-
mise ja ladustamise hooned asusid koos ühes vabrikukomplek-
sis, seal hulgas ka Rotermanni kruubiveski. 1906. a ehitatud 
kruubiveski ja 1908. a valminud külmhoone on signeerinud 
autorina insener Ernst Boustedt, kes juhatas 1905.–1908. a 
Rotermanni vabriku planeerimist ja ehitamist.  

2000. a tulekahju tagajärjel hävines hoone katus, puidust 
sisekonstruktsioon ja trepp, aknad-uksed ning tööstuslik sisse-
seade. Halvimasse seisukorda jäi kohati vaid 10 cm paksuseks 
põlenud telliskivimüüri ülemine osa, mis osutus väga varisemis-
ohtlikuks. 

Piirkonna arendamine algas 2005. a suvel nelja uue elu- ja 
ärihoone rajamisega. 

Oluliseks saavutuseks kruubiveski restaureerimisel võib 
pidada insenerlikke lahendusi tagamaks hoone stabiilsust. 
Hoone vundamentide kandevõime tagamiseks võeti kasutu-
sele mikrovaiad, mis puuriti läbi vundamentide ja süvistati. 

Huvitava lahendusena ei toetu vahelaed mitte tavapäraselt 
välisseintele, vaid vaiadele rajatud rostvärkidele, nagu ka sise-
trepp ja liftišaht. Kuna välismüüride seisukord oli kriitiline, 
fikseeriti müüride ülaosa tõmbidena töötavate terasest sarika-
tega, mis takistavad seina  väljapoole vajumist. Terasest sarikad 
jätkuvad puidust profileeritud sarikaotstega. Vanad müüriank-
rud ja metallpunker säilitati ja on praegu vaid dekoratiivse 
funktsiooniga.     Artur Ümar

16

Tondilossist restauraatorite 
koolimajaks

2007. aastal oli Eesti Kunstiakadeemia restaureerimisosakon-
na jaoks tähtis: koliti Suur-Kloostri tänav 11 asuvasse uude 
koolimajja. Eks iga uus ole hästi unustatud vana, siinkohal peab 
see aga iseäranis hästi paika – õppehooneks kohandatud 
maja oli enne restaureerimistööde algust seisnud 15 aastat 
tühja ja mahajäetuna. Ajahammas oli maja usinalt purenud. Kui 
restauraatorid kohale jõudsid, ei olnud katusest ja puitvahe-
lagedest suurt midagi järel, ajaloolisest interjöörist rääkimata. 
Aga professor Juhan Maiste tegi muinsuskaitse eritingimused, 
AS Restor projekteeris, AS Parmeron ehitas ning tondilossist 
saigi restauraatorite teine kodu. Hubane ja omane. Teretule-
mast külla!

      Maris Suits

EHITISED
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Muuga mõisa peahoone katuse 
restaureerimine
Projekt: OÜ PB Sille
Peatöövõtja: OÜ Restaure 
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Mõisaprojekt  
(Jaan Jõgi ja Nele Rohtla)

Muuga mõisa peahoone on ehitatud 1866–1872 mõisa omani-
ku, Peterburi Kunstiakadeemia professori Carl Timoleon von 
Neffi ja arhitekt Ludwig Bohnstedti jooniste järgi ning see on 
Eestis iseloomulikumaid neorenessanss-stiili näiteid.

Mõisa peahoone katuse ja pööningu vahelae konstrukt-
sioonid olid enne restaureerimistööde algust kohati avariilises 
seisukorras. Seisukord halvenes pidevalt, kuna 1987.-1993. a 
teostatud restaureerimis-remonttööde käigus vahetatud ka-
tus lasi valtside ja sõlmede piirkonnas läbi. Kogu pööningu 
osas oli näha seenkahjustusi.Tööd algasid probleemidega, 
kuna ehitajal polnud küllaldaselt kogemusi ajalooliste hoone-
tega. Tehti vigu proteesisõlmedes: vale pikkusega proteesid, 
liiga suur uue ja vana materjali erinevus, keeltappide puudu-
mine jne. Ehitaja kiituseks peab aga ütlema, et õppimistahe ja 
soov kvaliteetset tööd teha oli suur. Võeti arvesse järelevalve 
nõudeid ja soovitusi, tööde teostajad käisid end täiendamas 
Fransiscuse OÜ meistrite juures, mispeale nõuetele mittevas-
tavad sõlmed tehti ümber. 

Plekitööd kulgesid edukalt, kuna õigeaegselt võeti suund 
ajaloolisele käsitlusele. Pleki paigaldamisel järgiti ajaloolisi võt-
teid, kasutati kahekordset tihendatud valtsi. Katuseaknad on 
taastatud algsetele kohtadele ja neile on paigaldatud sepiskin-
nitushaagid. Vana roovitust ei saanud halva seisukorra tõttu 
säilitada. Ajalooliste fotode abil õnnestus taastada atikapealsed 
ja korstnad. Räästastesse paigaldati linnuvõrgud. Pööningule 
ehitati laudadest käiguteed, katuseluukide alla seati puidust 
redelid. 

Mõisate katusekonstruktsioonide parandused ja katuse-
katte tööd (eriti plekitööd) on läinud Eestis kahjuks suurte 
raskustega. Võib öelda, et Muuga mõisa katus on nende hul-
gas praegu parimaks näiteks, eriti plekitööde osas. 

     Nele Rohtla

Mustajõe kõrtsi katuse remont
Projekt: Marksi Projekt OÜ 
Teostus: AS Kurmik
Muinsuskaitseline järelevalve: Agu Roht

Mustajõe kõrts on 19. sajandist pärinev Lõuna-Eesti maa-
arhitektuuri näide. Hoone on kahe eraisiku kaasomandis ning 
seda kasutatakse suvekoduna. Aja jooksul oli kõrtsi laastu-
katus amortiseerunud ja alates 20. sajandi 90ndatest aastatest 
tekkis tungiv vajadus uue katusekatte järele. 

Katusekatte vahetamiseks koostati 2003. a projekt. Juba 
projekteerimise käigus selgus, et välja tuleb vahetada vähe-
malt üks kolmandik suure ristlõikega laetalasid, tala pikkuseks 
üle tosina meetri. Mõnevõrra pidurdas ehitustööde algust 
nendesamade võimsate talade hankimine, ent aastal 2006 sai 
restaureerimisfirma töödega alustada. Remondi maht kujunes 
üsna aega- ja energiat nõudvaks ning komisjon sai tehtu vastu 
võtta alles 2007. a suvel. Ehitajatel tuli muude tööde hulgas 
proteesida katusekonstruktsiooni elemente, välja vahetada 
väiksemaid puitdetaile. Katusekatteks löödi haavalaast, uued 
korstnapitsid laoti punasest tellisest.

Üks etapp maakõrtsi restaureerimisel on lõppenud, tu-
levikku jääb välisviimistluse ja interjööri korrastamine. 

               Viktor Lõhmus 

EHITISED
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Tartu Ülikooli peahoone 
tagafassaadi restaureerimine
Eritingimused: OÜ ARC Projekt
Projekt: OÜ ARC Projekt
Peatöövõtja: AS Eviko 
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ ARC Projekt 
(M. Nõmmemaa)

2007. aasta suvel restaureeriti Tartu Ülikooli peahoone taga-
fassaad ning tiibhoonete fassaadid. Peahoone põhikorpuse 
esi- ja otsafassaadid restaureeriti juba 1998. aastal, mil hoone 
sai hallides toonides, arhitekt J. W. Krause aegsest maketist 
lähtuva viimistluse. Kuna hoone seinu on aegade jooksul 
korduvalt värvist puhastatud, ei andnud uuringud algupärase 
värvilahenduse tuletamiseks piisavat infot. 

2007. aasta restaureerimistöödeks vajalike uuringute 
käigus selgus aga, et põhjapoolset tiibhoonet ja põhikorpust 
ühendava hooneosa katusealuses on säilinud osa seinast, millel 
on näha peahoone tagafassaadi värvilahendus, mis pärineb 
ilmselt 1858. aastast, mil 1809. aastal valminud põhikorpusele 
ehitati juurde tiibhooned. Vaadeldav on kolmanda korruse 

roosaks värvitud sile seinaosa, osaliselt kolm kinniehitatud 
ja valge raamistusega akent ja pisut ka aknaalune stukkorna-
mendiga kassett. Seinalt võetud proovide analüüsimisel leiti, 
et roosal seinaosal oli krohvi peal üks kiht valget kruntvärvi 
ning  kiht pliimennikuga toonitud roosat lubivärvi. Stukkorna-
mendilt ning kassetipõhjalt leiti vaid üks kiht valget lubivärvi. 
Leiu põhjal sai hoone praeguse roosa värvilahenduse.

        Mari Nõmmemaa

EHITISED

Laatsaretist eksklusiivkorteriteks 
 Lossi 21-23, Tartu
Projekteerija: OÜ ARC Projekt 
Teostaja: Eesti Ehitusarenduse OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ ARC Projekt

Kui 2000. aastal avati Maarjamõisas uus Tartu Ülikooli bio-
meedikumi õppehoone, jäid tühjaks paljud arstiteaduskonna 
vanad hooned – vana ja uus anatoomikum ja nahakliinik 
(varem haavakliinik). Endisesse sisehaiguste kliinikusse oli juba 
varem asunud Riigikohus. Anatoomikumid on siiani ülikooli 
omad, nahakliinik müüdi aga eravaldusesse. 

Nahakliiniku ehituslugu on pikk ja sündmusterohke – 17. 
sajandi Rootsi kasarmutest Krimmi sõja aegse laatsaretini. 
1873. aastal kujundas M. Rötscher haavakliinikule Šveitsi stiilis 
fassaadi, R. Guleke 1880. aastal samas stiilis juurdeehitised. 
1920.–1930. aastatel teostati sisemisi ümberehitusi, 1990nda-
tel euroremont.

Viimase ehitusetapiga 2003–2007 tehti interjööri osas 
kannapööre. Seletamatagi on arusaadav, et kunagisest haiglast 
on keeruline eluruume kujundada – erinevad kõrgused, ruumi-
lahenduslik struktuur ja konstruktiivsed iseärasused. Laatsareti 
tiibhooned olid üheks korruseks liiga kõrged, kaheks aga veidi 
madalad. Muinsuskaitseliste piirangute raames jäi arhitekti 
tegutsemisruum üsna kitsaks, kuid ka inspireerivaks. 

Tiibhoonetesse planeeriti korterid läbi kolme korruse, 
keldrist pööninguni. Operatsioonisaal jaotati osaliselt vahe-
laega, kunagisest lae valgusšahtist sai katusekorruse korteri 
garderoob.

Algupärane pinnaviimistlus avanes alles pärast seinu ja 
lagesid katnud kipsplaadi eemaldamist. Paljudes kohtades 
paljastus algne laudvooder või krohvviimistlus, mis ka ekspo-
neeriti. Kogu fassaadi ulatuses eemaldati roomatist või TEP-
plaadist segasoojustus, tiibhoonete osas taastati laudviimist-
lus. Puitpits oli vaid osaliselt säilinud, restaureerimistöö tegid 
hõlpsamaks dekoori jäljed seinapinnal. Tänu säilinud elementi-
dele oli värvivalikul võimalik lähtuda algupärastest toonidest.

     Olev Suuder
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Viljandi kohtuhoone
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Restauraatorprojekt
Projekt: OÜ Konsultatsioonibüroo RV Projekt 1999. a
Muudatuste projekt, viimistluskihtide uuring: A. Tamverk 2007. a
Peatöövõtja:  AS Tartu Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: E. Kalman

Viljandi kohtuhoone aadressil Posti 22/ Koidu 5 valmis 1895. 
aastal. Hoone projekteeris Liivimaa kubermanguvalitsuse 
nooremarhitekt G. Pfeiffer, ehitas G. Darmeri firma Pärnust. 
Plaanilt U-kujulise hoone esimesel korrusel olid ühes tiivas 
rahukohtu ja teises kantselei ning arhiiviruumid, teise korruse 
keskel oli suur kohtusaal. Õuele ehitatud kahekorruseline 
kivist arestimaja rekonstrueeriti möödunud sajandi esimesel 
kolmandikul ja seoti sammastele tõstetud galeriikäigu abil 
peahoonega. Kohtuhoone on ilmekamaid 19. sajandi lõpu 
historitsistlikke hooneid Viljandis. Ehitise funktsioon ei ole 
kasutusajal muutunud, seetõttu on ka muudatused hoone 
plaanilahenduses olnud minimaalsed.  

Restaureeriti nii fassaadid kui ka interjöör. Seoses töödega 
teostati peahoone esimese ja teise korruse ruumides, trepi-
kodades, koridorides ning õuehoones viimistluskihtide uurin-
gud. Selgus, et enamikes peahoone ruumides oli pealmis-
te värvikihtide all säilinud varasemad dekoratiivsed kihid. 

Vestibüüli, trepihalli ja koridoride seintel ennistati ehitusaegne 
kujundus ning lagede ja seinte karniisid puhastati ja korrastati. 
Koridoride kiviparkettpõrandad restaureeriti, katkiste plaatide 
asendusplaadid saadi praeguse kinnistusameti ruumidest. 
Teistes esimese korruse ruumides säilitati ehitusaegsed kivi-
parkett ja laiadest laudadest põrandad, kuid need kaeti uue 
tööruumi nõuetele vastava põrandakattega. 

Ehitusaegsed aknad, aknasulused ning tahveluksed olid 
küllaltki hästi säilinud. Vaid mõni uks vajas tõsisemat restau-
reerimist. Säilinud aaderdus ustel ja trepikojaaknal ekspo-
neeriti. Siseuksed, aknaraamid ja -lauad on värvitud vastavalt 
algsetele värvitoonidele. 

Säilinud kahhelahjud pea- ja õuehoones restaureeriti. 
               Anne Tamverk

Muksi maja ehk Viljandis Pikk 33 
asuva hoone restaureerimine
Eritingimused: Jaak Reinula 
Projekt: AS VMT Ehitus (Kalle Kadalipp)
Peatöövõtja: AS VMT Ehitus
Omanikujärelevalve: OÜ HKP Ehituskonsultatsioonid, Hans Priks
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Proff Projekt, Sven Reiss

Hoone Pikk tn 33 on ehitatud 20. sajandi algupoolel. Rahva-
suus tuntakse hoonet Rosenbergi villa nime all, aga ka Muksi 
majana, kuna tuntud maalikunstnik Juhan Muks elas ja töötas 
seal  aastast 1943 kuni surmani 1983. Viljandi ürgoru nõlval 
asuv maja on neljakorruseline, stiilse maakivist soklikorruse ja 
pseudovahvärktehnikas viimistlusega ülemiste korrustega. 

Vaatamata kolmanda korruse katusekonstruktsiooni seen-
kahjustustele, majavammile keldris ja üldisele hoone käestlas-
tusele, tundus seisukord alul suhteliselt hea. Kahjustused osu-
tusid aga arvatust suuremateks. Teise korruse püstpalkidest 
seinaosa konstruktsioonid olid pehkinud ja suures ulatuses 
stabiilsuse kaotanud. Katuse kandekonstruktsioon korrastati 
ja tugevdati täiendava toolvärgi näol, mis seoti polt-liidestega 
kolmanda korruse laetaladega. Mädanenud vahelae talad 
asendati, sokli ja keldrikorruse teraskandjatel telliskividest 
võlvvahelaed säilitati olemasoleval kujul. 

Fassaadid korrastati. Eemaldati lahtised krohviosad ja 

tsementkrohviga tehtud parandused ning krohviti uuesti lubi-
mördiga. Vahvärgi puitdetailid restaureeriti, pehkinud lauad 
asendati ja värviti linaõlivärviga. 

Kuna aknad olid valdavalt väga halvas seisukorras ja 
nende restaureerimine ei olnud otstarbekas, asendati need 
algsetega analoogsete uute puitakendega. Kiviseintes olnud 
paremini säilinud aknad restaureeriti. Stiilsed välis- ja siseuksed 
restaureeriti, ansamblisse sobimatud hilisemad uksed asendati 
algsetega sarnase profileeringu ja tahveldusega ustega. Aja-
loolised manused puhastati ja võeti taaskasutusele.

Hoovifassaadil asuv omaaegne kuuri ja elamu vaheliste 
pesukuivatusnööride metallist tõstemehhanism säilitati ja 
konserveeriti.             Kalle Kadalipp
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Maidla mõisa valitsejamaja 
ümberprojekteerimine lasteaiaks
Projekt: OÜ Mõisaprojekt
Teostus: AS Rihti Projekt 
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Zoroaster 

Ida-Virumaal Maidla vallas Maidla külas asuv Maidla mõisa 
valitsejamaja on barokne, 18. sajandi keskpaigast pärit ühe-
korruseline osalise keldri, tellisseinte ja kõrge kelpkatusega 
hoone. Hoone keskel on säilinud mantelkorsten, mis praegu 
on kinni ehitatud. 

2007. aasta remont-restaureerimistööde eesmärgiks oli 
kooli söökla kasutuses olnud hoone kohandamine lasteaiaks, 
säilitades võimalikult palju olemasolevat ajaloolist substantsi. 
Lagunenud seinaosad taastati kogu hoone ulatuses ning kroh-
viti lubikrohviga. Enamik esimese korruse vahelagedest avati 
ja säilitati, talalaed puhastati ning restaureeriti. Siseseinade 
puhastamisel tapeedist ja lahtisest krohvist avastati mitmetes 
ruumides maalinguid, mis restaureeriti. Märkimist väärib 
1830ndatest aastatest pärit lillmustri avastamine. Valitsejamaja 
põrandad võeti üles, hästi säilinud vanadest põrandalaudadest 
taastati klassiruumi ja riidehoiu põrandad. Teistesse ruumi-
desse tehti uued laudpõrandad. Esikutes ja keldris kasutati 
põrandakattena paeplaati. Olemasolevad aknalauad säilitati, 
avati algsed aknanišid. Avatäidete puidust ja põletatud savitel-
listest sillused puhastati ning eksponeeriti. Aknaraamid tehti 

uued, barokiajale iseloomuliku tihedama ruudustikuga. Osa 
siseuksi (baroksed tahveluksed ja lauduks koos metalldetaili-
dega) restaureeriti, osalt valmistati uued siseuksed lähtudes 
ajaloolistest analoogidest. 

                 Tõnis Taavet
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Vilivalla ja Tõnise tuulikute 
restaureerimine
Eritingimused: Tõnu Sepp
Teostus: OÜ Lükkepakk 
Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp

Aastatel 1870-1946 oli Hiiumaal pukktuulikuid umbes 450, 
Saaremaal umbes 400, Lääne-, Pärnu- ja Harjumaal umbes 
200, Vormsil, Kihnus ja Ruhnus kokku umbes 30. Eesti pukk-
tuulikute koguarvuks saame umbes 1080. Praeguseks on 
restaureeritavaid pukktuulikuid säilinud ligikaudu 80.

2007. aastal restaureeriti Hiiumaal kaks pukktuulikut: Vili-
valla tuulik (valmis 1886. aastal) Vilivalla külas ja Tõnise tuulik 
(valmis 1903. aastal) Tubala külas. 

Vilivalla tuuliku tehniline seisukord enne restaureeri-
mistööde algust oli avariiline. Tuulikul puudus katusekate ja 
tagasein, murdunud oli pöörpakk ja võll. Suur osa paaridest 
ning nurgapostidest olid tugevalt kahjustunud. Veskikivid, 
harkpill, pill, hammasvärkel, pilliraam, jahukirst ning osa sisse-
seade ülekandeplokkidest ja -võllidest olid säilinud restau-
reerimist võimaldaval määral. Tööde käigus avati kivijalg ja 
looditi sambapuu. Asendati või restaureeriti raampakud ja 
titsid. Kerekarkass ja lava proteesiti tähelepanuväärse järje-

kindlusega, säilitades maksimaalselt vana. Asendati välislaudis, 
katus, pöörpakk, saba, tiivad ja võll. Kasutati ära vanad naelad, 
käänid, võrud, rangid, tahukivi jms. 

Tõnise pukktuulik on Hiiumaa uuemaid ja suuremaid 
pukktuulikuid. Ümberehitustest tingituna oli see seadistatud 
mõneti arusaamatult, osa sisseseadest oli laiali veetud. Restau-
reerimise käigus asendati murdunud pöörpakk ja võll. Valmis-
tati uued tiivad ja paigaldati välislaudis. Proteesiti karkass, lava, 
liugraam ja põrandad.

     Dan Lukas

Vilivalla tuulik.
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RÜÜTLI 12 – VEEL ÜKS AVATUD 
AARDEKIRST TALLINNA VANALINNAS

Rüütli tänava kirikumajad
Juhan Maiste Rasmus Kangropoolile
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Niguliste kirikumajade (Rüütli tn 12 ja 12a) uurimist alusta-
sime koos Rasmus Kangropooliga. Ühiselt valmis ka uurimis-
tööde dokumentatsioon1, kuni sõna otseses mõttes poole 
sõna pealt pooleli jäänud teksti üksi lõpule pidin viima. 
Saatused on imelikud! 

Majad on saanud uue elu: jõulude aegu kaunistavad neid 
kuusepärjad ja suviti lillekorvid. Majad kõnelevad oma ajast, 
tänavad sajanditest, mil Ratsutaja tänav (Ritterstrasse) Toom-
pea nõlva all 1230. aastal Gotlandilt pärinevate kaupmeeste 
poolt asustati. Kirikumajad sulanduvad vanalinna mustrisse: 
nende kõrged viilud ja vintsipoomid viitavad hansalinnas 
kodunenud elustiilile, ehituslik ilme ja detailid annavad aga 
põhjust kõnelda paikkonna omapärasest ja kaupmeeste lin-
nast erinevast staatusest.  

Et mõista linna, tuleb süveneda selle lokaalse ajaloo mitme-
kesisusesse ning avada koore all „elav liha”. Helmi Üprus oli 
esimene, kes kirjutas Rüütli (toona Rataskaevu) tänava hoo-
nestuse erilaadsest kooslusest. Siin kodu leidnud eri ametite 
esindajate – kunstnike, ehitusmeistrite, vaimulike ja literaatide 
– elamud moodustasid hansalinnale tavakohase kaupme-
hemaja elamutüübi kõrval tüpoloogilise mitmekesisuse.2 
Nagu Üprus juba 1979. aastal täheldas, olid siinsed mäe ja 
kiriku vahele kitsastele kruntidele surutud suhteliselt väikesed 
elamud oma tüübilt erinevad, ega vastanud linnas kaup-
meeste hansaõhule tavakohase diele–dornse ehitamisviisile. 
Iga kinnistu kujundas omaette maailma, mikrokosmost, „mida 
naabritest eraldasid kõrged müürid, mis muutsid omaniku 
valduse kloosterlikult kinniseks refuugiumiks“. 3 Üpruse arva-
muse kohaselt ei valitsenud Harju ega ka sellega paralleelselt 
kulgenud Rüütli tänaval kogu keskajal sellist linnaelu „nagu 
kaubandus andis kaubalinnade peatänavatele.”4

1999. aastal esimest korda hoonetesse sisenedes üllatas 
nende mõneski mõttes ekstsentriline loomus. Majas Rüütli 
tänav 12 ei asu diele mitte tänava ääres, vaid hoopiski hoovi 
pool, seal, kus kaupmehe elamus paikneb dornse. Dornse asub 
aga kohas, kus tavapäraselt peaks olema diele. Ka ei pääse 
majja mitte tänavalt, vaid uhke raidportaali kaudu hoovivära-
va alt. Kõrvalmajas, Rüütli tänav 12a avastatud kaks kõrvuti 
ehitatud mantelkorstnat näitasid maja arhitektuuri lugemisel 
kätte juhtlõnga: tegemist ei olnud mitte ühepereelamuga, vaid 
kirikuteenijatele kuulunud kahe korteriga majaga, kus elani-
kud vahetusid aastast aastasse. 

Maja lugu (Rüütli 12)
Esimesena pööras Toompea ja all-linna vahele jäävale alale 
tähelepanu Wilhelm Neumann 1911. aastal.5 Uurimist jätka-
sid Paul Johansen6 ja Leo Tiik.7 Nagu Rein Zobel kirjutab, 
on vaadeldav ala saanud oma linnaehitusliku struktuuri järk-
järgult, varem seal paiknenud kaitsetõkete ja kraavide arvelt 
majaplatse juurde võites.8 Keskses positsioonis oli Niguliste 
kirik (ecclesia mercatorium) – jumalakoda ja kaubahoov. 
Selle ümber asus kalmistu, mida piiras mitmete läbipääsude 
ja väravatega kivimüür. Kirik organiseeris linnalist struktuuri. 
Harju tänavalt algav kitsuke kõrvaltänavake – nn Nõelasilm 
– tagas otsepääsu linna ühelt kesksemalt tänavalt kirikusse. 
Kirikuhoov oli omaette linn linnas, andes märku vaimuliku 
autoriteedi üha kasvavast jõust.  
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15. sajand tõi kaasa suured ehitustööd. Kirikumaja Rüütli 
tänav 12 valmis koos kirikuga. Et säästa ressursse, kasutati 
samu meistreid. Hoone omandas tänaseni säilinud mahu ja 
põhiplaanilise üldlahenduse peamiselt kahes järgus. Aastatel 
1488–14899 juhtis töid linna kiviraidur ja ehitusmeister 
Andreas Kam, mees, kes oli hästi tuntud tänu juba 1484. aas-
tal alanud Niguliste kiriku Antoniuse (toona Matteuse) kabeli 
ehitustöödele.10 Kaht peaaegu teineteise vastas seisvat ehitist 
omavahel võrreldes ei ole põhjust kahelda nende arhitektuu-
rilises suguluses. Rüütli tn 12 peaportaal, mis, nagu mainitud, 
paikneb Tallinnas erandlikuna hoovivärava all, kordab väikse-
mas variandis kabeli võimsa lõunaportaali lahendust. Andreas  
Kami jälg, mida linnas seome mitmete teistegi oluliste töödega 
(tahus näiteks raekotta ja linna kantseleisse uued kalorifeeri-
plaadid11), tähistab toonase hansalinna kõrgtaset, olles hinna-
tav nii oma selge ja puhta joone kui ka nn Tallinna kiviraidurite 
koolkonda esindava arhitektoonika poolest. 

1495. aastal jätkusid tööd kiviraidur Andreas Mo(o)ri 
eestvedamisel, kes on läinud ajalukku Niguliste kiriku juba 
varemgi võimsa läänetorni kõrgendajana.12 Pooleliolevale 
hoonele püstitati viil, valmistati uusi raiddetaile, ehitati pro-
fatt.13 Maja esimesele korrusele püstitati võimas, diele ühest 
seinast teiseni ulatuv mantelkorsten (hiljem ümber ehitatud), 
eeskojast teisele korrusele ulatuv paekiviastmetega trepp, 
paigaldati talalaed. 

Toona uueks nimetatud köstrimaja võis alustada oma 
tavakohast elu, mis osaliselt sarnanes küll hansalinna üldisele 
stiilile, omas aga aasta-aastalt vaheldunud kirikuteenritest ela-
nike tõttu mitmeid erijooni. 1603. aastal kuulus see suur ja 
ilus maja (ein Schone haus mit schonen höffte) kiriku kaplanile. 
1651. aastal kasutas maja kiriku diakon Mattis Willebrand. 
Vastavalt vajadusele viidi hoones läbi uuendus- ja kaunista-
mistöid: murti sisse uusi aknaavasid, kaeti seinad paneelide ja 

lambriidega, võeti eluruumidena kasutusele varem viljasalve-
dena teeninud ülemised korrused, maaliti talalagesid. 

Majad kui maal
Tallinna on nii mõnigi kord võrreldud maaliga, mille arhitek-
toonikas väljendub kubistlik loomus Cesanne´liku armastuse-
na teravate nurkade, kargete värvide ja plastiliste vormide 
vastu, mis on andnud linnale ainuomase võlu. Lapiteki mustris 
eristuvad üksikud majad, mis otsekui aardekirstud ootavad 
avajat, kes ammumöödunu taas nähtavaks teeks. Kiviseintele 
ja raiddetailidele antavad tähendused väljendavad nii neid 
aegu, mil majad ehitati, kui ka meie endi mina. Samm-sammult 
on kirikumajade uurimine avanud nende arhitektuuriloo. 

Restaureerimine on tähistanud protsessi, mille käigus 
avastatu ei ole mitte tähtsusetum kui eelpool kirja saanud 
lugu. Hoidnud mateeria alles, päästnud valla vaimud, on maja 
ise juhtinud restauraatorid põnevikku, kus füüsilisele liituv 
metafüüsiline külg on pakkunud närvikõdi ja avastamisrõõmu. 
Samas on maja kordategemiseks kulunud kümme aastat 
tähistanud ka okkalist teed, omamoodi Via Dolorosat, mille 
lõpus ei terenda mitte ainult lunastus, vaid üha uued vastu-
olud ja probleemid.

Mis siis ikkagi on restaureerimine, teades, et hõbehaam-
rikeste ja harjakeste käiku laskmise asemel tuleb hoopis aas-
takümneid (ja mõnikord sadu) ilma hoolitseva käeta seisnud 
majad tükk-tüki haaval lahti võtta, koostada lammutustööde 
juhendeid, tassida keldritest välja mitme meetri paksune 
saasta- ja prahikiht. Kuidas küll sobitada Ruskinlik idealism: „las 
laguneb, peaasi, et inimkäsi ei segaks vahele” kokku inimese 
elu ja reaalsusega? Kust võtta selleks inspiratsioon ja kust leida 
üles jumalik tarkus? Sest maja ei ole maal, ehkki me sellest 
ju sageli nii mõtelda tahame, vaid miski, mis olnud ja on ka 
edaspidi inimese praktilises kasutuses. 

Kalorifeeriplaat, seinanišš ja maalitud talalagi 
dornse’s. Ukseavast paistab diele’s asuv 
mantelkorsten. Fotod: P. Säre
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Restaureerimisprojekt: Mart Keskküla 
Teostaja: AS Restor 
Sisekujundaja: Heli Eensalu
Muinsuskaitseline järelevalve: Juhan Maiste

Hoonet võib võrrelda põneva juturaamatuga. Iga korrus on 
osa ja iga ruum omaette peatükk, mis ühtekokku kujunda-
vad loetava terviku. Nii nagu kirjanikul, tuleb ka restauraatoril 
loo kokku seadmisel ette mitmeid probleeme. Oht varjutada 
ühe loo jutustamisel teist, kõneleda kõvema hääle ja tämbriga 
pigem keskajast kui 17. sajandist või siis sellele järgnevatest 
ajastutest, sundis väga mitmete otsuste langetamisel tõsiselt 
diskuteerima. 

Fassaadid
Korrastati, osaliselt säilitades ja osaliselt eemaldades 1944. a 
märtsipommitamise järel taastatud krohvi. Esifassaadi puhul 
vastu võetud otsus – katta pind kellukrohviga – muutis seina 
ajastuhõngulisemaks. Katus kaeti värvilise kiviga, mille punakas 
toon harmoneerub ümbritseva vanalinna katusemaastikuga. 
Hooviansambli puhul leitud kompromiss minevikutõe ja 
seda sobivas faktuuris ja värvigammas eksponeerivate värvi-
toonide vahel aitab hoonel sulanduda piirkonna tervikpilti, 
lubades samas igal autentsel üksikosal (katuseaknal, vunda-
mendisoklitel jne) pääseda eraldi mõjule – ilmeka ning hinna-
lisena. Kangialuses puhastati välja talalagi.

Keldrid
Kujundavad suhteliselt tervikliku ja hästi säilinud tsooni, mille 
restaureerimine ja kasutusele võtmine eeldas ennekõike 
autentsete ehitusosade välja puhastamist, sajandite prahi 
eemaldamist, otsustuste tegemist ruumide algse kõrguse 
ja kasutamise osas. Tänapäevases situatsioonis on avatud ja 
eksponeeritud maja kunagine küttesüsteem – kalorifeerahi –  
koos selle eesruumi ja koldega; toodud esile seinte müüritise 
ehituslik iseloom ning renoveeritud küünlanišid ja keldriaken-
de raidraamistus. 

Problemaatiliseks osutus müüridele ladestunud mustuse 
eemaldamine, seda nii ajaloolist substantsi, hoone niiskus-
režiimi kui ka valitud tehnoloogiat silmas pidades. Üheks 
siiani restaureerimistöödel suhteliselt sageli esile kerkivaks 
küsimuseks on vahe tegemine mustuse ja paatina vahel  
(M. Feildeni küsimuse järgi: „What is patina and what is 
just dirtyness?“). Probleemi teise ja olulise külje kujundab 

ka „mustuse“ eemaldamiseks kasutusele võetud meetmete 
mõju kõrvalasuvatele objektidele. Nimelt tõi survepesu 
kaasa naaberhoone seinte ulatusliku niiskumise, krohvi ja 
viimistluskihtide irdumise ning sellele paratamatult järgnenud 
remonttööd. 

Esimene korrus
Hoone kõige väärtuslikum osa, mille puhul ette võetud uuri-
mis-restaureerimistööd tähistasid nii meeliülendavaid ülla-
tusi kui ka tõsiseid probleeme. Valitsevaks printsiibiks on kon-
serveerimine; ideoloogiline seisukoht panna kõlama ruumid 
nende keskaegses (ehitusaegses) ilmes on andnud eelduse 
iga üksikosa läbi kaalumiseks nii omaette väärtusena kui ka 
kontekstis üldise lahendusega. 

Diele’s puhastati seinapinnad välja keskaegse krohvini, 
dornse’s osaliselt 17. sajandi kihistusteni. Krohviparandused su-
latasid maalilised seinapinnad ühtsesse tervikpilti. Esile toodud 
detailid – lai nišš elutoas, peaportaali kivid, jäljed kunagistest 
akendest – lisavad pindadele sobiva aktsendi, andes mõtlemis-
ainet ja süvendades usaldust hoone pika ja ilmeka ajaloo 
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Mantelkorsten ja maalitud lilledega dekoreeritud talalagi diele’s. 

Rüütli 12 hoone restaureerimine ja kohandamine elamuks
Juhan Maiste, Mart Keskküla
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Uuringute käigus puidust trepi alt avastatud keskaegne kivitrepp diele’s. 

vastu. Avatud keskaegne trepp vestibüülis lisab ehituslikku 
tõepära. Kunagise elamiskultuuri märkidena pakuvad diele 
mantelkorstna ja küttesüsteemi osad ruumile atraktiivsust. 

Kahes põhiruumis – diele’s ja dornse’s – on välja puhas-
tatud talalaed. 
Probleemid
1. Teisele korrusele viiv 19. sajandil paigaldatud traditsiooniline, 
stilistilisest küljest keskpärase väärtusega puidust peatrepp. 
Nimetatud trepi alt uurimiste käigus paljastatud keskaegne 
trepp tõstatas küsimuse prioriteetidest. Ühelt poolt oli argu-
mendiks hoone puutumatu ja siduva terviku kujundanud aja-
lugu, teiselt poolt keskaja kui hoone domineeriva etapi ideo-
loogilised ja funktsionaalsed eripärad. 

Võeti vastu otsus: taastada ruum keskaja ilmes. Peamiseks 
argumendiks oli elukultuuris taas korra aset leidnud muutus: 
vastupidi 19. ja 20. sajandile, mil hoone oli jagatud üürikorte-
riteks, oli jälle tegemist ühe omanikuga. Kindlasti aitab ette-
võetut põhjendada ka saavutatud tulemus: ruum mõjub nõn-
da esteetiliselt paremini. Puittrepp paigaldati kõrvalolevasse 
eluruumi. 
2. Mantelkorstna tala ümberpaigutamisel on korstna suurust 
arvatavasti 17. sajandil poole võrra lühendatud. Teoreetiliselt 
oleks olnud võimalik mantelkorsten oma algses ja suhteliselt 
erandlikus kujus taastada, aga see jäeti restaureerimisfilosoo-
filistest kaalutlustest lähtudes teostamata. Kunstilise ja doku-
mentaalse tõe vahel valiti viimane. 
3. Seinanišš dornse’s, mis avati restaureerimistööde käigus, 
eemaldades tõenäoliselt 17. sajandist pärineva telliskivivoodri. 

Seinasüvend on keskajal küllaltki tüüpiline konstruktsioon, mis 
viitab magamisasemele. Baldahhiiniga kaetud voodi ulatus 
otsaga seinapinda. Küsimuse, kas nišš taastada või anda res-
pekt 17. sajandil aset leidnud ümberehitustele, lahendas juba 
kujunenud olukord ise: tellismüüri tehniline seisukord oleks 
nõudnud selle suures osas uuesti ladumist. Liiatigi oleks selli-
sel juhul kadunud võimalus seinaorva osaliselt katvate maalin-
gute eksponeerimiseks. 
4. Keldritrepp dornse’s otsustati pärast avamist ehtida raid-
portaaliga, mille valmistas selle ala parim meister Eestis Arne 
Joonsaar. 
5. Kalorifeeriplaat elutoas säilitati, parandati, eksponeeriti. 
Tegemist on ühe väärtuslikuma arhitektuuridetaliga hoones. 

Teine korrus 
Ehitatud tänasel kujul välja 18. sajandil, ajal, mil kunagised lao- 
ja salveruumid võeti elamiseks kasutusele, nii nagu see Tallin-
nas üldiselt tavaks oli. Kunagises trepihallis avati mantelkorsten 
ja talamaalingud, viidi läbi tavakohased korrastamise ja kon-
serveerimistööd, paigaldati vajalikud uued detailid (sh näiteks 
mantelkorstna luuk). Erilise tähelepanu osaliseks said muu 
kõrval ka trepikäigu puitkonstruktsioonid, mis olemasoleval 
kohal säilitati, konserveeriti ja eksponeeriti. Töömahukaks 
ettevõtmiseks osutus varaklassitsistlike tiibuste ja madalate 
seinalambriide restaureerimine, mis annavad lõppviimistlusele 
aga kindlasti oma varjundi, kõlades kokku üldideega – panna 
ruumid kõlama särava ja hingestatuna. 

Probleemiks üldise lahenduse vaoshoituse ja pieteedi-
tundelisuse raames oli tänavaäärse elutoa ilmestamine uue 
laemaalinguga, mis viitab stilistilise restaureerimise ja kunstilise 
tahte prevaleerimisele. Samasse ruumi oma algsele asukohale 
paigutatud klassitsistlikes vormides kahhelahi on üks ajaloo 
taas üles kirjutamise võimalustest, mis aitab muuta tänast 
situatsiooni värviküllasemaks ja retooriliselt rikkamaks.  

Pööning 
Hansakodaniku elukultuuris oluline osa, andes alumiste kor-
ruste elufunktsioonile lisaväärtuse kaubaruumide ja ladudena. 
Otsus võtta pööning elamiseks kasutusele tähistab maja 
kui terviku funktsioneerimises kõige suuremat muudatust. 
Seejuures tuleb tähelepanu juhtida lahenduse meisterlikkusele, 
arhitekti ja restauraatorite diskreetsele oskusele sobitada uus 
otstarve vanasse raami, paigutades WC-plokk, saun ja minia-
tuurne köök arhailise toolvärgi pakutud võimalustesse. Ruu-
mis säilitati ja restaureeriti katuse toolvärk, ehitati trepikäigu 
kohale klaasist lagi, mis lubab senisel pimedal ja iseloomutul 
hooneosal omaette väärtusena maksvusele pääseda. 

Korrastatud salveseinad, vintsi alustugi ja luugi kunagine 
raamistik rikastavad keskkonda paljude detailidega. Kõikjal 
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Diele-pealne ruum maalitud mantelkorstna ja talalaega

hoones hoomatav arusaam minevikust ja austus selle elavate 
tunnismärkide vastu võetakse hoone katuse all sümboolsena 
kokku, kandes mineviku üle tulevikku.  

Kokkuvõte 
Hoone Rüütli tn 12 on väärikas täiendus nii hansalinna aja-
loole kui ka muinsuskaitse toimimisele – see on monument, 
mis väärib tähelepanu ka aastasadade möödudes. Restau-
reerimine ei ole hoone ajaloolist kudet oluliselt kahjustanud, 
pigem vastupidi – aidanud selle üksikutest päevalgele ilmunud 
osadest kujundada narratiivi, avatud raamatu ja heliteose, kus 

paljude nootide koosmõjus sündinud fantaasia avaldub enne-
mini sütitavate mõtetena kui liigse arhaiseerimisena deko-
reeritud ruumide näol. 

Aastatel 2005–2007 majas toimunud suuremahulised ja 
professionaalsed konserveerimis- ja restaureerimistööd on 
kinnistanud varasemaid seisukohti, andes samas uue posit-
siooni mitmete Tallinna keskaegse arhitektuuri probleemide 
lahendamiseks. Hoone restaureerimisel rakendatud 
metoodika on olnud vastavuses rahvusvaheliste tavadega ja 
pälvib tähelepanu.

RÜÜTLI 12 HOONE RESTAUREERIMINE

1 Rasmus Kangropool, Juhan Maiste, Rüütli tänav 12/12 A. Väliuuringute  
programm, Tallinn 1999. Käsikiri Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis;  
R. Kangropool, J. Maiste, Rüütli tänav 12/12 A. Lammutus-  ja uurimistööde aru-
anne, Tallinn 1999. Käsikiri samas; R. Kangropool, J. Maiste, Rüütli tänav 12/12 
A. Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Tallinn 1999. Käsikiri samas; R. Kangro-
pool, J. Maiste, Rüütli tänav 12/12 A. Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Tallinn 
1999. Käsikiri samas; R. Kangropool, J. Maiste, Rüütli tänav 12/12 A. Lammutus-
tööde projekt, Tallinn 1999. Käsikiri samas R. Kangropool, J. Maiste, Rüütli tänav 
12/12 A. Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Tallinn 1999. Käsikiri samas. 
2 Helmi Üprus, Das Wohnhaus in Tallinn vor 1500. – Häuser und Höfe im 
Ostseegebiet und im Norden vor 1500. Acta Visbyensia V, lk 155.
3 H. Üprus, The „old town” of Tallinn and its Future. - Monumentum, Vol. VIII, 
1972, lk 76.
4 H. Üprus, Niguliste kvartali linnaehitusliku kujunemise ja hoonestuse 
arhitektuuriajalooline ülevaade. Tallinn 1968, Käsikiri Muinsuskaitse Ameti 
arhiivis, lk 11. 

5 W. Neumann, Der Stadplan als geschichtliche Urkunde. – Mitteilungen aus 
der livländische Geschichte. Bd. 21, Riga 1911. 
6 Paul Johansen, Nordische Mission. Revals Gründung und die schwedensiedlung 
in Estland. Stockholm 1951.
7 Leo Tiik, Vana Tallinn. Ajaloolis- topograafiline käsitelu linna tekkimisest ja 
kujunemisest. Dissertatsioon. Tartu 1958 Käsikiri TÜ raamatukogus
8 Rein Zobel, Tallinna keskaegsed kindlustused. Tallinn 1980. 
9 Tallinna Linnaarhiiv, NiKB, lk 174 jj. 
10 Mai Lumiste, Rasmus Kangropool, Niguliste kirik, Tallinn 1990, lk 39. 
11 R. Kangropool, Rae kiviraidurite-müürseppmeistrite osast Tallinna vanema 
arhitektuuri kujunemisloos kuni umbes aastani 1650. – Kunstiteadus.  
Kunstikriitika. Tallinn, 1983, lk 123. 
12 M. Lumiste, R. Kangropool, op. cit. lk 41. 
13 TLA, NikKB 1, lk 226 jj. 
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Jaani kiriku roll Eesti sakraalarhitektuuris
Tiina-Mall Kreem

Tallinna Jaani kiriku arhitektuurile antud hinnangud on üld-
juhul negatiivsed. Ühelt poolt lähtuvad need kiriku võrdlusest 
lähedalasuva ja samuti 1862. aastal nurgakivi saanud Kaarli 
kirikuga, mis näib (krohvimata peakiviseinte, kahe torni ja ava-
ra tugedeta saaliga) kohalikus sakraalarhitektuuri kontekstis 
Jaani kirikust moodsam ning mida on käsitletud kui eestlaste 
esinduskirikut.1 Teisalt tuleneb Jaani kiriku arhitektuuri ala-
vääristamine (kuni hävitamise soovini minev) selle võrdlusest 
1920.–1930. aastatel loodud Vabaduse väljaku arhitektuuriga, 
mille üldjoontes modernistlikus iseloomus on nähtud Eesti 
riigi edumeelsuse ja esinduslikkuse kehastust.2

Vaadates Jaani kirikut aga selle loomisaja kontekstis, muu-
tub ehitis Eesti (kiriku- ja arhitektuuri-) ajaloo seisukohalt 
väärtuslikuks, sest esiteks – koos Tartu Ülikooli, Tallinna Kaarli 
ja Viljandi Pauluse kirikuga juhatas Jaani kirik sisse Eestis keiser 
Aleksander II ajal, täpsemalt 1860. aastatel alanud kirikuehi-
tuse buumi. 

Teiseks, ka Jaani kiriku ehitus on eestlaste rahvusliku ene-
seteadvuse kasvu seisukohast olnud tähtis. See, et varem oma 
jumalateenistusi väikses Pühavaimu kirikus pidanud eestlased 
said korraga mitte ühe, vaid kaks uut suurt kirikut (samas 
sakslased jäid oma vanadesse pühakodadesse), kinnitas matsi-
rahva eneseusku. Teisisõnu – nagu Kaarli, nii kandsid ka Jaani 
kiriku püstitamise nimel tehtud üldrahvalikud annetused vilja.3

Kolmandaks, vaadates Jaani kirikut Saksamaa 19. sajandi 
keskpaiga ägedatele vaidluste väljal küsimuses – Milline peab 
evangeelne/protestantlik kirik olema? –, saab selgeks, et oma 
neogooti stiili, ristikujulise põhiplaani, võlvitud kolme löövi ja 
basilikaalse lahendusega esindab see üht kõige selgepiirilise-
mat ning sajandi teisel poolel kõige elujõulisemaks osutunud 
sakraalarhitektuuri arengusuunda. Jaani kirikule omase histo-
ritsistliku ajastuspetsiifika väärtuse rõhutamiseks olgu lisatud, 
et Eesti sakraalarhitektuuri edasise arengu seisukohalt samuti 
olulised “teetähised”, juba mainitud Tartu Ülikooli kirik, Viljandi 
Pauluse kirik ja Kaarli kirik esindavad teisi 19. sajandi keskpaigal 
väljakäidud sakraalarhitektuuri tulevikuvisioone. Kui Jaani kirik 
ongi ehitatud Pauluse kirikuga formaalselt samas neogooti 
stiilis, siis materjali käsitlus, siseruumi liigendus ja katmine on 
kahe kiriku juures kardinaalselt erinevad.

Neljandaks tuleb rõhutada, et mitte ainult paljukiidetud 
Kaarli kiriku kavandanud Otto Pius Hippius (temaga koos-
tööd teinud Bernhard on küll juba klass omaette), vaid ka 
Jaani kiriku arhitekt Christoph August Gabler oli Peterburi 
Kunstide Akadeemias õppinud ja tunnustatud arhitekt. Eesti-
maa kubermanguarhitektina, erinevalt Hippiusest (ning sarna-
selt ülikooli kiriku kavandanud Karl Ratthausile ning Pauluse 
kiriku ehitanud Franz Blockile ja Matthias von Holstile), arves-
tas Gabler kohalikku ehitustraditsiooni: valides Tallinna Nigu-
liste, Oleviste ja toomkiriku eeskujul uue kiriku ehitusstiiliks 
gootika, laenates neist mitmeid motiive (talum ja teravkaarne 
arhivolt välisportaalide kompositsioonis, rippkonsoolid inter-
jööris, lahtine galerii tornikujunduses jne), pidades otstarbe-
kaks fassaadide krohvimist, arhitektoonilise altariseina aseta-
mist altarilaua taha ja lahtise trepikäiguga kantsli paigutamist 
kolmelöövilise kirikusaali piilarile (nagu see on Olevistes ja 
Pühavaimu kirikus ja oli Nigulistes ning kuni 1724. aastani ka 
toomkirikus). 

Eelöeldule tuleb lisada, et arhitekt Gableri pöördumist 
eeskuju otsingutes just kohaliku sakraalarhitektuuri pärandi 
juurde tuleb pidada 1850. aastate teisel poolel edumeelseks. 

Fotod: K. Matteus
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Seda, et ehitusstiili (ja paljuski ka ruumilahenduse) valik sõltub 
lõppkokkuvõttes kohast, kuhu kirik ehitatakse, rõhutas näiteks 
Gablerist võrreldamatult kuulsam mees, kõigi maailma pro-
testantide eeskõnelejaks pürgiva Preisi kuningriigi peaarhitekt, 
kirikute, pastoraatide ja koolimajade mustriraamatute välja-
andmisega seotud olnud ning ise sadu kirikuid kavandanud 
August Friedrich Stüler. 4

Lõpetuseks tuleb tähelepanu juhtida veel Jaani kiriku 
omaaegsele hoolikale positsioneeringule: kirik paigutati (linna 
käsutusse antud uuele alale, endisesse kindlusvööndisse) nii, 
et selle siluett sulgeks linnasüdames Narva maantee Tatari ja 
Väikese Roosikrantsi poolt tulles. Kuigi muutunud liiklusolud ja 
linnakujunduse põhimõtted on omaaegset teedekulgu muut-
nud, ei tohiks see vähendada Jaani kiriku kui 1867. aastaks 
valminud sakraalhoone ja tollase linnaarhitektuuri hinnatud 
komponendi ajaloolist väärtust.

Kirjeldatud väärtuse teadvustamine oli Jaani kiriku 
restaureerimise eeltingimus. Restaureerimise käigus tehtud 
uuringutega avanesid Eesti arhitektuuriajaloo jaoks mitmed 
seni “varjatud leheküljed” ja selgus näiteks, et tumepruuni vii-
mistluse ja neogooti stiilis kirikusisustuse vahele ei saa tõm-
mata võrdusmärki, nagu on üldiselt arvatud.5 Kui selgus, et 
tumepruuni viimistluskihi all on mitmed heleda värvi kihid 
ja seinal olev värvipaneel sekundaarne,6 muutus esmalt ette-
kujutus Jaani kiriku originaalinterjöörist ning seejärel ka kiri-
kule varem antud hinnang.

Restaureerimine
Niina Mäger

Projekt: Sille OÜ
Interjööri viimistluskihtide uuringud: OÜ Rändmeister
Eritingimused: Aleksander Pantelejev
Peatöövõtja: OÜ Tarrest Ehitus
Alltöövõtjad: AS KAR-Grupp (lühtrid, seinabraad, altarimaal), 
Rosswood OÜ (pingid), OÜ Sandvik Forbes
(siseuksed, seinapaneelid)

Tallinna Jaani kiriku siseruumide remondi-restaureerimistöid 
alustati 2007.aasta jaanuaris, kiriku  taasavamine toimus sama 
aasta 10. juunil. Kirikurenessansi programmi rahadega restau-
reeritud Jaani kiriku näol on nii koguduse liikmed, linnarahvas 
kui ka turistid saanud juurde suurepärase kultuuriasutuse. Jaani 
kiriku tihe kultuuriürituste kava on näidanud, et investeeringud 
ühe mälestise ja pühakoja kordategemisse tasuvad end kuhjaga.

Pärast sisustuse ladustamist ja töökodadesse toimetamist 
alustati lammutustöödega: eemaldati vanad põrandaplaadid ja 
aluspõrandad, mille käigus ilmnes, et puitlaagid pinkide-aluse 
põranda all olid kohati täiesti pehkinud, mistõttu põrandad 
olid kiriku kesklöövi poole vajunud. Osade rõdupostide ala-
osa oli nii kahjustunud, et postid kohati lausa rippusid õhus. 

Rõdu astmestik, põrandatalad ja -laudis olid koikahjustus-
te tõttu sedavõrd halvas seisukorras, et konstruktsioonid ja 
trepp tuli asendada.

TALLINNA JAANI KIRIKU VÄÄRTUSTEST JA NENDE SÄILITAMISEST



2828

 Restaureeritud interjöör.

Kiriku põranda aluskihti – ehitusliiva – paigaldati küttekaa-
bel ja kanalid tehnovõrkudele. Betoonist valatud aluspõrandad 
kaeti paeplaatidega, mis lõppviimistlusena vahatati. Projektiga 
muudeti pingistiku puidust aluspõrandat ja kinnitussüsteemi. 
Varem olid pingiridade istmete all küttetorud ja kinnitus oli 
lattrauast nurgistega. Tehti ühtne küttekaabliga betoonpõrand 
ja olemasoleva mõõtude järgi uus pingistiku all olev pisut 
kõrgemale tõstetud puitpõrand, kus kasutati maksimaalselt ka 
vana põranda laudu. Seinad, piilarid, vööndkaared, võlvid ja 
roided puhastati liivapritsiga vanast värvist ja krohvikihtidest. 
Seinad ja võlvid krohviti lubimördiga, võlvid värviti lubivärviga 
valgeks ja seinad helekollaseks. Raidkivist piilarite, vööndkaarte 
ja rippkonsoolide restaureerimise kontseptsiooni leidmine 
kulges koostöös mitmete restauraatorite ja ametite esindaja-
tega. Probleem lahendati nõnda: vööndkaared, rippkonsoolid 
ja piilarid puhastati krohvist ja vastavalt täiendavale viimistlus-
uuringule otsustati neid uuesti mitte krohvida, vaid katta kaks 
korda lubjapiimaga ja kolmas kord lubjaveega kuni soovitud 
pinnafraktuuri ja tooni saavutamiseni. 

Esialgu ei kuulunud plaanitud tööde sekka altarimaali res-
taureerimine. Kavatseti vaid kogu altarisein ja -laud (F. Kühne, 
1862–1867 a) puhastada ja puitdetailid remontida. Tööde 
käigus otsustati siiski ka maal (K. Wenig) restaureerida. AS 
KAR-Grupi maalirestauraatorite poolt paatinast ja mustusest 
puhastatud kihtide alt tuli välja ning lõi täies värviilus taas 
särama „uus“ altarimaal.

Tallinna Jaani kirikusse ehitas esimese oreli 19. sajandi 
Põhja-Eesti tuntuim oreliehitaja Gustav Normann 1867. aas-

tal. 1913. aastal moderniseeris pilli eestlasest orelimeister 
August Terkmann. Kuna oreli seisukorda hinnati halvaks, sõl-
miti 2005. aasta jaanuaris oreli restaureerimise toetuseks 
loodud orelifondi ja Saksa orelifirma Orgelbau in Ostfriesland 
vahel leping, mille kohaselt orelimeister Martin Haseborg ehi-
tas Jaani kirikusse uue altarioreli ja restaureeris Normanni-
Terkmanni oreli. Ehitusaegne oreliväär, kantsel (G. J. Moikow) 
ja kõlaräästas (F. Sporleder) restaureeriti ning  värviti.

19. saj II poolel valmistatud pingid restaureeriti töökojas 
Viimsis. Kõik avatäited, kroonlühtrid ja seinabraad restaureeriti, 
samuti E.-A. Jänese 1990.–1991. aastal loodud aknavitraažid.

Lühikese ajaga (vähem kui poole aastaga) teostatud suure-
mahuline ja põhjalik remont-restaureerimine sai võimalikuks 
tänu paljude firmade heale koostööle. 

1 E. Tamm, T.-M. Kreem, Tallinna Kaarli kirik, Tallinn, 2007, lk 138.
2 Nt M. Laarman, Mis saab Jaani kirikust?, 1936 – M. Laarman, Mina kõnelen 
kunstist, E. Laarman ja H. Runnel (koost), Ilmamaa: Tartu, 1998, lk 346 jj.
3 Olgu lisatud, et üleriigilist ja üldrahvalikku rahakogumist alustati Tallinna 
eestlaste ühe uue kiriku ja eeskätt just linna patronaadi alla kuuluva (tulevase 
Jaani) kiriku heaks. Alles pärast seda, kui selgus, et ühe asemel ehitatakse kaks, 
jagati kogutud 7240 rubla kahe kiriku ehituse vahel. – E. Tamm, T-M. Kreem, 
Tallinna Kaarli kirik, lk 19.
4 Kohaliku ehitusmaterjali ja käsitöötraditsiooni hindaminekust kiriku ehituse 
juures, nt: E. Börsch-Supan, D. Stüler, Friedrich August Stüler : 1800 – 1865. 
München [u.a.], 1997, lk 151.
5 T. Böckler, Kiriku interjööri värvikavand, Tallinn, 1992, lk 1. (Käsikiri Tallinna 
Kaarli kiriku arhiivis.)
6 S. Volmer, Tallinna Kaarli kirik. Interjööri viimistluskihtide uuringud, Tallinn, 2005, 
lk 3, 4, kaart 1, 3, 13. (Käsikiri Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis.)

EHITISED
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HÄBIPLEKIST ESINDUSHOONEKS
Poska maja restaureerimine

Helen Kallaste

Muinsuskaitselised eritingimused: OÜ Vana Tallinn 
Projekt: OÜ H. Uuetalu 
Sisekujundus: OÜ Grünberg 
Muuseumi sisekujundus: Anne Tamverk 
Peatöövõtja: AS Rihti Projekt  
Puitlagede konserveerimine: AS KAR-Grupp  
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ H. Uuetalu 
Omanikujärelevalve: Aarne-Innar Sommer

Jaan Poska 142. sünniaastapäeval, 24. jaanuaril 2008. aastal 
avati Kadriorus pidulikult tema kunagine kodumaja. Kaua 
tühjana ja räämas seisnud ühest linna häbiplekist on pärast 
restaureerimist saanud Tallinna Linnavalitsuse esindushoone 
ja Jaan Poska muuseum. 

Hoone ajaloo lühiülevaade
1875. aastal projekteeris arhitekt Nikolai Thamm kaupmees 
Alexander Holmbergile Kadriorgu Liiva nime kandnud tänava 
äärde ühekorruselise, kõrgema keskosaga historitsistliku 
puitvilla. Hoone oli suhteliselt väike, kaunistatud rikkaliku 
puitdekooriga. 1887. ja 1900. aastal suurendati seda mõne 
toa võrra. Ulatuslikumad ümber- ja juurdeehitused toimusid 
aga 1908. aastal, kui kinnistu oli omandanud toonane Tallinna 
linnavolikogu esimees Jaan Poska, kes töödele isiklikult suurt 
tähelepanu pööras. Tema soovil ja juhatusel lisandusid näiteks 
mitmed esindusruumid, kus oli võimalik vastu võtta suuremat 
hulka külalisi. Poska-aegsed on ka praeguseks restaureeritud 
kaarja ülaosa ning luukidega aknad. Muuseas oli see üks esi-
mesi elamuid, kuhu toodi tervikuna sisse elekter ; seda juba 
mitu aastat enne Tallinna Elektrijaama valmimist1.

Hoone sai Jaan Poska, tema abikaasa Constance’i ning 
nende arvuka pisipere elupaigaks – Poskadel sündis kümme 
last, kellest pärast isa surma olid pärijatena elus kaheksa. 
Samuti kujunes sellest suure ajaloolise tähtsusega esimene nn 
eestlaste salong – tolleaegse rahvusliku eliidi kogunemiskoht, 
kus peeti salongiõhtuid, musitseeriti, loeti luulet, vesteldi ja 
arutati päevakajalisi küsimusi.

Jaan Poska suri 1920. aasta 7. märtsil, kui kõigest veidi üle 
kuu oli möödunud Tartu rahulepingu allakirjutamisest. Samas 
majas toimus ka ärasaatmine – esimene Eesti Vabariigi riiklik 
matusetseremoonia. 1927. aastal otsustas Tallinna Linnavolikogu 
Liiva tänava tema auks Jaan Poska tänavaks ümber nimetada. 

Pärast isa surma rentisid pärijad hoone majanduslikel 
põhjustel välja. 1920ndate lõpust on siin lühikest aega tegut-
senud Itaalia saatkond; 1930ndate teisel poolel kasutas seda 
Eesti Naisliit tütarlaste internaadina2. 

Vasakul: Peafassaad 
2000. aastal. Foto P. Kraas
Paremal: Peafassaad 
aastal 2007.
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Tulekahju 2000. aasta suvel. Foto K. Ulm
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Nõukogude ajal tegutses hoones – siis kandis see aadressi 
A. Leineri 8 – ALMAVÜ3 õppekeskus. Sel ajal ehitati maja 
taha endisesse iluaeda garaažid, vaheseinte lisamisega püüti 
tekitada hoone funktsioonist lähtuvalt otstarbekamat koridor- 
tüüpi plaanilahendust, osa avasid suleti, teostati ajastule ise-
loomulikke viletsakvaliteedilisi remonditöid.

Taasiseseisvumise järel käis tühjaks jäänud hoonel erine-
vaid kosilasi. Kaubale aga ei saadud, hoone seisis tühjana edasi 
ning selle saatus oli kurvavõitu nagu peremeheta majadel ikka. 
Ruumides toimetasid illegaalsed asukad, korduvalt oli põlen-
guid. Tulekahjus said kannatada peamiselt teise korruse osa ja 
katusekonstruktsioonid ning tühjana seisva hoone kustutus-
veest niiskunud konstruktsioonides hakkas hoogsalt vohama 
majavamm. 2005. aastaks oli olukord muutunud sedavõrd 
tõsiseks, et restaureerimistehnoloog Helve Ilvese eksperthin-
nangu kohaselt oleks mälestis kohese sekkumiseta järgneva 
paari aasta jooksul lõplikult hävinud.

Restaureerimistööd
Konstruktsioonide kindlustamise ning seenkahjustuse likvidee-
rimise ettevalmistustöödega alustati 2005. aasta sügisel, kui 
hoone tulevane funktsioon oli veel täpselt teadmata. Restau-
reeritavad detailid – aknad-uksed, dekoratiivsed puitlaed, 
mansardkorrusele viiv trepp, välislaudis ning kogu puitdekoor  
– demonteeriti ja töödeldi vammitõrjevahendiga. Lagedelt 
ja seintelt võeti maha krohv. Väärtuslikke parkette ei olnud 
võimalik suurte kahjustuste tõttu säilitada, põrandad lammu-
tati ja nende alune täitepinnas eemaldati. Samaaegselt toimus 
konstruktsioonide avamine, kahjustatud osade eemaldamine 
ning kõlbulike kindlustamine ja stabiliseerimine. Eesmärk oli 
säilitada võimalikult palju vanu palke ja talasid. Maja püstihoid-
mine valmistas sealjuures parasjagu peavalu, kuna kandeseinte 
alaosades oli hulganisti laiaulatuslikke kahjustusi; läänepoolses 
nurgas paikneva ruumi üks sein lahtivõtmise käigus ka varises. 

Pärast põhjalikku vammitõrjet ja vajalikke proteesimistöid 
palgivahed takutati ja hoone vooderdati tuuletõkkeplaadiga. 
Paigaldati restaureeritud aknaraamid, laudis ja puitdekoor. 
Sisemised aknaraamid on sooja hoidmiseks valmistatud uued, 
pakettklaasidega. ALMAVÜ-aegse ilmetu peaukse asemele 

tehti olemasoleva tagaukse eeskujul uus uks, vilets betoonist 
välistrepp asendati graniitastmetega. Varikatus valmistati ukse 
kohale 1887. aasta projektist ja Tallinnas säilinud ajaloolistest 
eeskujudest lähtudes. 

Taastati Nõukogude ajal kinni ehitatud veranda aknad. 
Tõenäoliselt olid need olnud juba Poska ajal väljast kaetavad 
ruloodega, mille terastarindid olid alles, kuid õhukesest laine-
plekist kangad täielikult läbi roostetanud. Ruloosid otsustati 
mitte taastada, kuna selle tarvis ei õnnestunud leida materjale, 
ka ei peetud maja soliidse välimusega kõige sobivamaks aken-
de kohal olnud rohmakavõitu rullikaste.

Krundil asunud nõukogudeaegsete silikaatkividest garaaži-
de asemele ehitati peamaja arhitektuuriga sobiv kõrvalhoone, 
milles paikneb saun, üks korter ja abiruumid. Krunt piirati 
puitlippaiaga. Krundi heakorrastustööd toimusid OÜ Lootus-
projekt koostatud projekti alusel.

Sisekujundus
Hoone esimesel korrusel on suur ja väike saal ning salong, mis 
pakuvad võimalusi koosolekute, vastuvõttude ja kultuuriüri-
tuste korraldamiseks; lisaks personali kabinetid, köök, mitmed 
abiruumid, terrass, eraldi sissepääsuga muuseumiosa. Ülakor-
rusel saab kahes toas vajadusel külalisi ka majutada.

Sisearhitektuurse projekti autor Maile Grünberg on ruu-
mide kujunduse lahendanud möödunud sajandi alguse histo-
ritsistlikke interjööre silmas pidades. Eeskuju on võetud ka 
mõnest rariteedina säilinud mustvalgest Poska-aegseid tube 
kujutavast fotost, kuid kindlasti ei ole tegemist rekonstrukt-
siooniga – ruumide tänane ilme on saanud toonasest uhkem-
gi. Tapeedid, saali ja salongi seintele paigaldatud puitpaneelid, 
luksuslikud lühtrid ning mööbel on valitud ajastukohased. 

Hoone lääneküljel kahes väikeses toas olevailt kauneilt 
kassettlagedelt avastati uuringute käigus mitme valge õlivärvi kihi 
alt üllatusena trafarettmaalingud: laseeriva põletatud umbra 
tooniga taim-ornament ja triibud lakitud puidul (vt vahetiitli 
fotot). Lahtivõetud laed restaureeris töökoja tingimustes AS 
KAR-Grupp. Eemaldati õlivärv, toneeriti maalinguid, puudu-
olevad detailid asendati olemasolevate eeskujul uutega ning 
lae tagasipaigaldamiseks valmistati uus alusraamistik. 
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Teistes ruumides taastati peegelvõlvlaed. 
Kolmest vanast ahjust õnnestus kaks restaureerida algse-

test kahlitest, üks neist on ka köetav. Kolmas ahi oli nii katki, 
et vaid poole sai taastada olemasolevatest kahlitest. Restau-
reeritud on säilinud algsed siseuksed, puuduvate asemele 
valmistati koopiad. Samuti restaureeriti teisele korrusele viiv 
puittrepp. Teise korruse tubades on osaliselt eksponeeritud 
vanu katusekonstruktsioone.

Jaan Poska muuseum
Hoone hooviküljel paikneb kahest toast ning abiruumidest 
koosnev Jaan Poska muuseum, mille kujunduse autor on sise-
arhitekt Anne Tamverk. Muuseum ei ürita pakkuda konku-
rentsi Eesti Ajaloomuuseumile, vaid püüab luua pilti hoonest 
kui ühe perekonna kodust, tuues Jaan Poska kõrval esile ka 
maja ning pere hingeks olnud proua Constance’i ning nende 
lapsed. 

Siin võib näha vanu fotosid, kirju ja dokumente, Jaan Pos-
ka marmorbüsti ja surimaski (A. Starkopf, 1920), A. Weizen-
bergi Poska büstist 2008. aastal tehtud pronkskoopiat, Jaan 
ja Constance Poskat kujutavaid maale ning originaalkaardist 

tehtud koopiat Tartu rahu aegsete riigipiiridega. Ekspositsioon 
täieneb peagi praegu restauraatorite käes oleva Jaan Poska-
le kuulunud tooli ning sekretäriga, mille taga ta kirjutas oma 
kirjad. Fotode ja fi lmide näitamiseks on plaanis paigaldada 
ekraan. 

Vastastikusel kokkuleppel tutvustatakse muuseumikülasta-
jaile hoone teisigi ruume ning linna külalistele muuseumi. SA 
Jaan Poska Mälestusfondi nõukogu esimehe professor Peeter 
Järvelaidi arvates on linna ja muuseumi koostöö hästi toimiv 
sümbioos, millest võiks inspiratsiooni saada teistegi oluliste aja-
lootegelaste kodude säilitamisel-taastamisel, tuues näiteks halvas 
seisukorras olevad Jaan Tõnissoni ja Jüri Uluotsa majad Tartus.

Allikad:
TKVA arhiivis leiduv projektdokumentatsioon.
Intervjuud TKVA muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovikuga 
ning SA Jaan Poska Mälestusfondi nõukogu esimehe prof Peeter 
Järvelaidiga.

.

Ülemine: Saal.  All: Interjöör restaureerimisjärgselt.

1 Arvatavasti lähedalasuva Tallinna linnatapamaja või Kadrioru lossi 
generaatori jaama baasil.
2 R. Nerman “Poska tänava majad pakatavad kultuuriloost” 
(Postimees, 16.11.2007).
3 Armee, Lennuväe ja Mereväe Abistamise Vabatahtlik Ühing.
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MÄLESTIS UUES FUNKTSIOONIS –
haiglast ateljeedeks

Leele Välja

Muinsuskaitse eritingimused: Leele Välja
Projekt: Toomas Rank
Ehitaja: AS Eston Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: Toomas Rank

Magasini tänava haiglat mäletavad paljud inimesed, kes on 
pidanud nakkushaigustega lähemalt kokku puutuma. Viimastel 
aastatel hooldushaiglana kasutuses olnud hoonetekompleks 
lõpetas tegevuse meditsiiniasutusena 2004. aastal ja AS Ida-
Tallinna Keskhaigla pani kinnistu avalikule enampakkumisele. 
Esimene tehing ebaõnnestus, sest mälestise olemasolu kin-
nistul selgines potentsiaalsele ostjale alles notari juures. Teine, 
täpsustatud tingimustega enampakkumine 2005. aasta sügisel 
viis endise haiglakompleksi krundi OÜ Crislivinca omandusse. 
Kesklinna kohta tavatult vaikne asupaik Siselinna kalmistu ja 
miljööväärtusliku ala vahel ei jätnud tulevase funktsiooni osas 
ruumi kaksiti mõtlemiseks:  arendaja eesmärk oli analoogiliselt 
piirkonnaga just elamufunktsioon. 

Ajaloost
19. sajandi lõpul paiknesid Magasini tänava kandis sõjaväelaod 
ehk magasinid, mis andsid nime ka tänavale.1 Vahetult enne 
Esimest maailmasõda rajati alale mitmed haiglabarakid, mis 
hakkasid kandma koondnimetust Tallinna nakkushaigla. 

1920. aastate alguses elavnes ehitustegevus kogu piirkon-
nas, Veerenni ja Magasini tänavate vaheline ala jaotati 1923. 
aastal väikeste ehituskruntidega täisnurkseteks kvartaliteks 
ja hoonestati 2-3 korruseliste väiksemate korterelamute ja 
paariselamutega.2 Uute hoonetega täienes ka vahepeal Tiisi-
kusehaiglaks nimetatud haiglakompleks. 1926. aastal ehitati 
linnavalitsuse ehitusosakonna projekteerimisbüroo juhataja 
arhitekt H. Johansoni projekti3 järgi uus ravikorpus. Uus 
hoone paigutati vana kahekorruselise haiglabaraki vastu, kesk-

teljega ühel joonel, moodustades nii sümmeetrilise ansambli, 
mille keskele jäi haljasala. 

Hoone arhitektuuriloolist rolli rõhutavad ekspressionismi 
ilmingud kivist trepikodade dekooris. Kontrastiprintsiipi taot-
lev negatiivrustika sissepääsude raamistuses vastandub oma 
jõulisuses ja raskepärasuses puitosade klassitsismimaigulisele 
traditsionalismile.

Suhteliselt tagasihoidlik fassaadidekoor koosneb liseeni-
laadsetest vertikaallaudadest horisontaallaudisel ja pööningu-
korruse ümarakendest, trepikodade kaarsillustega aknad 
ja ekspressionistlikud sissepääsud mõjuvad kergemate puit-
fassaadide kõrval rõhutatult raskepäraselt. Tähelepanu väärib 
ventilatsioonisüsteemi lahendus: sissepuhe toimus fassaadil 
paiknevate avade kaudu, mille katteks olevad metallkuplid 
moodustavad osa fassaadidekoorist, väljapuhe ruumi nurkades 
asuvate, pööningule väljaveetud puitkanalite kaudu. Nõu-
kogudeaegsete ümberehitustega muudeti siseplaneeringut ja 
ehitati tagafassaadil paiknevad lahtised päikeseterrassid kin-
nisteks, lisati uusi sissepääse, rõdusid ja panduseid tänavapool-
sele tiivale. 

Uuele elule
Koridorsüsteemis ja suurte ruumidega hoonete, nagu haiglad 
ja koolimajad sobitamine uute funktsioonidega on alati keeru-
line ülesanne. Siin lihtsustas seda pisut kahe kivist trepikoja 
olemasolu, neile lisaks rajati uued trepikojad hoone otstesse. 
Enim peavalu valmistas soklikorruse ja otsatiibade madalate 
pööningukorruste kasutamine. Siin oli lahenduseks läbi kahe 
korruse ehitatud korterid, mis pakuvad soklikorrusele ulatu-
vatena oivalist võimalust n-ö kodukontoriks: kaks sissepääsu 
lubavad töö- ja koduse elu mugavalt lahus hoida. Eraldi väär-
tuseks on hoone ajaloolisest kehandist tulenevad kõrged ja 
valgusküllased ruumid. 

Kuigi siseplaneering muutus tundmatuseni, õnnestus kasu-
tada arvestataval hulgal algseid kahepoolseid siseuksi, millest 
said korterite esinduslikud välisuksed. Säilitati ka paekivist 
trepid ja trepikodade ajaloolised siseuksed. Algupärased aknad 
olid säilinud terviklikult vaid trepikodades ja need restaureeri-
ti, ülejäänud aknad telliti uued. Uute akende lahenduse per-
fektsus väärib lausa eraldi rõhutamist. Profiilide, ühenduste ja 
suluste filigraanne koostöö annab harvanähtavalt väljapeetud 
lõpptulemuse. Rõhutamist väärib ka katusekorruse akende 
lahendus: kaarakende klaasijaotus pärineb Johansoni algsetelt 
projektjoonistelt, keeruline konfiguratsioon, elegantsed 
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sõlmed ja õhulised jaotusliistud annavad tunnistust kõrgprofes-
sionaalsusest nii arhitekti kui aknatootja (OÜ Rekman) juures. 
Johansoni jooniste järgi on valmistatud ka uued välisuksed 
(algsed polnud säilinud). Ebatraditsiooniliselt on lahendatud 
katuseakende paigutus. Tavapäraselt üksikute ruutude asemel 
on siin tegemist n-ö valguspeenraga (arhitekti termin) katuse-
harjal, mis annab efektset valgust siseruumidesse ja harmoo-
nilist ning väljapeetud üldmuljet välisilmele. 

Probleemiks kujunes hoone tagaküljel asunud veranda 
rekonstrueerimine. Tuleb tunnistada, et juba selle algne lahen-
dus ei olnud just kõige õnnestunum, hilisem kinni ehitamine 
halvendas olukorda veelgi. Et selline sügav katustatud rõdu 
muutis probleemseks ka selle taha jäävate ruumide valgusta-
tuse, tundus raske leida põhjendust veranda rekonstrueeri-
miseks koopiana. Õnnestunuks võib lugeda praegust lahen-
dust, kus algse veranda asemel on endises konfiguratsioonis 
terrass, mille lihtne piire hoonega laitmatult sobib. 

Eraldi teema on ka hoone värvilahendus. Varem tume-
dates ookritoonides värvitud hoone viimane värvigamma oli 
äärmiselt näotu. Ookritoonide asemel pakkus arhitekt aga 
hoopis Rootsipunase ja valge kombinatsiooni. 1920. aastate 
Põhjamaade klassitsismis, mis ilmselt ka Johansoni oli inspi-
reerinud, oli selline lahendus väga levinud, kontseptsiooni 
toetas ka ajaloolistelt arhiivifotodelt paistev tume hoone 
heledate nurgaliistudega. Valitud tee õigustas end täielikult:  
lõpptulemuseks on särav ja esinduslik hoone, mis oma medit-
siinilise mineviku asemel assotsieerub pigem aristokraatliku ja 
hedonistliku elustiiliga.  

Omaette käsitlemist väärib ka lammutatud haiglabarak-
kide asemele kavandatav uushoonestus, millele lahenduse 
saamiseks korraldas arendaja konkursi. Kui enamik osalenud 
arhitekte mängis naabruses paiknevate Tallinna-tüüpi majade 

edasiarendamisega, lähtus võitjaks tulnud Tiit Trummal lam-
mutatavate hoonete konfiguratsioonist, kavandades pikka 
lintmaja. Pisut ebatavaline lahendus pakkus tegelikult parimat 
võimalust ajaloolise väärthoone eksponeerimiseks, eristades 
nii selgelt uue ja vana, säilitades ühtlasi ka rikkaliku pargilaadse 
haljastuse ja tagades loogilised liikumisskeemid kinnistu piires.

1 A. Kivi, Tallinna tänavad, Tallinn 1972, lk 123.
2 M. Kalm, Eesti XX sajandi arhitektuur, Tallinn 2001, lk 99; 
  K. Hallas, Puitarhitektuur stiiliajaloo kandjana, kogumikust  
  Eesti Puitarhitektuur, Tallinn 1999, lk 46.
3 Tallinna Linnaplaneerimisameti tehniline arhiiv Magasini t 29 säilik.
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KINO ATHENA JA RESTORAN VOLGA
Athena Kultuuri- ja Konverentsikeskuseks

Reet Pulk-Piatkowska

Muinsuskaitse eritingimused: Marksi Projekt OÜ 
Projekt: Aivar Roosaar
Tööde teostaja: OÜ Vennad Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Glenfor

Tartu südalinnas, ülikooli peahoone vahetus läheduses asuv 
pikalt ajahamba puretud hoonetekompleks on korda saa-
nud ja juba aasta jagu tööski olnud. Vastavalt lugeja ealistele 
iseärasustele seostuvad paigaga erinevad mälestused, nõu-
kogudeajast piletinappuses kinost Saluut ja rahvarohkest 
restoranist Volga, veelgi kaugemast ajast, 1930ndatest, luksus-
liku kujundusega kinoteatrist Athena ja ühest Tartu koorekihi 
kohtumispaigast, kohvikust Ateen. 

Ajalooline kulg
Majal Küütri ja Ülikooli tänavate nurgal on kõneleda hoopis 
kaugemasse minevikku ulatuvast. Esimesed kirjalikud andmed 
piirkonna tihedast asustusest pärinevad juba Põhjasõja eelsest 
ajast. Tartu südalinna laastanud 1775. aasta tulekahjule järgne-
nud põhjaliku tänavavõrgustiku ja kruntide ümbermõõdista-
miste tulemusel liideti endised kolm kinnistut üheks ja selle 
omanikuks sai pastor Theodor Oldekop, kes lasi maatükile 
ehitada kahe tiivaga kivist elumaja ja kõrvalhooned. 

Kahekorruseline, esimese klassi linnamajade hulka kuuluv 
hoone oli 1786–1850 von Knorringute perekonna valduses. 
1854. aastal kinnisvara ostnud Emil von Stackelberg alustas 
ümberehitamist, mille käigus kujundati hoone tänaseni säili-
nud Ülikooli tänava poolne klassitsistlik väljanägemine. 

1921. aastal sai majaomanikuks Jaan Otter, kino Athena 
asutaja. Esimene arhitektuurne lahendus pärines 1922. aastast 
Tartu arhitektilt A. Podtšekajevilt. Hoone sissepääsu ette rajati 
kolm sammast, kapiteelidel tammelehtede-viljapeade motii-
vid. Autori käe all omandas uue ilme ka esimesel korrusel 
paiknenud kohvikumaja. Juba paar aastat hiljem, 1926. aastal 
alustati kinoruumi kaasajastamist N. Willeri projekti järgi, 
mis tõi hoone nimest lähtuvalt interjööri rohkelt klassikalisi 
kipsskulptuure. Viimased telliti skulptor Ferdi Sannamehelt, 
kes koos Riigi Kunsttööstuskooli õpilastega teostas teise kor-
ruse fuajee ja saali dekoratiivlahendused. Tulemuseks oli täna-
seni säilinud rikkalikema dekooriga kino Eestis, inspireeritud 
saksa väikevürstide õueteatritest. Ajaleht Postimees märkis 
sel puhul kiitvalt, et oma vaipade, maitsekate joonistuste ja 
reljeefidega seintel ei jäänud Athena pärast remonti maha 
välismaa moodsatest kinodest. 1928. aastal valmis kolmanda 
korruse fuajees pergalo, mille lopsakat lõunamaist loodust ku-
jutanud seinamaalidki olid arvatavasti F. Sannamehe maalitud.    
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Uuendustega pidas sammu ka 1930. aastateks värvierksa, 
art décoliku väljanägemise omandanud kohvik Athena, Tartu 
eliidi seltsielu üks keskpunkte, mis võistles edukalt KoKoKo, 
Werneri ja Centraliga. Arhitektidest olid selle objektiga seo-
tud A. Podtšekajev, N. Willer ja korduvalt A. Matteus.

Tartu viiest kinost elas Athena ainsana üle II ilmasõja, küll 
muudeti 1944. aastal nimi Saluudiks ja kohvik restoraniks 
Volga. 1974. aastal viidi läbi kino kipsdekoori restaureerimis-
tööd koos uuringutega, paraku kahjustas paar aastat hiljem 
lavaaugust alguse saanud tulekahju nii värskelt kordatehtud 
reljeefe kui ka pööningukonstruktsioone. Viimane suurem 
remont, mille käigus püüti peatada hoone selleks ajaks juba 
enam kui sajand kestnud vajumist ja ka amortiseerumist, sai 
teoks 1978–1983. Loodetud leping Poola restauraatoritega 
vundamendi kindlustamise osas jäi aga 1980ndate lõpus 
sõlmimata. 

Läbijooksude ja hooldamatuse tagajärjena kohati ohtli-
kuks muutunud konstruktsioonide seisukord ja ebamäärasus 
tuleviku suhtes viisid kino sulgemiseni. Uksed oli juba pea neli 
aastat varem kinni pannud rohkete ümberehitustega stiilituks 
muudetud restoran Volga. Sootuks paremaid aegu näinud 
kompleks oli muutunud silma riivavaks tondilossiks. Sajandi-
vahetusel müüdi kompleks ärimees Rein Kilgile, kes muinsus-
kaitsealust objekti restaureerima asus.

Uuenemise lugu
Restaureerimis- ja rekonstrueerimistööd käivitusid 2004. aas-
tal, mil esmase ülesandena tuli lahendada Tartule iseloomulik 
probleem: eri aegadel ja erineva kandvusega vundamentidele 
rajatud hoonete sidumine. Just kolmekorruselise kino ehita-
mine 18., 19. sajandist pärit majandushoonete peale oli löö-
nud kompleksi tasakaalu lõplikult paigast ja algas vajumine 
maja keskel asuva trepikoja suunas. Pingeid oli lisanud koh-
viku laiendamise tõttu konstruktsiooniseintesse tehtud avad 
ja uute seinte ladumine ebakindlatele alusmüüridele.

Seoses siduva vundamendi rajamisega viidi läbi arheoloo-
gilised kaevamised, mille käigus fikseeriti keskaegsete müüride 
ja kaevu olemasolu. 

Tööde käigus valati uusi betoonvahelagesid ning korras-
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tati olemasolevaid. Säilitati kinosaali algse lattjaotuse ja venti-
latsioonirestiga puitlagi. Läbijooksude tõttu väga halvas seisu-
korras olnud kinohoone Küütri tänava poolne fassaadisein 
laoti uuesti üles, sellel tuli taastada dekoor nii väljas kui ka sees 
(pilastrid, kolme-figuuriline reljeef). Kuna kasutusele võeti ka 
pööningukorrus, tõsteti osaliselt uue valtsplekist katte saanud 
katust. 

Põhiplaanilistest muudatustest olid olulisemad kino ja 
restorani vahelise ühenduse, kinofuajee avaruse ja piletikassa 
asukoha taastamine. Uutest lahendustest tuleb funktsionaal-
selt ja visuaalselt õnnestunuks pidada restorani laiendust 
Ülikooli tänava poolse tiiva suurepärase vaatega teisele kor-
rusele ning abi- ja tehnoruumide koondamist hoone pime-
dasse keskossa. Ruumiprogramm ja tehnilised lahendused 
võimaldavad korraldada nii tervet maja (nii kino kui restorani) 
hõlmavaid kui ka privaatsema pinnavajadusega üritusi.

Interjööriuuringute käigus leiti algsest, 18. sajandi lõpu 
ehitusetapist pärinevad seinakapid ja kahepoolsed lainjate 
tahvlitega siseuksed, mis nüüd restaureeritult restoranis paik-
nevad.

Uuringud võimaldasid kindlaks teha 20. sajandil teosta-
tud A. Podtšekajevi kino ja kohviku viimistluslahenduse, mis 
kaardistati pea 90% ulatuses. Viimistlus koosnes peamiselt 
juugendlikust, ajastutruudes toonides lindina seinapinnale pai-
gutatud õie ja lehe motiivilisest trafarett-maalingust. Samuti 
fikseeriti N. Willeri ja F. Sannamehe loodud butafooriarikas 
kujundus, millisena mäletab kino ja kohvikut enamik vanema 
generatsiooni esindajaid. 

Fuajee on saanud algse tugeva kollase asemel rahuliku 
beeži värvilahenduse, mida ergastavad pilastrite ja sammaste 
kullatud kapiteelid, samuti on varasema laudpõranda asemel 
nüüd parkett.

Saali algseid vasklühtreid asendavad kerakujulised täna-
päevased klaasvalgustid. Kinosaalis torkab kohe silma puhasta-
tud ja vormiselguse omandanud valevad kipsreljeefid punase 
sametiga kaetud seintel. Varem rõhuvalt parteris istujate 
peade kohal rippunud kipsvalge taimeornamendi ja lõvipea-
dega rõdureljeef on tänu uuele kuldsele ja rohelisele toonile 
muutunud proportsionaalseks ruumiosaks. Sama roheline 
toon kaardistati värviuuringute käigus lavaaugu sisekülgedelt 
ja sellega värviti ka seinte alumised osad. Tõusu on saanud 
rõdupõrand, säilitati endine madalate vaheseintega jaotus 
loožideks. Kino on juba aasta toimimas ja omaks võetud kul-
tuurimajana, mis võimaldab Tartu südalinnas korraldada pidu-
sid, etendusi, kontserte ja konverentse. 

Kolmandal korrusel on taastatud originaaltaladega per-
galo. 

Sõjaeelsest kohviku Athena interjöörist võimaldas üle-
vaadet saada eelkõige fotomaterjal, mis ühes uuringutega 
võeti uue sisekujunduse eeskujuks. Värviuuringute käigus 

Kinosaal.

Pergalo.
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õnnestus tuvastada tuhksinine ja telliskivipunane toon, seinale 
maalitud art décole omased vinjetid ja raamistused, mida ka 
praegu ruumides kohtame. Kohviku nael, kolmekümnendate 
alguse vitraažitehnikas teostatud valguslagi on taas omal kohal. 
Küll maha monteeritud ja keldrisse paigutatud, oli see suures 
osas säilinud. Paraku ei tulnud välja kunstnik Peet Areni tant-
suteemalised originaalmaalid valguslae alustel kaareväljadel, 
tänapäevaks on need mustvalgetelt fotodelt tuvastatud 
kujutiste järgi uuesti teostatud. Sama teed pidi taastati 
1960ndatel mahavõetud mahagonist seinapaneelid, pärli- ja 
kinnise lootoseõie motiivid kaarte servades, seinavalgustid ja 
mööblikomplektid. Vana ruumilahendus paar astet kõrgemal 
asuvate loožidega säilitati ja sama kujundusvõtet – eraldatust 
pakkuvate intiimsete nurgakestega ja eri tasapindadega – ka-
sutati ka restorani täiesti uues osas Ülikooli tänava poolses 
tiivas. Rohkelt ajastutruud mööblit, kõrgelt langevaid kangaid 
ja taimi loovad ühtse terviku ajalooliselt vaid allkorrusel paik-
nenud meelelahutuspaigaga, kus traditsiooniliselt saab kuulata 
elavat muusikat ja selle saatel jalga keerutada. Ajalooks on 
saanud ka Volga nimi ja valgusreklaam fassaadil. 

Kõik näib olevat saanud taas oma õige tooni ja kuju. Pie-
teeditundeline lähenemine vana ja uue kokkusobitamisel, 
tänapäevase sisu andmine ning kultuuri osana ja kultuuri jaoks 
päästetud objekt saab esile kutsuda vaid tänusõnu tegijatele.

KINO ATHENA JA RESTORAN VOLGA
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Kohvik.

Peet Areni tantsuteemalise maali koopia.



Projekt: OÜ ARC Projekt 
Ehitus: AS Eviko 
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ ARC Projekt 

Hoone Tartus Jaama 14 on kultuuriministri määrusega nime-
tatud arhitektuurimälestiseks, kuid pigem on siiski tegemist 
ajaloomälestisega. Üks ei välista teist, kuid arhitektuurse kvali-
teedi ja ajaloolise mälu võrdluses jääb esimene teisele siiski 
selgelt alla. Jaama tänav 14 asuv hoone ja seda ümbritsev aed 
olid 34 aasta jooksul Eesti rahvusliku kultuuri tähtsaimaks 
koduks, kus aastatel 1869–1903 toimusid kõik suuremad ja 
tähtsamad kultuurisündmused meie maal.

Esimesed andmed Jaama 14 kinnistu hoonete kohta 
pärinevad 18. sajandi lõpukümnenditest. Praeguse hoone 
vanim järk – klassitsistlik pilastritega kiviosa – ehitati aastatel 
1796–1841 kinnistut omanud staabiarst Johann Willmari 

ajal. Arhiiviandmetele ja stiilikriitilisele analüüsile tuginedes 
dateerib Helmi Üprus selle ehitamise 1830. aastatesse ja 
osutab tõenäolise arhitektina Tartu linna ehitusmeistrile  
G. F. W. Geistile. Tol ajal, 19. sajandi I poolel, oli kesklin-
nast teisel pool jõge asuv ala varakama elanikkonna elu- ja 
suvitamispiirkond, mida iseloomustas aedlinnalik elukeskkond. 
Nii nagu mitmed teisedki piirkonna majad, oli ka Jaama 14 
enamuse ajast 19. sajandi I poolel suvekoduna välja rendi-
tud. Kui Vanemuise lauluselts viiendal tegutsemisaastal en-
dale uut kodu otsis, oli piirkond igati soliidne kultuurielu 
edendamiseks – lähedal asus sakslastegi analoogne seltsielu 
keskus Ressource’i aed. 1869. aastal asus lauluselts Vanemuine 
majja rentnikuna ning peatselt osteti hoone päriseks.

Siin pandi alus Eesti teatrile: 24. juunil 1870, Vanemuise 
Seltsi 5. aastapäeval, kanti ette Lydia Koidula näidend “Saare-
maa onupoeg”, seda päeva loetakse Vanemuise teatri ja kogu 

MAJANDUSTÕUSU VILI –
Tartu Laulupeomuuseumi ja Emajõe Suveteatri maja Jaama 14

Egle Tamm
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eesti rahvusliku teatri sündimise päevaks. Jaama tänava maja 
päevil oli Vanemuise Seltsi poolkutseline laulu-, orkestri- ja 
näitetrupp ligi sajaliikmeline. Siin toimus laulupidude organi-
seerimine, aias suurte puude all tuldi kokku 1879. aastal, 
1891. aastal ja 1894. aastal Tartus toimunud laulupidude 
aegseteks pidudeks ja koosviibimisteks. Esimese üldlaulupeo 
järelmõjuna sündis hulk rahvuslikke seltse, neist tähtsamad 
(Eesti Üliõpilaste Selts, Eesti Kirjameeste Selts, Aleksandrikooli 
peakomitee, Tartu Eesti Põllumeeste Selts) toimetasid samuti 
Jaama 14 majas. Siin toimusid seltside kõneõhtud, pereõh-
tud, rahvapeod segaeeskavaga ja mitmesugused muud peod 
ja koosviibimised. See oli koht, kus eestlased ja eestimeelsed 
muulased koos käisid ning Eesti asja ajamiseks üksteiselt 
innustust ja jõudu said.

Mahutamaks ikka rohkem ja rohkem seltsitegevust, toimu-
sid Vanemuise päevil hoones sagedased remondid, ümber-
ehitamised ja laiendamised. 1830. aastatel ehitatud klassitsist-
lik kivimaht sai lisaks arvukalt puidust juurdeehitusi, nii et 19. 
sajandi lõpuks oli peamaja „uppunud” puidust juurdeehituste 
sisse. Ajastule kohaselt ehitati puidust neostiile kasutades – 
klassitsismi, renessanssi ja gootikat ühendades. 1901. aastal 
ehitati uued einelaua ruumid, mille köögist pääses 1903. 
aastal valla tulekahju, mis hävitas suure osa puidust juurde-
ehitustest.

Pärast põlengut ei asunud Vanemuise Selts maja üles ehi-
tama, vaid kindlustuselt saadud summa eest osteti uus plats 
praeguse Vanemuise teatri asupaigal. 20. sajandi alguseks 

oli maja nii või teisiti jäänud liiga väikseks ja mõtted liikusid 
suurema suunas. Üks põhjus uue asukoha valikul oli piirkonna 
maine, mis 20. sajandi algul evis juba vaesuse pitserit. Nimelt 
oli 19. sajandi lõpu poole linnastumise laines Tartusse siirdu-
nud üha enam vaesevõitu eestlasi, kelle tarbeks senised teisel 
pool jõge asunud ühekordsed eramutüüpi majad ehitati kahe-
kordseteks kortermajadeks ja renditi välja. Eestlaste kultuuri-
line keskus aga vajas silmapaistvat positsiooni linnas ja linna 
valitsejate silmis. See tingis uue asukoha valiku 20. sajandi 
algul.

Põlenud maja ehitati üles eelnevast veidi väiksemas 
mahus ja 1907. aastal alustas selles tööd linna lasteaed, mis 
asus hoones 1990. aastani. Seejärel sai ehitis taas teatriga seo-
tud funktsiooni, olles Tartu lasteteatri kodu. Kuid kuna ligi saja 
aasta jooksul oli hoones tehtud ainult hädapäraseid korrastus-
töid, oli maja 20. sajandi lõpuks täielikult amortiseerunud. 
Linnavalitsusele kuulunud hoone jäi mitmeks aastaks seisma 
ja kasutusideed ootama.

Hoone päästis majandustõus, mis lubas linnal panustada 
Eesti kultuuriajaloo jäädvustamisse ja võtta maja kasutusele 
muuseumi- ja teatrihoonena. Esimesele korrusele planeeriti 
laulupidude ajalugu käsitlev muuseum, teisele korrusele saal ja 
salong ning kolmandale Emajõe Suveteatri ja Vanemuise Seltsi 
ruumid koos seltsi ajalugu käsitleva ekspositsiooniga.

Restaureerimistööd algasid 2006. aasta sügisel. Raha oli 
restaureerimiseks 22 miljonit, sellest 13,5 miljonit Euroopa 
Liidu fondidest.

MAJANDUSTÕUSU VILI – TARTU LAULUPEOMUUSEUM

Etnograafiamuuseumi 1963. aastast pärineva negatiivi koopia.
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Aega hoone restaureerimiseks nägi tellija ette ühe aasta. 
Nii suure ja põdura hoone jaoks on see selgelt lühikesevõitu 
aeg. Juba enne tööde algust oli teada, et hoone puitkonst-
ruktsioonid on halvas seisukorras: katusetarindid, vahelaed ja 
põrandad kavandati peaaegu terves ulatuses välja vahetada. 
Ja nagu vana maja puhul tavaliselt ikka, selgus ka seekord, et 
olukord oli arvatust veelgi hullem. Laudise ja krohvi eemalda-
misel ilmnes, et hoone pargipoolse puitosa seinad on samuti 
väga halvas seisukorras. Tulekahjujärgselt oli see osa ilmselt 
üles ehitatud paremini säilinud palke ära kasutades, mistõttu 
neid oli mitmes kohas jätkatud, osa oli tulekahjustustega, palju-
del olid niiskusest tingitud pehkimiskahjustused. Vundamendi 
lagunemise tõttu oli sein pargipoolsel küljel viltu vajunud. 
Kogu hooneosa tuli asendada. Uue palkseina ülesehitamise 
vastu rääkis aeg, mida nappis, samuti soov anda ühiskondli-
kule hoonele parem tulepüsivus. Nii asendati palgid kiviga. 
Mart Siilivaski ettepanekul eksponeeritakse algupärastest 
palkidest üles laotud seina pargipoolses esikus. Paraku nägi 
sisekujundusprojekt ette selle koha peale üleriiete kappi, mida 
mujale nihutada polnud võimalik. Kapis olnud palksein pak-
kus avamispäeval külastajatele elevust ja mõtteainet – kas on 
see viide rehetoale, mida peent seltsielu harrastav eestlane 
ära ei tohiks unustada või on tegemist kappi peidetud taga-
varadega…

Kõik välisuksed tuli koopiate vastu välja vahetada. See-
vastu aknad ja siseuksed olid küllaltki hästi säilinud ja enamu-
ses restaureeritavad. Paraku avaldus juba kuu või paar pärast 
valmimist kiirustamise märke: aastaid kütmata seisnud maja 
restaureeritud siseuksed hakkasid ohtralt pragunema. Täna-
seks on ehitaja vea parandanud, loodetavasti pikaks ajaks.

Sisekujunduse kontseptsioon on asjalik-tänapäevane. 
Kuna maja elas 20. sajandi algul üle raske tulekahju, siis vane-
mast perioodist maalinguid ja muid väärtuslikke peidetud de-
taile ehitustööde käigus kuigipalju välja ei tulnud. Ühes ruumis, 
praeguses laulupeomuuseumi saalis, tulid seinal nähtavale juu-
gendlikud trafarettmaalingud, mis pärinevad arvatavasti laste-
aiaks ümberehitamise järgust. Maalingud on osaliselt ekspo-
neeritud. Seega on peaaegu ainsad algupärased detailid peale 
müüride-seinte siseuksed, aknad ja peatrepp. Autentsete 
algupäraste detailide puudumise tõttu pole ajastukohaseid 
detaile ka antiigipoodidest otsitud ja nii ripuvad vanaaegsete 
lühtrite asemel laest alla kaasaegsed valgustid ja muuseumi-
vitriinidki on moodsad.

Suures pargis saab Emajõe Suveteater pidada välieten-
dusi. Lastele on pargis imevahva atraktsioon, millist Eestis 
ilmselt teist ei ole – põõsastest labürint –, mis, tõsi küll, vajab 
veel kasvamist.

EHITISED
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Lossi tn 27, Kuressaare
Remondiprojektid: OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt, 
OÜ ARS Projekt
Haljastusprojekt: Kati Niibo, Hüüp OÜ
Munisuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Ehitustööd: OÜ Primus Saare

Vaevalt sajandipikkuse ajalooga tagasihoidlikult juugendliku 
joonega hoone asub Kuressaare vast kõige tähelepanu-
väärsemal kinnistul – otse keset lossiparki, Kuressaare kind-
luse kirderaveliinil. Koos naaberhoonega (vt Muinsuskaitse 
aastaraamat 2005) moodustavad need pargiroheluse ja kind-
luse hallide seinte foonil värvika ansambli. Mõlemal hoonel 
on olnud mõnda aega ka ühine omanik ja ajalugu. Lossi tn 16 
ehitati 1893. aastal ja vastasmaja (praegune Ekesbarre resi-
dents) 1906. aastal Alfred von Ekesbarre poolt.

Algselt elumajaks kavandatud hoone on enamuse oma 
elueast olnud majutusasutus. Pikka aega asus seal Kuressaare 
ainuke võõrastemaja, mis oli viimasel aastakümnel tuntud kui 
Lossi hotell. Võõrastemaja/hotelli eksisteerimise jooksul on 
enne 2007. aastat olnud vähemalt kaks suuremat remondi-
perioodi. 1980ndatel aastatel taastati ligilähedaselt hoone 
esialgne välimus (paigaldati uus voodrilaudis, asendati osad 

avatäited, keldrisse ehitati katlamaja, taastati tagumine rõdu) ja 
aastal 2000 uuendati välislaudis, remonditi ja kujundati ümber 
interjöör ning hoone lõunapoolsele otsaseinale lisati trepi-
koda. Seda aastat võib tegelikult lugeda Lossi hotelli reinkar-
natsiooniks, mille käigus nõukogudeaegne võõrastemaja muu-
tus intiimseks väikehotelliks. Terviklik, juugendist inspireeritud 
siselahendus (sisekujundaja Pia Ira) oli Kuressaares sedavõrd 
tähelepanuväärne, et sai aasta parima sisekujunduse tiitli.

Aastal 2006 oli hotelli uutel omanikel esialgselt kavas vaid 
ruumide kerge sanitaarremont ja saali mõningane ümber- 
kujundamine ning katusekorruse väljaehitamine raamatu-
koguks-nõupidamiste ruumiks, mille käigus oli vaja ka trepi-
koda korruse võrra kõrgemaks ehitada. Lisaks taheti vana 
keldriruumi (kunagine kindluse sepikoda) remontida ja piljardi-
ruumina kasutusele võtta. 

Tegelikkuses kujunesid remonttööd palju mahukamaks ja 
omamoodi hinnangu andmiseks eelmistele remonttöödele. 
Kummalisel kombel oli  Lossi hotell nagu näitlik õppevahend, 
kuhu oli koondunud vähemalt pool tosinat põhimõttelist 
ehitusviga. Tegemist ei olnudki mitte niivõrd muinsuskaitseliste 
probleemidega kui lihtsalt madala ehituskvaliteediga. Enamik-
ke nendest kohtab paljude eelmisel kümnendil remonditud 
või ehitatud hoonete juures.  

LOSSI HOTELLIST EKESBARRE RESIDENTSIKS
Tõnu Sepp

Hooned Kuressaare kindluse kirderaveliinil.
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Katus. Eelmiste remonttööde käigus asendati katusekivi ja 
ühtlasi paigaldati aluskatusena katusekile. Iseenesest lihtne 
tüüplahendus, mida ehitaja peaks oskama kinnisilmi teha. 
Ometi olid konstruktsioonis olulised vead, mille tagajärjena 
seinte kõdunemisprotsess mitte ei peatunud, vaid kiirenes. 
Nimelt jäeti katusekile räästapoolne serv korrektselt vormis-
tamata. See oli liiga lühike ning aluskatusele sattunud vesi 
jooksis täpselt palkseina ja soojustuse vahele. Kui kümmekond 
aastat tagasi võisid müürlati kahjustused olla vaid fragmen-
taarsed, siis nüüd oli suur lõik tagaseinast majavammist naka-
tunud. Sama lohakalt oli paigaldatud kile ka uukide katustel, 
mille tagajärjena sattus osa sadeveest lage katvasse soojustu-
sesse. Soe märg kompress puitlae peal – ideaalsed tingimused 
mädanikseente ja puidumardikate arenguks.

Lausa „geniaalne“ oli neeluplekkide paigaldus. Plekid ise 
olid algselt korrektse lahendusega, nad olid piisavalt laiad ja 
korralikult kinnitatud. Katusekivide paigaldamisega olid aga  
pleki servadesse lõigatud sügavad lõhed, et kivi kand ulatuks 
roovlati taha. Suuremate vihmadega ja neelukohta kogune-
nud lume sulamisega sattus teatav kogus vett aluskatusele ja 
sealt juba vahelagedesse ning seintesse.

Kõigi nende vigade tagajärjena oli osa tagaseinast seda-
võrd kõdunenud, et ei suutnud kanda  vahelae raskust ja vaju-
sid tihedamalt kokku, mille tõttu aknad kiilusid kinni. Ühe akna 
tuuleliist oli kaardus nagu vibu. 

Katuse remonttööde käigus tuli nüüd räästa tsoonis 
aluskile asendada ja paigaldada korrektsed räästaplekid, mis 
juhiksid aluskatusele sattunud vee üle tuulekasti, mitte seinte 
sisse. Lisaks asendati neeluplekid.

Seinad. Seitse aastat tagasi tehtud remonttööde käigus seinad 
osaliselt proteesiti ja soojustati nii seest- kui ka väljastpoolt 
kivivillaga. Jällegi lihtne tüüplahendus, mis ei tohiks mingeid 
probleeme tekitada. Aga nendegi tööde puhul osati teha 
terve rida vigu, alustades sellest, et seinte proteesid olid vana 
puiduga korrektselt sidumata. Need olid nagu punn augu 

ette löödud ja makrofleksiga tihendatud. Aastate jooksul oli 
puit kuivanud ja kokku tõmbunud ning prusside vahele olid 
tekkinud 3-4 mm praod. Selle tagajärjena olid osad proteesid  
seinas lahti, need ei töötanud ühtse konstruktsioonina ega 
olnud ka piisavalt õhutihedad. Omaette probleemiks oli pro-
teesimistööde ulatus või õigemini nende tegemata jätmine. 
Enamasti kaeti mädanik- või mardikkahjustustega kohad liht-
salt muude materjalidega, mitte ei asendatud uue puiduga.

Järgmine suur viga oli tehtud veranda põranda raja-
misel. Et selle tasapind oleks toa põrandaga sama, lisati sinna 
betoonikiht, mille tõttu maja alumine palgikord jäi veranda 
ulatuses betooni sisse. Lahtise veranda puhul, kus suure osa 
aastast on põrand märg, on betooni sisse maetud palgi mäda-
nemine garanteeritud! 

Veel üks põhimõtteline viga oli tehtud kahe toa vahelise 
seina eemaldamisega, et saada üks suurem ruum. Kui enamus 
välisseina pinnast on aknad, on just vahesein see, mis tagab 
seina stabiilsuse. Vaheseina puudumist oli üritatud raudtalaga 
kompenseerida, kuid ebaõnnestunult. See oli välisseinaga 
korralikult sidumata ja sisuliselt kandis vaid ühte vahelae lõiku, 
mistõttu välissein oli läbi nõtkunud.

Veel üks (väga laialt levinud) viga tehti seinte soojusta-
misel. Kuna seinad olid kõverad, pandi seinte rihtimiseks nii 
sisse- kui väljapoole lisakarkass. Kivivill paigaldati ainult kar-
kassi vahele, jättes soojustuse ja seinapinna vahele õhuruumi. 
Selles õhuruumis tekib alati mõningane õhutsirkulatsioon, mis 
muudab soojustuse kohati mõttetuks, eriti kui tuuletõke on 
ebapiisav. See oli ka paaris kohas väga hästi jälgitav – kips-
plaadi tagaküljed olid kondensniiskuse tõttu hallitanud.  

Kokkuvõttes oli eriti hoone tagasein sedavõrd viletsas 
seisukorras, et ehitajatel kulus nüüd seina ja laetalade protee-
simiseks ning uuesti soojustuse ja laudisega katmiseks pea-
aegu pool aastat. Tagaseina koormuse vähendamiseks lisati 
sinna püstpostid, mis toetasid vahelae otse vundamendile ja 
fikseerisid ühtlasi kohati läbinõtkunud seina. 

Ekesbarre residents.
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Aknad. Enamik hoone aknaid olid nõukogudeaegsed. Osa 
aknaid eelmise remondi käigus siiski asendati või remonditi, 
mis tähendas enamasti klaaside uuesti kinnitamist ja raamide 
värvimist, mõnede raamide puhul oli lisatud ka uued veeninad. 
Akende restaureerimisest tol korral tehtud tööde puhul 
muidugi rääkida ei saa. Kasutati klaasiliiste ja suvalisi värve 
(igatahes mitte linaõlivärve). Veeninad olid ette naelutatud. 
Tagajärg oligi, et seitse aastat hiljem 
pidi aknaid uuesti põhjalikult remon-
tima ja osa raame vajas asendamist. 
Alumised raampuud koos veenina-
dega olid sedavõrd mädad, et pudi-
sesid juba näppude vahel. Probleemi 
põhjuseks oli vesi, mis sattus veenina 
ja raampuu vahele. Kui eelmise 
remondi käigus oleksid veeninad 
raampuusse korrektselt tapitud või 
neid ei oleks üldse lisatud, oleksid 
aknaraamid tõenäoliselt palju pare-
mas seisukorras olnud. 

Sansõlmede põrandad. Üheks kõige ootamatumaks tööks 
kujunes hotellitubade sansõlmede remont, mida ei olnud alg-
selt üldse plaanis. Väikese, tagasihoidliku koormusega hotelli 
seitsme aasta vanused vannitoad ei tohiks vajada mingit suure-
mat remonti, eriti kui on kasutatud kalleid kvaliteetmaterjale. 
Selge ohumärk oli aga tõsiasi, et mõnda põrandat oli juba 
varasemalt kolm korda remonditud, kuid ikka jooksis vesi 
suvalises suunas, mitte trappi. Põrandate lähemal uurimisel 
selgus, et kogu see kallis ilu oli loodud vanu põrandaid kat-
vale ehitusprahi kihile. Lisaks puudusid ka nõuetekohased 
hüdroisolatsioonid. Nii tuligi kümnest vannitoast kaheksa 
sisuliselt uuesti ehitada.

Lossi hotelli taassünniprotsess Ekesbarre residentsina kujunes 
väga õpetlikuks ja nii tellijale kui ka ehitajale üsna valulikuks 
ettevõtmiseks, mis näitas ilmekalt, et kaasaegsete (odavate) 
materjalide ja lahenduste kasutamine vanadel hoonetel on 
väga ajutine kokkuhoid. Suur osa remondiks kulunud miljoni-
test tuli ju tegelikult kulutada mitte uute mahtude ja kvaliteedi 
loomisele, vaid seitse aastat tagasi tehtud ebakvaliteetsete 
tööde ümbertegemisele. 

Muinsuskaitse poole pealt vaadates oli see siiski igati 
meeldiv projekt. Nii tellija kui ka ehitaja suhtusid muinsus-
kaitse nõuetesse mõistvalt ja koostöö sujus algusest peale. 
Ainuke tõsisem diskussioon, mis otseselt muinsuskaitse 
põhimõtteid puudutas, kujunes välja haljastuse teemadel. See 
oli algselt plaanitud mahus ja kujul, mis sobiks traditsiooni-
lisse elurajooni, mitte aga mälestiseks olevale kunagisele 
fortifikatsioonirajatisele, mistõttu haljastustööd peatati ja 
projekti korrigeeriti oluliselt. Esialgsega võrreldes vähendati 
selle mahtu peaaegu kolm korda.

Kokkuvõttes on Kuressaare linnapildis veel üks ajalooline 
hoone väärikalt troonile tõstetud.

Mädanikkahjustused seitse aastat tagasi remonditud seinal. 

Seitse aastat tagasi remonditud aken.

Tagaseina proteesimine.

LOSSI HOTELLIST EKESBARRE RESIDENTSIKS
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Projekt: OÜ H. Uuetalu
Teostaja: OÜ Rändmeister

Vastseliina piiskopilinnuse lõplik väljaehitamine 15. saj lõpul 
ja 16. saj alguses pärandas meile Vana-Liivimaa keskaegse 
kindlusarhitektuuri vahest unikaalseima objekti. Sel perioodil  
rajatud eeslinnuse ringmüür ja suurtükitornid moodustavad 
ühtlasi linnuse tänapäeval nähtava osa. Meenutame, et 14. 
sajandi teisel poolel ehitatud pealinnus ja selle kuulus kabel 
on praeguseks sisuliselt maaga tasa. Säilinud kavatise võimsam 
osa on hobuserauakujulise põhiplaaniga ligi kahekümne 
meetri kõrgune kirdetorn. 

Kõrge neemiku seljal paikneva torni arhitektuurne kulmi-
natsioon on detailides. Arvatavalt Tartu toomkiriku meistrite  
kujundatud fassaadid – sõõrpetikud, friisiks reastatud kaksik-
teravkaarsed nišid, rõhtvööd ning süvendristid – pärinevad 
pigem sakraalhoone detailirepertuaarist. Liigenduse ja detaili-
mängu võti on materjalikasutuses. Valdavalt kohalik murdpaas, 
tellis, mis detailide osas on kombineeritud klinkriga, lubjakivist 
sokliliist ning lõpuks kõiki tagasiastega pindu katnud dekora-

tiivne krohv. Kuid vähe sellest – konserveerimistööde käigus 
avastati teravkaarniššide kaareosas värskesse krohvi kriibitud 
uhked “ehisraamistikud”, mis olid algselt arvatavasti ka läbi-
maalitud. Puändina paikneb suur osa sellest miniatuursest 
ilust umbes 17 meetri kõrgusel, mis tähendab, et surelikest 
said seda korralikult nautida vaid linnuseehitajad tellinguilt.  

Hiljemalt Põhjasõjas varemeisse jäänud torn on püsinud 
hämmastava visadusega. 19. sajandi alguse ja keskpaiga joonis-
tega võrreldes näeme, et põhiosas on müüristik säilinud, 
ulatuslikumalt on varisenud vaid pealinnuse poole avanenud 
edelasein. Samas on vähemalt ositi alles kõikide laskeavade 
ja -kambrite silluskaared, tellised peavad vastu, kohata võib 
keskaegset puitu ning ikka veel leidub fassaadil 15. sajandi 
lõpu krohvi (kolm sajandit katuseta!). Viimati vahest 17. 
sajandi lõpul remonditud torni ei ole kunagi restaureeritud- 
konserveeritud! 

Esialgne konserveerimisidee, millele andis fooni meie 
linnusevaremete mitte just parim käekäik lähiminevikus, oli 
lihtne. Torn konserveeritakse võimalikult dokumentaalselt, 
ainsaks lisanduseks saab minimaalses mahus varikatus müüri-

VASTSELIINA LINNUSE
KIRDETORNI KONSERVEERIMINE

Juhan Kilumets

Enne tööde algust. 
Fotod: P. Säre



kroonidele. 2003. aastal üles ehitatud tellingutelt avanesid aga 
lisaks ilule situatsioonid ja vaated, mis hakkasid konservaatori 
unistust korrigeerima. Selgus, et arvestada tuleb nendega, kes 
avanenud panoraami armudes nägid vaimusilmas vaatetorni. 
Selgus seegi, et oluline osa tulemusest jääb konstruktori 
määrata, ja et arhitektita hakkama ei saa.    

Keerukaimaks insenerprobleemiks oli torni avatud lääne-
külje kohal rippuv umbes 30 tonnise massiga peaaegu loo-
tusetult ebastabiilne müüriosa. Selle päästis lammutamisest 
Heino Uuetalu idee, mis on meie varemete konserveeri-
mise praktikas läbi aegade üks elegantsemaid. Müürimassiivi 
alla valati raudbetoonist kaar, mis varingulise ava järgi mur-
tud kontuuriga on hästiloetavalt uus. Lisaks kindlustati sein 
müüripealse vöö ning tõmbidega. Betooni kasutati veelgi: 
edelanurgal eenduva müüriosa tugistamiseks valati sale post. 
Alternatiiv olnuks müüritud tugi, kuid betooni kasuks rääkis 
uue elemendi saledus ning jällegi selgelt mõistetav kontrast. 
Projekteerimise käigus ehmatavalt mõjunud betoonist tugi-
tarindid taandusid originaali foonil lõpuks üsnagi delikaatseiks 
ja vähehäirivaiks. 

Ajaloolase määrata jäid müürid, avad ja krohvid. 
Töö peamiseks sisuks oli ebastabiilsete müürisõlmede 
tugevdamine, vuukide valikuline täitmine ja krohvikinnitused. 
Ajaloolist materjali ohverdati vaid müürikroonil, kus torni põhi-
müüritisega võrreldes tunduvalt õhem paekiviladu oli paiguti 
lootusetult killunenud. Samas säilis müüriharja “looduslik” 
kontuur. Juurdeladumisi lubati vaid konstruktiivselt vältima-

tutel puhkudel, detailide rekonstrueerimine isegi ahvatlevalt 
täiusliku alusandmestiku puhul oli välistatud. Kõige selgemini 
avaldub see lähenemine avade silluskaarte puhul. Erineval 
määral varisenud kaared taastati vaid juhtudel, kus see aitas 
päästa ava kohal rippuvat müüritist. Müüriparandused tehti 
varingutest korjatud kivimaterjaliga, lisaks kasutati uut käsitsi-
vormitud tellist. Konserveeriva katuse räästajoonest eendu-
vad müürinukid kaeti pliiplekiga, mis on muide üks sõbralike-
maid kattematerjale varemetes. Fassaadiküljel konserveeriti 
vaid ülemine müüritsoon, sealhulgas teravkaarfriisi tellised ja 
nišipõhjade krohv.  

Kõige raskemini sündisid arhitektuurilised otsused ja 
lahendused. Täiskatuse möödapääsmatuse määrasid paljud 
asjaolud: õrnade detailide (nt krohvid) rohkus, kasutatud 
“pehmed” konserveerimismaterjalid, vajadus kaitsta rajatavat 
puidust trepistikku ning 20 meetri kõrguse torni hooldus-
teema. Katuse kuju mängiti läbi koonuskiivrist kuni müüri-
pealseid katva minimaalse katteni. Korduvaid komisjone 
rahuldas lõpuks umbes 15kraadise ühepoolse kaldega lahen-
dus, kusjuures katuse tipuosa “lõigati maha” ning keskele tek-
kis uue elemendi massiivsust taandav valgusava. Idee osutus 
õnnelikuks: võimendus sisemine vertikaalvaade ning lisandus 
hulk loomulikku valgust. Katusekatteks valiti kolmekordne 
tõrvatud kimm aluskatusel. 

Kohalikult võimult alguse saanud idee muuta kirdetorn 
vaatetorniks pookis ennast konserveerimistööde külge 
kuidagi märkamatult. Oma osa mängis kindlasti emotsioon: ligi 
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Konserveeritud torn lisatud
trepistiku ja katusega.



paarikümne meetri kõrguselt avanev vaade on vaieldamatult 
üks võimsamaid maastikupanoraame tervel kodumaal. Kon-
servaator ja mõned kolleegid ekspertnõukogust oponeeri-
sid: turist pole eesmärk, trepid lõhuvad monumentaalse ja 
puhta interjööri ning õrnad pinnad ja detailid muutuvad 
kättesaadavaiks. Ühe alternatiivina pakuti torni sisemuses sein-
test lahus kulgevat metall-keerdtreppi. Kompromiss saavutati 
tingimustel, et trepimademed järgivad ajaloolist vahelagede 
rütmi, millest tuleneb ka materjalivalik: kasutatakse soliidse 
ristlõikega puitu ning täisvahelagesid ei ehitata, maksimum on 
üks vaategalerii.  

Arusaadav, et sedalaadi konstruktsioonid varemeid ei 
kaunista. Siiski on õiglane ära märkida treppe ja vaategaleriid 
õigustavad asjaolud. Trepistik katab vaid piiratud osa inter-
jöörist, valdav osa sisemahust jäi vabaks ning võimas verti-
kaal on siiski avatud ja hästi tajutav. Algvariandis kavandatud 
täisplatvorm redutseerus töö käigus ülemiste laskeavade 
(nüüdsete vaateavade) kõrgusel kulgevaks tagasihoidlikus 
mahus ringteeks. Tänu treppidele tekib selgem ettekujutus 
linnusetorni keskaegsest struktuurist ning näeb seda, mida 
muidu poleks näinud: laskeavasid, krohve, kaminakohti, frag-
mentaarselt säilinud keskaegset ehituspuitu jne. Oluline on, et 
uued konstruktsioonid ei kahjustanud ajaloolist müüristikku. 
Talad paigutati vanadesse pesadesse või müüriastmetele; kui 
ajaloolist toetuspinda polnud, ei hakatud seda ka tekitama, 
vaid uus kandja riputati.   

Lõpetuseks tegijatest. Sügava kummarduse peab tege-
ma meie tsunfti auväärseima põlvkonna meestele – Heino 

Uuetalule, Illar Kannelmäele ja Vello Buldasele –, kelle mõtle-
mis-, aga ka turnimisvõimed on endiselt tähelepanuväärsed. 
Nende projekt ja vaimukad lahendused päästsid paljudest 
rasketest olukordadest. Tänu on ära teeninud ka mõistlik 
peatellija – Vastseliina Vallavalitsus, nõuandja Kaur Alttoa ning 
Rändmeistri mehed, kes aastatel 2003–2007 said hakkama 
oludes, mis arvatavasti kuigi palju ei erinenud kirdetorni ehi-
tusaegseist. 

EHITISED
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KONUVERE SILLA RESTAUREERIMINE
Mart Keskküla

Projekt: AS Irbistero (arhitekt Niina Mäger)
Peatöövõtja: AS Irbistero
Alltöövõtjad: OÜ Tilts Eesti, Faxmark Ehituse OÜ
Järelevalve insener: Aldur Aasa, Teede Projektijuhtimise AS
Muinsuskaitseline järelevalve: Mart Keskküla

Konuvere sild ehitati 1860. aastal ning on üks paremaid näiteid 
tolle aja sillaehitusest Eestis. 

Silla restaureerimis- ja ehitustöödega alustati 2006. aasta 
talvel ja tööd lõpetati 2007. aasta augustis. Tulemuseks on 
silmapaistev restaureeritud monument, millel on kõik ühele 
esinduslikule kivisillale omased elemendid.

Ajalooline ülevaade
Konuvere sild viib üle Vigala (Konuvere) jõe, mis oli omal ajal 
üks suuremaid veetõkkeid Tallinna-Pärnu maanteel. Esimesed 
silla ehitamise vajadust käsitlevad kirjalikud teated pärinevad 
1791. aastast, kui Tallinna kubermanguvalitsuse postiameti 
ülem G. V. Hoffmann kirjutas asehaldusvalitsusele, et juba 
1786. aastal on juhitud tähelepanu sellele, et õnnetuse välti-
miseks postiga on hädavajalik ehitada Konuvere ja Päärdu 
jõele sild. Selleni jõuti alles 1858. aastal, mil insener ja arhitekt  
F. W. Alisch esitas 360 jala pikkuse (110 m) silla projekti koos 
46 800 rubla suuruse eelarvega. Tähelepanuväärne on eel-
arve koostamise viis, milles lähtuti tarinduse üksikelementide, 
töödeldud kivide hulga ja nende valmistamiseks ning paigal-
damiseks kulutatava töö hulga detailsest arvutamisest. Näi-
teks arvutused ühe võlvi kohta:

Lähteandmed: ladumiseks kasutatakse kahte tüüpi tahu-
tud paekive:

tüüp a) 15x7,5 tolli,
tüüp b) 10x15 tolli, mõlema paksus 3-5 tolli.
Võlvi puhas sille on 30 jalga, võlvikaare pikkus alumist 

serva mööda 16 arssinat 13 verssokit. Võlvi igasse ritta kulub 
kive: a)- 32 tk, b)- 24 tk, kaare suunas mahub seesuguseid  
ridu võlvi 133. Järelikult on ühes võlvis kive a)- 4256 tk,  
b)- 3192 tk. Müürsepal tuleb päevas tahuda 7 kivi, seega 
igale võlvile kulub (4256+3192) : 7=1064 müürsepapäeva 
á 66 kop ning ühe võlvi tahumise maksumus on 702 rbl  
24 kop. Eelarve sisaldab materjali kulu arvutuse (on arvesta-
tud näiteks ka lubja põlemiseks kuluv puit) ja tööjõu arvutuse 
liikide kaupa (müür- ja puusepad, lubja- ja tellisepõletajad, 
hobupäevad, eraldi abitöölised). 

Konuvere silla ehitamise leping sõlmiti 28. jaanuaril 1860. 
aastal B. Von Uexkülli ja O. Von Budbergi ning ettevõtja  
F. Johannsoni vahel. Sild valmis 1861. aastal.

Kõige suuremad muudatused silla väljanägemisele tehti 
1939. aastal, kui ehitati uued piirded ja lisati kõnniteed. Täna-
seks olid need lisandid praktiliselt amortiseerunud ja vajasid 
taastamist. 

Muinsuskaitselised eritingimused nägid ette olemasoleva 
mahu ja detailide maksimaalse säilitamise. Arvestades hetke-
situatsiooni ja silla tulevast funktsioneerimist vaid jalakäijate-
sillana, otsustati sild restaureerida 1909. aastast säilinud joo-
niste järgi. 
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Konuvere sild aastal 1933.
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Tööde teostamist viidi läbi tinglikult kolmes osas: 
1. silla tugisammaste, piilarite ja võlvkaarte restaureerimine 

poole jõeni ja jõesängi hoidmine teisel pool;
2. teise poole tugisammaste, piilarite ja võlvkaarte restau-

reerimine ja jõesängi ümberjuhtimine;
3. tee kehandi uuendamine koos uue aluse teostamisega. 

Katte ja piirete rajamine.

Kõige keerulisem oli võlvkaarte pealispindade restaureeri-
mine, kus kasutati kolme tehnoloogiat:
• väiksemate kahjustuste korral säilitati purunenud pind ja 

see konserveeriti (kahjustuse sügavus 5-10 mm);
• kuni 30 mm sügavused kahjustused täideti kivi imiteeriva 

seguga, kivivuugid joonistati peale;
• sügavamad kohad (üle 30 mm) täideti uue paekivikihiga, 

jälgides olemasolevat pinnafaktuuri.
Kivimaterjalina tarvitati sillaehitusel kasutatud Orgita dolo-

miiti. Lõpetatud kivipinnad hüdrofobiseeriti. Töövõtja koostas 
vastavalt juhendile ja muinsuskaitselise järelevalve esitatud 
tööde teostamise korrale enne kasutamist näidissegud ja näi-
disproovid ning töid hakati tegema alles pärast näidislappide 
heakskiitmist.

Jäämurdjate ja tugisammaste pilastrite pealispind oli 
kaetud dolomiitkiviga ja servad punase graniitkiviga. Projekt 
nägi ette nõrga dolomiidi asendamist graniitkiviga, mis on 
palju vastupidavam. Tööde käigus uuriti graniidi kasutamise 

võimalusi ja tõdeti, et sellega töötamine kujuneks keerukaks 
ja hind väga kõrgeks. Kuna ka graniit oli originaalmaterjalile 
alternatiiv, otsustati see omakorda asendada graniitkivi imi-
teeriva kunstkiviga. 

Teekatte jaoks otsustati väikese graniidist täringukivi 
kasuks. 

Ehitustööde käigus teostati mördi ja kivi uuringud, soolade 
ja silla vundamendi analüüs. Restaureerides tuli kasutada kõiki 
tehnoloogiaid ja meetodeid, mis on seotud paekivi tööt-
lemise, restaureerimise ja konserveerimisega suures ulatuses. 
Tegeldi kivi asendamisega, proteesimisega, kunstkiviga plom-
mimisega kui ka hüdrofoobsete ainetega konserveerimisega. 
Selle kõigega said ehitajad hakkama.

Eesti paearhitektuuris on säilitatud üks väärikaim arhitek-
tuurne mälestis – Konuvere kivisild.

Enne restaureerimist.

Tööde käigus.

Pärast restaureerimist. Foto: A. Velks

EHITISED
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TULEOHUTUSNÕUETE TAGAMISEST
ARHITEKTUURIVÄÄRTUSLIKES HOONETES

Vassil Hartšuk
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Arhitektuuriväärtuslike hoonete restaureerimisel on üks tõsi-
semaid vastuolude allikaid tuleohutusnõuetega vastavuse saa-
vutamine. Ehk maakeeli öelduna: Päästeameti Kooskõlastuse 
saamine. Kuidas saavutada hoonele nõutav tulepüsivusklass 
ajaloolisi ja arhitektuuriväärtusi kahjustamata? Nagu ikka 
on spetsialistid tugevad oma kitsal erialal ja leida sobivaid 
lahendusi olukorras, kus võrdselt hästi tuleks orienteeruda 
nii tuleohutust tagavates meetmetes kui ka muinsuste säilita-
mises on tõeliselt keeruline ülesanne projekteerijale, muin-
suskaitsjale ja ka päästeametnikule. Omaniku ja projekteerija 
koostöös püütakse sageli minna odavaima lahenduse teed, 
mis aga hoone väärtuse ega ka esteetika vaatevinklist sugugi 
parim ei pruugi olla. 

Ehitiste vastavust tuleohutusnõuetega reguleerib Vabariigi 
Valitsuse 27. oktoobri 2004. aasta määrus nr 315 „Ehitisele ja 
selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. Tuleohutusnõuete 
abil tagatakse, et võimaliku tulekahju puhkemise korral säiliks 
ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime, oleks takistatud 
suitsu ja tule levik ehitises ja naaberehitistele ning oleks või-
malik inimeste evakueerimine. Selleks on ette nähtud mit-
meid meetmeid. Lisaks allpool käsitletutele reguleeritakse 
määruses ka turvavalgustuse, piksekaitse ja tuletõrjevooliku-
süsteemidega seonduvat. 

Hoonele nõutava tulepüsivusklassi tagamine
Hoonele nõutava tulepüsivusklassi tagamine on üks oluli-
semaid samme tuleohutuse garanteerimiseks. See sõltub 
hoone korruste arvust (kõrgusest), pindalast, inimeste arvust, 
kasutusviisist. 

Ehitised ja selle osad jaotatakse tuleohutusest lähtuvalt 
järgmiselt:
1) tulekindel (tähis TP1) – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi 
ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kusjuures üldjuhul 
sellise ehitise kandekonstruktsioon tulekahjus ei varise;
2) tuldtakistav (tähis TP2) – ehitise kandekonstruktsioon ei 
tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kusjuures 
ettenähtud aeg on lühem tulekindla ehitise suhtes ettenähtud 
ajast;
3) tuldkartev (tähis TP3) – ehitise kandekonstruktsioonile ei 
seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes.

Ehitise kandekonstruktsioonide ja tuletõkkesektsioone moo-
dustavate konstruktsioonide tulepüsivus määratakse lähtu-
valt konstruktsiooni kandevõimest (tähis R), tihedusest ehk 
terviklikkusest (tähis E) ja soojus(sooja-)isolatsiooni võimest 
(tähis I), kusjuures tulepüsivust väljendatakse minutites kas 15, 
30, 45, 60, 90, 120, 180 või 240 minutit.

Enam kui kahekorruselised hooned peaksid kuuluma TP1 
klassi, kuid näiteks Tallinna vanalinnas asuvad hooned vastavad 
konstruktsioonide omaduste poolest (tuletundlikkus) TP2 
klassile. Nende hoonete kuuluvus TP2 klassi on tinglik, kuna 
põhiosa vanalinnas asuvatest hoonetest on mittepõlevatest 
materjalidest välisseintega ja keldrikorruse kivist vahelaega, 
samas korruste vahelaed ja katusekorruse moodustavad 
tarindid on puitkonstruktsioonid. Antud juhul on kandetarin-
ditel nõutav tulepüsivusklass R60 ja tuletõkketarinditele tuleb 
tagada tulepüsivusklass vähemalt REI60/EI60. Keldrivahelagi 
peab nõuete kohaselt olema mittepõlevatest materjalidest 
ning vastama tulepüsivusklassile REI120(REI60). 

Insenervõrkude ja elektripaigaldiste seadmine kipsplaadi taha täien-
davate meetmete rakendamiseta nõrgestab vahelae tulepüsivusklassi.

Maalingutega vahelaele tagatakse nõutav tulepüsivusklass 
sprinklerkustutusseadme abil.
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Esineb juhtumeid, kus puidust vahelagi on tule eest küll 
näiliselt kaitstud, kuid kaitsekihi (krohv või kipsplaadid) paksus 
võib osutuda ebapiisavaks ning paljudes ehitistes on vahelae 
pealt nimetud kaitsekiht isegi puudu. 

Projekteerija peab konstruktsioonidele nõutava tule-
püsivusklassi tagamisel põhinema sertifitseeritud või arvu-
tuslikul, analüütilisel või muul usaldusväärsel viisil tõestatud 
lahendustele.

Vastuolu muinsuskaitse ja Päästeameti nõuete vahel võib 
tekkida juhul, kui projekteerimise (rekonstrueerimise) käigus 
ilmnevad vahelael maalingud (maalitud talalaed), mida soovi-
takse eksponeerida. Päästeameti prioriteet on tuleohutuse 
tagamine, mis tähendaks lae tulepüsivusklassi tõstmist tule-
kaitselakki kasutades. Muinsuskaitseamet omakorda soovib 
tingimata laed terves ulatuses avada ja eksponeerida ning 
maalingu säilimise huvides ei ole tulekaitselaki kasutamine 
Kultuuriväärtuste Ameti poolt aktsepteeritav lahendus. Komp-
romiss saavutatakse automaatsete tulekustutussüsteemide 
(reeglina sprinklerkustutusseadme) paigaldamisega. Viimasel 
ajal on kasutusele tulnud alternatiivina veeuduga tulekustutus-
süsteem, mille veekulud on tavasüsteemiga võrreldes 70–90% 
võrra madalamad. 

Kontrollida tuleb lubatud inimeste arvu, mis omakorda 
oleneb hoone kasutusviisist. Kui inimeste arv ületab määruses 
sätestatud normi, tuleb hoonesse paigaldada automaatne 
tulekustutussüsteem.

Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks
Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks toimub vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 315 
„Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. 

Tuletõkkesektsiooni piirid näidatakse projekti seletuskirjas 
ning korruste plaanidel ja lõigetel. Välisseintele tuletõkketarin-

di tingimuste määramisel tuleb lähtuda tuletõkkesektsioonide 
asukohast, plaanidel ei pruugita näidata tuletõkketarindina 
välisseina. Kui hooneosad või hooned on omavahel blokeeri-
tud nurgana, siis sisenurgas asuva trepikoja välissein ei saa olla 
tuletõkketarindiks, kuna reeglina asuvad seal suitsueemalda-
mise aknad ning esimese korruse tasapinnalt peab olema 
tagatud ohutu evakuatsioon.

Tuletõkketarindites, mis jagavad hoone korruste kaupa 
tuletõkkesektsioonideks, kasutatakse materjale, mis ei karda 
vett. Levinud tuletõkkematerjalina kasutatav materjal – kips-
plaat (kaasa arvatud tulekindel) – veega kokkupuutel kahjuks 
pudeneb. Kasutatakse kas kivimaterjale või Luja plaadi oma-
dustega materjale.

Väga probleemne on lahendus, mille puhul puidust vahe-
laele nõutava tulepüsivusklassi tagamiseks kasutatakse ripplage. 
Tuleoht tekitatakse sageli insenervõrkude paigaldamisega 
vahelae ja ripplae vahelisse ruumi. Nimetatud insenervõrgud 
(ventilatsioonitorud, plastmassist torud, elektrikaablid) viiakse 
läbi ruumi arvestamata asjaoluga, et see ruum moodustab 
omaette tuletõkkesektsiooni ning vajalik on lisameetmete 
(tuletõkkeklapid, tuletõkkemansetid, läbiviigude tihendamine) 
kasutamine tuleohutuse tagamiseks.
Tuleohutuskuja e tule leviku tõkestamiseks kehtestatud 
minimaalne ehitistevaheline kaugus

Tuleohutuskujade olemasolu vanalinnas on praktiliselt 
võimatu jälgida. 

Selle olulise tuleohutusnõude täitmiseks püstitatakse 
tulemüür. Tulemüüri asukoht ning ulatus on aga eelprojektis 
kahjuks halvasti loetav ning kuna põhiprojekti ning tööpro-
jekti Päästeametile kooskõlastamiseks esitamine ei ole projek-
teerijale kohustuslik, sõltub tuleohutusnõuete tagamine tule-
müüri väljaehitamisel eeskätt projekteerija ja ehitaja päde-
vusest. Projekteerimise käigus nõuab selle tuleohutusnõude 

Tulemüüri ebaseaduslikult tekkinud avad.

TULEOHUTUSNÕUETE TAGAMISEST
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täitmine projekteerijalt põhjalikku uurimistööd, et selgitada 
välja tulemüüri paksus, materjal, ulatus, lubatud kõrgus, liitu-
mine hoone konstruktsioonidega, lõõride olemasolu, avade 
olemasolu ning nende tekkimise seaduslikkus ja tulepüsi-
vus. Päästeametilt heakskiidu saamiseks on soovitav teha 
konkreetsest situatsioonist fotod ja esitada need koos eel-
projektiga läbivaatamiseks. 

Evakuatsioonivõimaluse tagamine
Evakuatsioonivõimaluse tagamisel on põhiprobleem trepi-
kodade mittevastamine tuleohutuse nõuetele. Enam kui 
kahekorruselises ehitises peab evakuatsiooniks kasutatav 
trepp olema mittepõlevatest (A1) materjalidest tulepüsivus-
klassiga R60(R30). Erandjuhul võib kuni kolmekorruselises 
hoones kasutada puidust treppi, tagades selle mademetele 
ning trepikäikudele nõutava tulepüsivusklassi. Evakuatsiooni-
trepikoda rajatakse omaette tuletõkkesektsioonina väljapää-
suga kas otse õue või tuletõkkesektsioonina rajatud vestibüüli 
kaudu. Probleemiks on evakuatsiooniteede mõõtmed ning 
evakuatsiooniteel olevate uste avanemise suund. 

Pööninguga hoonetel nähakse ette üks pääs katusele 
hoone pikkuse iga 100 m kohta. Katuslaega hoone puhul raja-
takse üks pääs katusele katuse pindala iga 1000 m2 kohta. 
Igasse pööningu tuletõkkesektsiooni peab olema sissepääs nii 
trepikojast ukse või luugi kaudu kui ka katuselt luugi kaudu.

Tulekustutus- ja päästemeeskonna turvalisuse tagamiseks 
rajatakse katusele käsipuuga või turvavöökinnitusrööpaga 
varustatud ühendusteed ja -redelid. 

Tuletõkkeuksed ning -aknad
Tuletõkkeustele (akendele) nõutava tulepüsivusklassi taga-
mine on võimalik ka ajaloolist kujundit säilitades. Sellisel 
juhul kohandatakse tuldtõkestavateks kas olemasolevad 
uksed (restaureerimisel) või valmistatakse vana kuju järgi 
uued. Mõlemal juhul nõutakse uste (akende) kohandamisel 
tuldtõkestavaks projekti koostamist ja selle kooskõlastamist 

päästeasutusega. Projekti tingimuste täitmise kohta esitab 
ehitaja kasutusloa komisjonile seda tõendavad dokumendid 
(vastavussertifikaadid, tööde aktid jms).

Suitsueemaldamise võimalused
Suitsueemaldamise võimalus peab olema tagatud hoone 
kõikides ruumides. Reeglina tagatakse see loomulikul teel 
välisseinas avatavate akende kaudu või katusele rajatavate 
suitsueemaldamise luukide abil. Akende kasutamisel ei teki 
suitsueemaldamise pindala tagamisega raskusi, suitsuluuke 
kasutades tuleb aga arvestada tehase poolt luugile garan-
teeritud voolamisteguriga. Ei ole välistatud ka mehhaanilise 
suitsueemaldamise süsteemi kasutamine. Selle süsteemi toi-
mimiseks on vaja garanteeritud elektritoidet, mis tagatakse 
kas kahe sõltumatu elektriallika abil või diiselgeneraatori pai-
galdamisega.

Kui turvavöö kinnitusrööpaga varustatud ühendusteed 
või -redelid puuduvad, rajatakse 600 mm kõrgune räästa-
barjäär või turvasiin. Automaatne tulekahjusignalisatsioon pai-
galdatakse enamusesse vanalinnas restaureeritavatesse hoo-
netesse lähtuvalt nende kõrgusest, korruste arvust, pindalast, 
kasutusviisist ja inimeste arvust. Häiresignaal edastatakse kas 
häirekeskusesse või valvefirmasesse.

Tuleohutusnõuete tagamisel vanas hoones on palju kitsas-
kohti, kuid kindlasti on võimalik leida õige lahendus. Kui juriidi-
lises maailmas, kus maksab seadus ja ainult seadus, on selgu-
nud, et tõlgendamine võib anda täiesti erinevaid tulemusi, siis 
ei maksa arvata, et kõik muud seadusandlikud dokumendid 
selles osas erineksid. Ka tuleohutusnõuetes on palju punkte, 
mille tõlgendus võib arhitektidel ja päästeametnikel erinev 
olla. On olemas n-ö tavapraktika, kus teatud nõuetele lähene-
takse teatud kindlate lahendustega, kuid nii mõnigi kord sel-
gub, et selle ühe peamiselt kasutatava võtte kõrval on veel 
mitmeid teisi meetodeid, mis aitavad sama tulemuseni jõuda 
ja sealjuures arhitektuuriväärtusi sootuks paremini säilitades.   

Vintskapi konstruktsioon võrdsustatakse välisseina konstruktsiooniga 
(nõuded on samad).

Isegi kui kõik tuleohutusnõuded on tagatud, võib inimeste tegevus 
tulekahju põhjustada.

PRAKTILINE



5353

SAVI JA SAVIMATT 
HÜDROISOLATSIOONINA

Tõnu Sepp

Savi on olnud Eesti ehitustraditsioonis hüdroisolatsiooni-
kihtide loomiseks juba keskajast tuntud materjal. Kures-
saare kindluse ja Saaremaa keskaegsete kirikute restaureeri-
mistöödel (ja kindlasti mujalgi) kasutati seda mitmel puhul 
veel üheksakümnendatel aastatelgi. Kuna kasutati puhast 
savi, seda liiva ja muude lisanditega segamata, lõppesid vähe-
malt Saare maakonnas kõik need katsed ebaõnnestunult. Nii 
Kuressaare kindluse Läänebastioni keldrivõlvide isolatsiooni-
kiht kui ka Püha ja Pöide kiriku vundamenti ümbritsev hori-
sontaalne hüdroisolatsioonikiht ei ole kunagi oma otstarvet 
täitnud ega suutnud sadevett müüridest eemal hoida. Just 
lekkivad keldrivõlvid olid üheks olulisemaks põhjuseks, miks 
ei realiseerunud üsna suurejooneliselt kavandatud Kuressaare 
kindluse Läänebastioni kohvikuprojekt. 

Samade objektide hilisemate aastate remonttööd tõid 
selgelt päevavalgele ka põhjuse, miks need saviisolatsioonid 
ebaõnnestusid. Nimelt sademevaestel aastatel kuivab pinnas 
sügavalt läbi ja koos sellega kuivab ka savikiht (Kuressaare 
kindluse Läänebastionil oli savikiht ca 0,5 m sügavusel, Püha 
kiriku ümber ca 0,3 m sügavusel). Kuivades savi kahaneb ja 

monoliitsest tihedast kihist jääb järele midagi killustikusarnast, 
kust vesi vabalt läbi nõrgub. Hilisem niiskumine seda savikillus-
tikku enam tihendada ei suuda. 

Savikihi kuivamine on eriti tuntav päiksepoolsetel külge-
del, varjulises kohas ei pruugi probleemi tekkidagi. Nii oli ka 
Püha kiriku puhul, et põhjapoolsel küljel oli savikiht säilitanud 
oma elastsuse, aga ida- ja lõunapoolsel küljel oli savi täielikult 
läbi kuivanud.

Viimase kümnekonna aasta jooksul on hüdroisolatsiooni-
materjalina üha suuremat kasutust leidnud bentoniitsavimatt 
(näit Voltex), mis koosneb kahest propüleenkanga kihist ja 
nende vahel paiknevast spetsiaalsest savipulbrist. Niiskudes 
savipulber paisub ja nõnda moodustub pinnasesse tihe, vett 
mitteläbilaskev savikiht. Sama materjali kasutatigi 2005. aastal 
Kuressaare kindluse Läänebastioni keldrivõlvide isoleerimiseks 
ja 2006. aastal Püha kiriku vundamenti ümbritseva horison-
taalse hüdroisolatsioonikihi loomiseks. Viimasel juhul puudub 
praegu selge ülevaade hüdroisolatsioonikihi efektiivsusest, 
kuna savimati paigaldamine oli vaid üks väike osa suuremast 
vertikaalplaneerimisprojektist, mille eesmärk oli sadevete kiri-

Savimati paigaldus Kuressaare kindluse läänebastionil.
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kust eemalejuhtimine. Isegi kui isolatsioonikiht peaks mingil 
määral lekkima, ei ole sellest suuremat probleemi, sest maa-
alused ruumid puuduvad.

Sama materjali kasutamine Kuressaare kindluse Lääne-
bastionil kukkus aga täielikult läbi. Isolatsioonikiht ei hakanud 
tööle ja sadeveed tungisid endiselt läbi keldrivõlvide. Kui esi-
mesel aastal olid põhilisteks läbijooksukohtadeks korstende 
ümbrused ja esisein, mille peal isolatsioonikiht ära lõppes, 
siis järgmisel aastal pärast korstende ümbruse parandamist 
olid läbijooksud ühtlasemad ja eriti tuntavad savimati paanide 
ühendusjoonel. Esialgsed oletused, et materjali paigaldaja ei 
ole teinud piisavalt kvaliteetset tööd, ei pidanud paika. Iso-
latsioonikihi uurimiseks pinnasesse tehtud sondaažides olid 
kõik paanide ülekatted nõuetekohased ja sedavõrd tihedad, 
et esmapilgul ei suudetud neid leidagi. Samuti oli savimatti 
kattev dreeniv liivakiht piisava paksusega ja töötas ka suurte 
vihmadega efektiivselt – ühtegi sondaažiauku ei jäänud vesi 
pidama. Probleemi edasisel uurimisel suheldi korduvalt savi-
mati müüjaga OÜ Hydroseal FTS. Kahjuks ei pidanud müüjad 
vajalikuks kohapeale tulla, et asja lähemalt uurida. Meilivahe-
tuses aga oletati, et savimatt ei ole piisavalt suure surve all, 
ehk et seda kattev pinnasekiht on liiga õhuke. Savimatti kat-
nud 0,25–0,8 m paksune pinnasekiht oli siiski täiesti nõuete-
kohane. Lausa kummaline oli firma esindaja väide, et savimatt 
peaks üldse kahe betoonikihi vahel olema. Materjali müümisel 
ei tutvustanud keegi sellist nõuet.

Kuressaare kindluse Läänebastionil lahendati probleem 

sel viisil, et isolatsioonikiht kaevati uuesti lahti ja kaeti kum-
meeritud membraaniga. Uue isolatsioonikihi paigaldamisel 
oli võimalus kontrollida ka savimati seisukorda. See oli täiesti 
terve ja nõuetekohaselt paigaldatud. Mõnes üksikus kohas 
hakkas silma, et paanide ülekate oli sattunud väiksema lohu 
kohale, kus teoreetiliselt võis vesi sattuda ühenduskoha vahe-
le. Tõenäoliselt oli töömees savimati paigaldamise ajal selle 
serva peale astunud. Samuti olid mõnes kohas võilillejuured 
paari suvega läbi mati kasvanud (30 cm!).

Kuressaare kindluse Läänebastioni keldrite hüdroisolat-
siooni paigaldamine osutus üksjagu valusaks kogemuseks, 
mis tõi päevavalgele savimati kapriisse iseloomu ja prob-
leemid. 
• Savimatt sobib eelkõige selliste piirkondade isoleerimi-

seks, kus mõningane vee läbiimbumine ei ole probleemiks 
(vundamentide ümbrus vms). 

• Savimatt sobib kõige paremini suure kalde all olevate pin-
dade isoleerimiseks. Suurte, peaaegu horisontaalsete pin-
dade katmine võib olla probleemne. Kuressaare kindluses 
oli isoleeritava pinna kallak 2–4 cm/m.

• Vähemalt savimati paanide servad peaksid jääma võimali-
kult tihedaks tambitud ja tasasele aluspinnasele, et vältida 
paanide ühenduskohas negatiivse kaldega lohkude teket.

• Savimatt peaks olema kaetud võimalikult paksu ja raske 
pinnasekihiga, et tagada piisav surve ja seega savikihi tihe-
dus. Paks kattepinnas ei lase ka taimede juurtel läbi mati 
kasvada.

Savimatt Püha kiriku põhjaseina ääres.

PRAKTILINE
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SALAPÄRANE JA IHALDATUD POMPEI
Suure-Kõpu mõisa maalingute avastamine  

ning restaureerimine
Svea Volmer
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Mõisa ajaloost
Suure-Kõpu mõis Viljandimaal Kõpu vallas on alates 1805. 
aastast kuulunud von Strykide suguvõsale. Mõisa häärberit 
hakati ehitama 1836. aastal Alexsander von Stryki käe all, kuid 
äsja kositud naise peatse surma tõttu soiku jäänud ehitus 
valmis alles 1847. aastal pärast Alexandri surma. Hilisklassit-
sistlik mõisamaja rajati arvatavasti tuntud ehitusmeistri Emil 
Julius Strausse kavandite järgi. 

Suure-Kõpu mõis oli tuntud väärtusliku kunstikollektsioo-
ni poolest, mida täiendas enim eelviimane mõisnik Alexander 
von Stryk jun, kes oli tudeerinud ka arheoloogiat ja kunsti-
ajalugu ning töötanud arheoloogilistel kaevamistel ja Viini 
kunstikogude juures. Suure-Kõpu püsis Strykide käes kuni 
Eesti Vabariigi alguseni. Viimane mõisnik Alfred von Stryk 
langes 1919. aasta jaanuaris Narva rindel punaste vastu sõdi-
des. Alates kahekümnendatest aastatest on majas tegutsenud 
kool, praegu Kõpu põhikool. Alfredi lapselaps Wolf-Dietmar 
von Stryk naasis 1995. aastal elama Eestisse Viljandisse. 
Restaureerimistööde ajal jagas ta meiega oma teadmisi ning 
mälestusi. Hiljuti andis Wolf-Dietmar von Stryk välja põhjaliku 
uurimuse Strykide suguvõsast, muuseas elust Suure-Kõpu 
mõisas, mis ilmub loodetavasti peatselt ka eestikeelsena.

Värviuuringud ning maalingute avastamine
2003. aastal telliti OÜ Vana Tallinnalt esimese korruse interjöö-
ride värviuuringud. Et selles mõisas interjööride kujundamisele 
rõhku pandi, andis tunnistust juba ballisaal (tänaseks veel 
ennistamata), mille seinu ja peegelvõlve katab kunstmarmor. 

Massiivseid marmorplokke imiteeriv stukk on imekombel 
vastu pidanud kogu kooli-perioodi, mil ruumi kasutati spordi-
saalina. Seda trööstitumana näis kooli aula, endine söögisaal, 
mille luitunud roosad seinad ja lihtne peegelvõlv mõjusid alg-
selt ruumina, kust viimnegi kaunistus on välja roogitud. Ometi 
avanes kõigest paarikümne värvikihi alt lummav Pompei stiilis 
must-punane interjöörimaaling furoori tekitanud mütoloogi-
liste stseenidega. Legende sündsusetutest piltidest saali sein-
tel liikus värviuuringute eelgi, sest kahekümnendatel, kui majja 
kolis kool, olid maalingud veel kinni katmata ja sellest on 
tollastel õpilastel, praegu juba eakatel inimestel, väga erine-
vaid mälestusi. Kuuekümnendatel avati aula remondi käigus 
juhuslikult üks figuraalstseenidest, mille tollane kooli direktor 
enne taaskatmist jäädvustas. Mustvalge foto naiskentaurist 
koos noormehega ripub õpetajate toa seinal tänaseni. Maa-
lingute tegelik olemus selgus tööde käigus siiski üllatusena. 

Mõisa kahe, üksteisega L-tähe kujuliselt külgneva saali 
kujundused annavad edasi mõisnike Itaalia-ihalust ja kunsti- 
või siis ehk moeteadlikkust. Maalingute peenus lubab arvata, 
et kunstnik ei olnud kohalik meister. Igatahes peeti saalide 
kujundust sedavõrd väärtuslikuks, et vaatamata uutele moe-
suundadele ja mõisnike vaheldumisele saalide dekoori vaid 
värskendati. Teistes uuritud ruumides on interjööre muude-
tud ning ajastu malli järgi üle dekoreeritud, nii et klassitsismile 
järgnes historitsism ja juugend. 

Restaureerimine
Maalingute avamine
2006. aastal alustas OÜ Vana Tallinn endises söögisaalis 
seina- ja laemaalingute restaureerimisega. Esmane ülesanne 
oli maalingute väljapuhastamine, et kindlaks teha nende 
seisukord ja ulatus. Puhastamise käigus selgus mõndagi 
ümberehitusetappidest, mis on saali algset ilmet muutnud. 
Kooli vajaduste tarbeks oli saal ümber ehitatud: põhjapoolne 
otsasein koos nurgaahjuga maha lammutatud ja seinataguse 
väikese ruumi kohale ehitatud lava. Koos seinaga oli hävi-
nud ka peegelvõlv ning osa laekrohvist. Fuajeest saali viivat 
ukseava oli laiendatud ning selle käigus eemaldatud umbes 
2 m² müüritist. Kuna vanematelt inventariseerimisjoonistelt 
on näha, et kunagi paiknes selle ukseava ees fuajee trepp, 
siis arvatavasti oli praeguse ukseava kohal algselt tegelikult 
seinakapp, toidulift vms. Saal enne maalingute välja puhastamist.
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Saali seinad on krohvitud sileda viimistlusega lubimördiga. 
Maalingukihile eelneb üks varasem monokroomne liimvärvi-
kiht, millele järgneb ülisile maalingu aluskiht. Ilma otsese 
vajaduseta me täpsemaid materjalide koostise analüüse teha 
ei lasknud, kuid aluskiht sisaldab ilmselt kipsi ning maalin-
gud on teostatud õlitemperaga. Maalingu pealispind mõjub 
poleerituna, kuskil ei ole nähtavaid pintslitõmbeid. 

Pealmiste värvikihtide eemaldamine teostati mehaanili-
selt skalpelliga. Maalingupinnale jäid siiski pruuni tõrvalõhna-
lise värvi jäägid, mis muutsid kogu koloriidi kollakaks. Jäägid 
eemaldusid atsetoonilahusega. Kuna laes oli hilisemaid värvi-
kihte suhteliselt vähe, õnnestus nende eemaldamine värvi-
eemalduspastaga. Lage oli ilmselt veel mõisa ajal oksooliga 
töödeldud ning paks õlikiht oli tugevalt tumenenud, lae 
põhjapoolset osa oli kahjustanud ka lokaalne tulekahju. Aja 
jooksul rabedaks muutunud oksoolikihti oli võimalik eemal-
dada kraapides. Paljastusid illusoorsed puittahvlid, mida värvi-
uuringute ajal ekslikult stukiimitatsiooniks peeti. Lagi on kogu 
ulatuses aaderdatud, keskele on maalitud puulõiget imiteeriv 
rosett. 

Seintel avanes järk-järgult Pompei stiilis ruumimaaling. 
Seina alaosas on kujutatud marmorplokid, millele toetuvad 
Korintose sambad “kannavad” hammaskarniisi ning puittahv-
litest lage. Sammaste vahele on maalitud helepunases raamis-
tuses mustal põhjal mütoloogilised pildid, millest tervikuna 
on säilinud kolm stseeni, kus nais- ja meeskentaurid moodus-
tavad menaadidega paare, hoides käes erinevaid atribuute. 
Kesksel väljal on saali ukse laiendamise tõttu säilinud vaid ühe 
figuuri pea ja tiivad. 

Kuna tõenäoliselt oli tegemist Pompei maalingute koopia-
tega, ei olnud keeruline tuvastada, et originaalsed, Cicero 
villast pärinevad freskod nimetusega “Nümfid ja kentaurid”, 
asuvad Napoli Rahvuslikus Arheoloogiamuuseumis. Maalin-
gud eemaldati villa seintelt 18. saj lõpus – 19. saj alguses ning 
on mõõtkavalt oluliselt väiksemad kui Kõpu maalingud. Lisaks 
neljale stseenile kentauridega on muuseumis säilinud veel 
vähemalt 11 stseeni tantsivate menaadidega.

Mõisa saali puuduval põhjaseinal asus ilmselt neljas stseen 
seeriast “Nümfid ja kentaurid”. Idaseinale on lisaks sammas-
tele maalitud kaks kaunist karüatiidi, lõunaseinalt leiab vahva 

Karüatiid enne ja pärast restaureerimist.

SALAPÄRANE JA IHALDATUD POMPEI
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finessina samba marmorimustrisse peidetud kunstniku auto-
portree või pigem sketši; profiili järgi otsustades ei tundu 
tegemist olevat just põhjamaise näotüübiga. Kuna signeeri-
mine pole ruumimaalingute puhul eriti tavaks (tuleb tunnis-
tada, et tegelikult just sama maja teisest ruumist leidsime 
ühest hilisemast maalingukihist signatuuri koos aastaarvuga), 
on autor vägagi leidlikult ennast jäädvustanud. 

Taastamine 
Pärast maalingute avamist võeti vastu otsus kogu ruum või-
malikult terviklikuna taastada. Konserveeriva lähenemise 
puhul oleks ruumiliselt ja sügavuti mõjuvad maalingualad 
hakanud võistlema suurte tuimade monokroomsete pinda-
dega. Soovisime täielikult esile tuua maalingu illusoorse arhi-
tektoonika tekitatud uue ruumilise mõõtme. 

Esmalt ehitati uuesti üles puuduv vahesein puitkarkass-
kergvaheseinana ja krohviti saali poolt lubimördiga, taastati 
peegelvõlv. Tühjale põhjaseinale kopeeriti kogu arhitektooni-
line maaling ning mustad pildiväljad, rekonstrueerimata 
figuure. 

Seina pinnal leidus rohkelt värvikadusid, samuti oli maaling 
pragunenud ning ühes aluskihiga tükkidena irdunud. Maalingu 
alaosa oli aja jooksul ka mehaaniliselt kannatada saanud. 

Restaureerimisel kasutati ulatuslikumate/sügavamate maa-
lingupinna kadude täitmisel tööstuslikku latekspahtlit. Lateks-
pahtli kasutamist õigustab tema eristatavus ja eemaldatavus 
originaalmaterjalist, viimane võib kaugemas tulevikus osutuda 
vajalikuks omaduseks. Irduvate maalingupiirkondade liimista-
miseks injekteeriti spetsiaalset restaureerimistoodet Primal. 
Nii väikesed sisselõiked kui ka pahtliga täidetud piirkonnad 
arhitektuursetel maalingutel ning mütoloogiliste stseenide 
maaliväljade mustal taustal toneeriti temperavärvidega. 

Figuraalsete maalingute restaureerimiskontseptsiooni 
ning integreerimist käsitletakse alljärgnevas peatükis.

Paremal: Marmorimustrisse peidetud näoprofiil.
All: Restaureeritud maalingud.

KUNST
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... kõige tõsisem probleem kunstiteosele pole see, mis on puudu, 
vaid see, mis on valesti vahele paigutatud. (C.Brandi)

Maalingute Itaalia taust andis vihje lähtuda reintegreerimis-
kontseptsiooni loomisel Itaalia traditsioonist ning kasutada 
maalingu figuraalsete osade toneerimisel tratteggio-tehnikat. 
Toneeringud teostati Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja restaureerimise osakonna poolt meistriklassi käigus 2007. 
aasta jaanuaris. 

Suure-Kõpu söögisaali maalingute figuratiivsete pildi-
väljade toneerimise valikuprintsiip oli suhteliselt ühene: 
kaod tuleb rekonstrueerida. Ajalooliselt ehk respekteerivam 
lakuunide integreerimise meetod neutraalretuši näol oleks 
lõhkunud dekoratiivset ruumiterviklikkust ning seganud üli-
peente figuratiivsete stseenide esteetilist jälgitavust. Alterna-
tiivse rekonstrueeriva toneerimistehnikana oleks tulnud kõne 

alla täisretušš – sellisena aga oleks varjatud töö ajalooline 
seisund ning muudetud tajumatuks originaalmaalingu piirid. 
Oma peene figuratsiooniga ei muutu tratteggio-retušš ka 
domineerivaks Suure-Kõpu söögisaali rafineeritud maalingute 
suhtes. 

Ehkki suurem osa lakuunidest olid rekonstrueeritavad 
fantaasiata, jäeti toneerimata kaod, mille taastamine oleks 
nõudnud hüpoteesi. Nendele lakuunidele kanti ühtlane hal-
likas neutraaltoon, mis taandub originaali suhtes taustaks. 

Tratteggio-tehnika teoreetilistest tagamaadest
1950. aastatel töötati Itaalia restaureerimisteoreetik Cesare 
Brandi ideedega kooskõlas välja spetsiaalne kujutavale kunstile 
mõeldud reintegreerimistehnika – nn tratteggio ehk rigatino. 

Tehnika lähtub Brandi filosoofia kesksest printsiibist, mis 
võrdsustab kunstiteose kaks mõõdet: ajaloolise ja esteetilise. 

Suure-Kõpu mõisahoone
söögisaali maalingute pildiväljade reintegreerimisest

Hilkka Hiiop

Stseen enne ja pärast restaureerimist.
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Tratteggio-retušš.

Koos moodustavad need jagamatu 
terviku. Restaureerimise eesmärk peab 
olema maksimaalselt taasluua kunstiteose 
potentsiaalne ühtsus, tekitamata sealjuures 
esteetilist või ajaloolist võltsimist ning kus-
tutamata ühtki teosele aja kulgemisest 
jäetud jälge. 

Restaureerimise peamine eesmärk on 
Brandi järgi kunstiteose tekstilise loetavuse 
taastamine – nn restauro filologico, nagu ta 
seda nimetab. Kui kunstiteose esteetilise 
terviku taasloomise seisukohalt on vajalik 
lakuunide rekonstruktsioon, peab selle es-
maseks kriteeriumiks olema selge eristata-
vus originaalist ehk retušš peab olema teo-
statud nii, et kumbki neist kahest poolusest 
(st ajaloolisest ja esteetilisest) ei hakkaks 
domineerima ja teist varjutama. 

Sellest tuletab ta kaks peamist retušeerimisprintsiipi:
• Originaalmaterjalide kadude toneerimise eesmärk on 

taasluua kunstiteose kujundi esteetilist terviklikkust, säilitades 
sealjuures maksimaalselt teose ajaloolist dimensiooni ja origi-
naalmaterjali autentsust.

• Restauraatori lisatu peab alati olema kergesti ära tun-
tav (ehk respekteerima teose ajaloolist autentsust), häirimata 
samas teose taasloodavat esteetilist ühtsust. 

Kuid rekonstruktsioon peab lõppema seal, kus algab 
hüpotees!

Tratteggio-tehnikast
Cesare Brandi restaureerimisfilosoofiast lähtuv retušeerimis-
tehnika põhineb võimel tajuda üksikutest värvitäppidest 
(puntinato) või joontest (tratteggio ehk rigatino) koosnevat 
toneeringut distantsilt vaadeldes ühtse kogupildina.  

Tratteggio-tehnikas retušid on üles ehitatud peene paral-
leelsete põhitoonides joonte võrguna (punane-kollane-sinine), 
mis laseeringutega viiakse ümbritseva originaali tonaalsusesse. 
Sel viisil sulandub toneering eemalt vaadates optiliselt origi-
naalteose vormi, moodustades sellega ühtse pildilise terviku. 
Lähivaatlusel jääb restauraatori lisandus aga selgesti originaal-
teosest eristatavaks, jättes vaatajale võimaluse tajuda origi-
naali ilu ning ajalugu. Sellisena on see kõiki restaureerimise 
filosoofilisi ja eetilisi printsiipe arvestav retušeerimismeetod.

Kui Suure-Kõpu söögisaali maalingud kannavad endas 
omaaegsete mõisnike Itaalia ihalust ja toovad meie põhja-
maisesse kargusesse fragmendi päikeselist Itaaliat, siis maalide 
toneerimisega tratteggio-tehnikas sai neile lisatud ka osake 
Itaalia konserveerimise- restaureerimise filosoofiat ja prak-
tikat.

KUNST
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2008. aasta kevadel said vististi kõik trüki- ja eetrimeediat  
jälgivad kodanikud osa Tallinna esindusväljaku ümberkujunda-
mise valulikust protsessist. Kindlasti ei jäänud tähelepaneli-
kule vaatlejale märkamata, et tööde kajastamisel käsitleti 
korduvalt arheoloogilisi uuringuid Harjumäel ning Vabaduse 
väljakul. Erinevalt linnaarheoloogia argipäevast, mida tavaliselt 
kajastatakse mõne sensatsioonilise leiu tõttu – meenutatagu 
näiteks Tartu ühest jäätmekastist leitud unikaalset 14. sajandi 
flööti –, omandasid seekordsed väljakaevamised poliitilise 
värvingu. Kuidas teisiti hinnata avastatud müürikatkete ümber 
tekkinud teravat poleemikat, kus osa monumendi püstitamise 
tuliseid vastaseid nägi bastioni tugikonstruktsioonide kaitsmi-
ses pigem head võimalust Vabadussamba projekti põhja-
laskmiseks kui olulist muinsust, mis vääriks huvilistele ekspo-
neerimist. Omajagu vürtsi lisasid eeltoodule ka tööde käigus 
päevavalgele tulnud Vene sõjaväelaste maised jäänused, mis 
andsid paljudele põhjust kõrvutada neid kaevamisi aprillis 
2007 Tõnismäel pronkssõduri monumendi juures toimunud 
ning samuti meedias elavalt kajastatud arheoloogiliste uuringu-
tega.

Laskumata üksikjuhtumite käsitellu tahaksin tõdeda, et 
mõlemad näited jätavad linnaarheoloogiast eksitava mulje. 
Kindlasti ei ole linnaarheoloogia eesmärk otsida ilusaid või 
haruldasi asju, mida oleks hiljem hea muuseumivitriini paigu-
tada. Ent linnaarheoloog pole ka “keskkonnareostuse” likvi-
deerija, kes väljakaevamistega eemaldab tellija ees seisva takis-
tuse, olgu selleks kas probleemsed hoonejäänused või tülikad 
luustikud. Paraku näikse 21. sajandi alguses arvatavat, et arheo-
loogia roll peakski Eesti linnades eeltooduga piirduma, kuid 
need põhimõtted, küsimused ja eesmärgid, mida rõhutatakse 
Euroopas urbaniseerumise arheoloogilisel uurimisel, on meil 
tahaplaanile jäänud. Teisisõnu, praegu rahuldume vaid poti-
kildude korjamise ning müürijuppide jäädvustamisega, kuid 
milleks see kasulik on, jääb enamiku jaoks arvatavasti aru-
saamatuks.

Linnaarheoloogia – abiteadus, abivahend või 
midagi enamat?
See, et arheoloogial on esiajaloo uurimisel kindel roll, on 
enamiku jaoks ilmselt selge. Kuid ajaloolise aja arheoloogial 
on oluliselt keerulisem avalikkusele oma vajalikkust tõestada 
ning eriti just sellel osal, mis käsitleb mineviku urbaniseerunud 
ühiskonda. Pealtnäha keskendub linnaarheoloogia ju valdkon-
nale, mida teised allikaliigid kajastavad piisavalt ning möödu-
nud aja inimtegevuse füüsiliste jäänuste uurimine paistab 

kordavat teiste distsipliinide tööd. Siiski näeme lähemal 
süüvimisel, et arheoloogia ühisosa säilinud kirjaliku või muu 
materiaalse pärandi uurijatega polegi nii suur, kui esmapilgul 
tundub. Kui tutvume Eesti linnade varaajalooga, siis tuleb välja, 
et linnastumise esimese faasi (s.o 13.-14. saj) kohta on kirja-
likke allikaid säilinud suhteliselt kesiselt ning erinevalt Tallinnast 
on ülejäänud keskuste kujunemislugu (kui vana on asustus, 
kust pärinevad eeskujud, kuidas asula laienes jne) võimalik 
välja selgitada vaid linnamaastiku füüsilisi elemente uurides. 
Et valdav enamus Eesti linnade kesk- ja varauusaegsest ehitus-
substantsist on sõdades ning arendamishoos hävitatud, siis 
saab suuresti vaid arheoloogiliste kaevamiste abil tuvastada, 
kuidas varasem linnapilt välja nägi, millised olid hooned, millal 
asendati puithoonestus kiviehitistega jne. Ka on arheoloogia 
sisuliselt ainus võimalus, hindamaks omaaegset argipäeva 
esemelist poolt. Kui kirjalikud allikad edastavad meile linnades 
tegutsenud käsitööliste nimekirju ja detaile nende isiklikust 
elust, siis see, kuidas kohalikud tooted välja nägid, milliseid 
valmistamisvõtteid kasutati ning kust ja millal uued tehnoloo-
gilised lahendused saabusid, jääb vaid kirjasõna või juhuslikult 
säilinud tervikasja uurimisel selgusetuks. Võime üldistada, et 
kui arhiiviallikad kajastavad täpselt dateeritud sündmusi ja 
tutvustavad linnaelu värvikamaid isikuid, siis linnaarheoloogia 
aitab mõista linnaajalugu hoopis teise nurga alt. Niisiis pole 
meil tegemist mitte dubleerivate, vaid teineteist täiendavate 
distsipliinidega. Ühtlasi lisab arheoloogia minevikutunnetusele 
n-ö kolmanda dimensiooni: huvilisel tekib võimalus ajalugu 
tunnetada käegakatsutavate asjade kaudu, muutes kontakti 
möödunud aegadega oluliselt vahetumaks. Järgnevalt aga 
vaadelgem linna kui arheoloogia seisukohast suure teadus-
liku potentsiaaliga objekti kirjeldamise asemel Eesti linna-
arheoloogia hetkeseisu linnaplaneerimise kontekstis.

Eesti linnaarheoloogia hetkeseisust
2008. aastal puutub linnaarheoloogiaga kokku vähemalt kuus 
osapoolt (joonis 1). Esitatud huvigrupid võib üldistades jaga-
da kolmeks: mälestise omanik, kaitsja ja uurija. Neil kõigil on 
erinevad huvid ning vastaspoolte kompromissitus võib halvi-
mal juhul päädida omavahelise konfliktiga. Kõige tavalisem on 
omaniku või arendaja soov hallata oma vara majanduslikult 
võimalikult otstarbekalt, mis muinsuskaitsja ja uurija seisu-
kohast tähendab sageli mälestise olemuse muutmist, rikku-
mist või isegi hävitamist. Analüüsimata siinkohal klassikalist 
vastasseisu omanik versus muinsuskaitse, keskenduksin vaid 
kolmanda osalise ehk arheoloogiga seotud probleemidele. 

MILLEKS MEILE LINNAARHEOLOOGIA?
Erki Russow
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Kitsaskohti, mis vääriksid kiiret lahendamist, on arvukalt, ent 
piirdugem vaid märksõnadega konkurents, kvaliteedikontroll, 
järjepidevusetus ja eesmärgitus – kõik omavahel väga tihedalt 
põimunud.

Sarnaselt naabermaadega on Eesti linnaarheoloogia põhi-
rõhk suunatud päästekaevamistele. See tähendab, et ajaloo-
listes linnasüdamikes toimuvad uuringud eelkõige seoses 
muinsuskaitseliste piirangutega, mitte aga teaduslikest huvi-
dest lähtudes. Seega toimuvad välitööd esmajoones seal, kus 
leiavad aset arendamistööd, millega ajaloolise linnakeskkonna 
ilmet muudetakse või mis, nagu arheoloogia puhul tavalisem, 
eeldavad isegi mälestise hävitamist. Teaduslikust küljest pole 
sellel suurt vahet, sest linnaruumi eri osad on arheoloogiliselt 
võrdväärse tähtsusega, olgu tegemist keskaegse kaupmehe 
kinnistu või vaestemajaga. Oluline on vaid see, et arheoloo-
giliste uuringute käigus talletataks kogu teaduslik informat-
sioon. Praegu aga osutub maksimumtulemuse saavutamine 
rohkem kui keeruliseks. Kuna tegu ei ole teaduskaevamistega, 
lähtub tänane vabaturu printsiipidele üles ehitatud arheoloo-
giline välitöö õigupoolest vaid ühest põhimõttest: kaevab 
see, kes teeb parema pakkumise, või see, kellel on parasjagu 
vabu töökäsi. Teoreetiliselt peaks eraettevõtjate vaheline 
konkurents tagama parima hinna ja kvaliteedi suhte, kuid 
arheoloogia puhul see ei toimi. Vähempakkumisele üles ehita-
tud kommertsarheoloogia on viinud selleni, et igasuguste 
kulude vähendamise nimel tuleb teha mööndusi pakutava 
teenuse sisule. Kõik liigset aja- ja rahakulu nõudev jäetakse 
esimesel võimalusel kõrvale. Alustuseks jäävad võtmata söe-
proovid, seejärel arheobotaanilised ning arheozooloogilised 
näidised ning lõpuks otsustatakse leidude valikulise kogumise 
ja säilitamise kasuks. 2008. aastaks oleme jõudnud selleni, et 
kommunikatsioonitrasside kaevamisel piirdub arheoloogiline 
seire halvimal juhul kraavipervel pildi tegemisega. Autori isik-
likule kogemusele tuginedes ei jõua uuringute eest vastutav 
arheoloog mõnikord õigeaegselt objektilegi, sest kogu ener-
gia kulub eri linnades asuvate kaevandite vahet sõitmisele.

Iseenesest ei saa välitöödest elatuvale arheoloogile 
teaduslikus kvaliteedis hinnaalanduse tegemist ette heita. Kuni 
konkurentsiga ei kaasne kvaliteedikontrolli ning nii sooritatud 
uuringud kui ka nendega kaasnev aruandlus võetakse kae-
vamisloa väljastanud asutuse poolt ilma kontrollimata vastu, 
jõuamegi olukorrani, kus pidevad järeleandmised töö sisule 
viivad tööde taseme üha allapoole. Veelgi enam, sanktsioonide 
puudumine, tuginedes argumendile, et välitööde tegijaid 
napib, on samuti lühinägelik poliitika, mis ühelt poolt süvendab 
ignorantsust ning teisalt kasvatab frustratsiooni – milleks 
pingutada, kui saab ka lihtsamalt? Nii tekibki olukord, kus 
linnaarheoloogiaga on mõnes linnas ametlikult tegeletud paar 
aastakümmet, kuid pea olematu aruandluse ning minimaalse 
publitseerimise tõttu on hoidlates riiulite kaupa tolmuvaid 
leide, mille teaduslik väärtus on ilma leiukonteksti teadmata 
nullilähedane. Kultuurkihist nopitud eksootilised leiud 
kõlbavad küll ilmestama värvitrükis linnaajaloo ülevaadet, kuid 
minevikuprotsesside hindamise seisukohast on puuduliku 
dokumentatsiooniga leiukogumid (kõnelemata ehitusdetaili-
dest!) surnud materjal.

Vabaturu põhimõtteile rajatud linnaarheoloogiaga kaas-
neb veel üks probleem, nimelt uurimistööde järjepidevusetus. 
Niikaua kui arheoloogiliste välitööde peamiseks argumendiks 
on objekti tulusus, sooritab päästekaevamisi ettevõtja, kes 
pakub arendajale kõige soodsamat tehingut või kes on paras-
jagu nõus uuringuid tegema. Seetõttu muutuvad mälestise 
kujunemislooga seotud teaduslikud küsimused ja probleemi-
asetused teisejärguliseks ning uurija ja uuritava piirkonna vahel 

MILLEKS MEILE LINNAARHEOLOOGIA?

Tallinn 2001. Tartu mnt, Jaani seegi varemed. Hospidali saaliruumid 
säilitati, selle juurde kuulunud käimlakompleks lammutati. Põhjus: ilma 

kahe lisakohata jäänuks maa-alune parkla rajamata. Foto: J. Mäll.

Joonis 1. Linnaarheoloogia kolm osalist. 
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puudub side, mis võimaldaks pika aja vältel kogutud teadmisi 
tulevastel arheoloogilistel uurimistöödel efektiivsemalt raken-
dada. Arheoloogi töövõtted võivad olla kui tahes eeskujulikud, 
kuid iga linna kujunemislugu on individuaalne ja nii võib selle 
eripärade mittetundmine viia situatsioonini, kus vormiliselt on 
maapõuest avastatud müürikatked korralikult dokumenteeri-
tud, kuid laiemasse konteksti asetatud tõlgendus – millisele 
ehitisele leitud detailid kuuluvad? – jääb uurijal taustinformat-
siooni puudulikkuse tõttu andmata. Ja mis veelgi kurvem, 
tõlgenduseks pole vajadust ega huvi. Erandliku näitena võib 
siinkohal välja tuua 2007. aasta, kus ühel arheoloogil õnnestus 
juhatada välitöid viies linnas. Tavaliselt piirdub väliuurija paari 
keskusega (nt Tartu-Viljandi; Tallinn-Paide jne), mis võimaldab 
vähemalt üldjoontes olla kursis mälestise spetsiifikaga ning 
küsimustega, mis võiksid olla antud asula arheoloogilise uuri-
mise seisukohast olulised. 

Siit jõuamegi viimase märksõnani ehk eesmärgituseni. 
Praegu lähtutakse linna arheoloogilisel uurimisel põhimõtte-
liselt vaid arendaja vajadustest, mistõttu arheoloogilistel 
välitöödel puudub tegelikult kaugem siht. Kuidas arheoloogi-

liselt uuritud kultuuripärandit avalikkuse huvides ära kasutada, 
jääb üldkontseptsiooni puudumisel lahtiseks, kuigi võimalusi 
ja põhjusi seda teha on rohkem kui küllaga. Seni kuni arheo-
loogia ainus ülesanne on seadustega kaitstud mälestise 
dekonstrueerimine teisaldatavateks osadeks, näeme ka edas-
pidi, kuidas üks kaevab, teine talletab leiud ning kolmas üritab 
aastate jooksul kogutud tükkidest tervikpilti kokku panna.

Kuidas edasi?
On selge, et praegune linnaarheoloogia olukord vajab muu-
tusi. Situatsioon, kus linnaarheoloogiliste kaevamiste ainus 
eesmärk näib olevat vabastada kaitsealune objekt arendus-
töid segavatest takistustest – ametlikult on tööd toimunud 
ja info kogutud ning seega seaduses ette nähtud nõudmised 
täidetud –, võib esmapilgul rahuldada nii omanikku kui ka 
muinsuskaitsjaid, kuid veidi avarama pilguga vaadates pole 
sellest kasu mitte ühelegi osapoolele. Kaevamistega hävitame 
või muudame mälestise olemust, kuid niikaua kui kogutud 
informatsioon ladestatakse järgnevateks aastakümneteks 
maapõuest arhiivi- ja fondiriiulitele, on piltlikult tegemist 
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kultuurikihi valikulise teisaldamisega ühest kohast teise. Mingit 
lisaväärtust minevikupärandi selline lammutamine ühiskon-
nale tervikuna ei too.

Et kujunenud olukorda parandada, tuleks esmalt eri 
huvigruppide osalusel koostada linnaarheoloogia arengu-
kava. Selgelt määratletud uurimis- ja tegutsemiseesmärgid 
muudaksid linnaarheoloogia praegusest efektiivsemaks, tuues 
kasu kõigile osapooltele. Näiteks aitaks uurimisprobleemide 
täpsustamine edukamalt/süstemaatilisemalt uurida ajaloolisi 
eeslinnu, praegu aga võetakse kaevamisi ette suhteliselt 
juhuslikel alustel. Süstemaatiline valupunktide kaardistamine 
(keldrikatastrid, georadardamine, kaardi- ja arhiiviainese 
analüüs jne) aitaks kindlaks teha kohad, mis vajavad tingi-
mata arheoloogilisi süvauuringuid, ning piirkonnad, kus võib 

piirduda seirega. Järgmine samm võiks olla vastutava linna-
arheoloogi ametikoha loomine. Linnaarheoloog vastutaks 
korrektse paberimajanduse ning välitööde kvaliteedikontrolli 
kõrval ka kogutud informatsiooni kompaktse talletamise ning 
operatiivse avaldamise eest. Publitseerimine ning uurimis-
tulemuste laiemale avalikkusele esitlemine toovad omakorda 
käibesse kesk- ja varauusaegse linnaelu vähemtuntud aspekte 
ja kahtlemata kujundavad positiivselt linnakogukonna suhtu-
mist kultuuripärandisse.

Vajalike muutustega saame alustada kas või sellest, et 
hakkame järgima juba 2000. aastal Euroopa komisjoni kinni-
tatud arheoloogia ja linnaplaneerimise hea tava koodeksit, mille 
koostamises osalesid ka Muinsuskaitseameti arheoloogid.

Hea tegutsemise koodeksi eesmärgid
Koodeksi eesmärk on parandada Euroopa linnalise arheo-
loogiapärandi kaitset, hõlbustades planeerijate, arheoloogide 
ja arendajate koostööd. Kõik need osalised on seotud lin-
na tulevikuga. Olles esmalt esile tõstnud, millises plaanis on 
Euroopa arheoloogilise pärandi kaitse uus konventsioon linna-
planeerimise jaoks eriti oluline, tutvustab hea tegutsemise 
koodeks neid valdkondi, kus kõigi osaliste vaheline koostöö 
on hõlpsalt tagatav.

Ametivõimude ja linnaplaneerijate roll
Ametivõimude ning linnaplaneerijate jaoks on järgmised 
Euroopa arheoloogilise kultuuripärandi kaitse konventsiooni 
(ehk Malta konventsioon, http://conventions.coe.int/Treaty/
en/Treaties/Html/143.htm) lõigud kõige olulisemad.

1. Linna arheoloogilise pärandi väärtus ühiskonnale tervi-
kuna – see on tähtis nii kogukonna liikmeile kui ka külalistele 
(Malta konventsioon (täiendatud), preambula ja artikkel 1).

2. Linnaplaneerimises tuleks võimalusel eelistada tähtsate 
arheoloogiliste jäänuste säilitamist in situ, ning arendusplaane 
tuleks muuta, vähendamaks kahjulikke mõjusid (artiklid 4ii ja 
5ii, iv).

3. Arheoloogiline pärand aitab kujundada linna identiteeti 
ning selle arengut tulevikus (preambula, artikkel 1).

4. Arheoloogiline pärand peaks sisaldama säilinud struktuure 
ja ehitisi, samuti linna ajaloolist topograafiat, mis võib moodus-

tada olulise osa linna loomusest ning väärida kaitsmist (pre-
ambula, artikkel 1).

5. (Linna)planeerija otsused mõjutavad arheoloogilist päran-
dit pöördumatult. Kui arheoloogilised jäänused on kord hävi-
tatud, pole neid võimalik enam asendada (preambula).

6. Linnaplaneerijad peaksid oma töös arvestama arheoloo-
giaga. See hõlmab linna arendamise plaane, arendusprojektide 
eelarve koostamist, erainvestoritele uuteks arendustöödeks 
lubade väljastamist (artikkel 5i).

7. Enne arheoloogilise pärandi saatust mõjutavate otsuste 
tegemist peaksid linnaplaneerijad hankima piisavalt arheoloo-
gilist informatsiooni ja arheoloogide nõuandeid, kasutades 
võimalusel mittelõhkuvaid uurimismeetodeid (artiklid 2 ja 3).

8. Leidmaks kompromissi arheoloogia ning arendusplaanide 
vahel, tuleb tarvitada sobivaid meetmeid (artikkel 5ii-iv).

9. Linnaplaneerijad peaksid seletama avalikkusele ning aren-
dajaile, miks linnaarheoloogiline pärand on tähtis ning miks 
tuleb kulutada raha selle säilitamiseks või uurimiseks. Avalik-
kuse harimine väljapanekute, muuseumide, trükiste jm kaudu 
on üks lahendusi, kuidas seda saavutada (artikkel 9).

Arhitektide ja arendajate roll
Arhitektid ja arendajad peaksid: 
1. esimesel võimalusel tellima professionaalse arheoloogilise 
eksperthinnangu potentsiaalselt taasarendamisele minevate 
alade kohta. Sellist nõu võib saada riiklikelt või piirkondlikelt 

Arheoloogia ja linnaplaneerimine. Euroopa hea tegutsemise koodeks
Archaeology and urban development
New Council of Europe code of practice
Avaldatud: The European Archaeologist, No 13, Summer 2000, lk 1-4
http://www.e-a-a.org/tea13.pdf või http://www.e-a-a.org/tea/2000/
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arheoloogia asjatundjailt. Säärase hinnangu eesmärk pole 
ainult välja selgitada, kas kaevamised on vajalikud, vaid samuti 
kujundada nägemus linnamorfoloogia ning selle võimaluste 
kohta.
2. tunnistama tähtsate arheoloogiliste deposiitide säilitamise 
soovitatavust in situ kus võimalik, eelistades seda kaevamisele, 
välja arvatud juhul, kui kaevamiste eelistamiseks on olemas 
mõjuvad ja selgelt määratletud uurimispõhjused ning sellised 
uuringud on täies ulatuses rahastatud.

3. lülitama arheoloogilised uuringud esitatud eksperthinnan-
gu tulemusel soovitud arenduse üldplaneeringusse, ehitus- ja 
konserveerimisstrateegiasse.

4. võimaldama nii piisava ajalise kui ka rahalise toetuse arheo-
loogiliselt mõtteka uuringu sooritamiseks.

5. olema teadlikud võimalusest eksponeerida tähtsaid struk-
tuurielemente in situ ning sellest, et oskuslikult uude rajatisse 
lõimitud jäänused annavad projektile lisaväärtuse.

6. täielikult arvestama teaduslike ja populaarteaduslike publi-
katsioonide vajalikkusega ning et need on enesestmõistetav 
osa arheoloogiliste uuringute kuludest.

7. tagama, et arheoloogilised irdasjad, dokumentatsioon ning 
aruandlus oleks talletatud asjaomastesse asutustesse.

8. lahendama kõik erimeelsused läbirääkimiste teel, vajadusel 
riikliku või piirkondliku lepitaja vahendusel.

9. toetama meediakajastust, nt ühised pressiteated ja seisu-
kohavõtud, teavitamaks avalikkust tehtud avastustest ning 
osutatud toetusest; arendusprojektide tutvustamisel tuleks 
arutleda arheoloogilise ja ajaloolise konteksti ning arheoloo-
giliste avastuste demonstreerimise võimaluste üle arendustöö 
jooksul või lähenedes.

10. nägema arheoloogi projektimeeskonna liikmena, andes 
talle vajalik ligipääs objektile ning informeerides teda kõigist 
kavandi- ja programmimuudatustest, et arheoloogiline panus 
saaks korralikult integreeritud.

Arheoloogide roll
1. Arendustööde kaalumisel peaksid arheoloogid esimesel 
võimalusel edastama asjassepuutuvaile ametnikele ning aren-
dajale kogu tarviliku informatsiooni. Arheoloogiaametnikud 
nõustavad, mis laadi hindamist on vaja, et täielikumalt 
määratleda arheoloogiliste ladestuste ja jäänuste ulatus, ise-
loom ja tähtsus.

2. Arheoloog peaks paremaks pidama tähtsate arheoloogi-
liste jäänuste in situ säilitamist kus võimalik, eelistades seda 
nende kaevamisele, välja arvatud juhul, kui on olemas mõju-
vad ja selgelt määratletud uurimispõhjused kaevamiste eelis-
tamiseks ning sellised uuringud on täielikult rahastatud.

3. Arheoloog peaks kursis olema arenduskuludega ning kinni 

pidama kokku lepitud töögraafikust. Ta peaks olema teadlik 
sellest, et arheoloogiline töö lisab arendamisele väärtust, 
mõjutab üldkontseptsiooni ning arhitektuurilist kujundust. 
Arheoloogiline välitöö annab seega panuse tuleviku linna-
maastikusse.

4. Arheoloog peab kindlustama, et arheoloogiline töö nii 
objektil kui ka aruande kirjutamine toimub vastavalt kirjali-
kult kokkulepitud normidele, töögraafikule ning kuludele. Ta 
peab olema teadlik, et arheoloogiline töö on osa suuremast 
projektist ning et arheoloog on meeskonnaliige.

5. Ta peab aitama tähtsaid struktuurielemente arendusse 
sulandada.

6. Arheoloog peab linnaplaneerijaid ning arendajat sobival 
moel aitama, olgu väljapanekute koostamisel või muul viisil 
avalikkuse teavitamisel.

7. Ta peab tagama, et arheoloogilised irdasjad, dokumentat-
sioon ning aruandlus oleks talletatud asjaomastesse asutus-
tesse.

8. Kõik erimeelsused tuleks lahendada läbirääkimiste teel, 
vajadusel riikliku või piirkondliku lepitaja vahendusel.

9. Arheoloog peaks koheselt ja põhjalikult linnaplaneerimise 
ametkonna ja arendajaga analüüsima kaevamiste käigus tehtud 
etteaimamatute avastuste mõjusid; tagama, et pressiteated 
tehakse töörühmaga koos või selle heakskiidul. Töörühma 
hoitakse kursis tehtud avastuste uudisväärtuse ja mõjudega.

10. Ta peab tagama, et arheoloogilise töö tulemused publit-
seeritakse adekvaatselt ja mõistliku aja jooksul. 

Lugemist:
Martin Carver. Underneath English Towns. Interpreting Urban 
Archaeology. London 1987.
Roger Leech (ed.). Urban Archaeology. Report on the situation 
of urban archaeology in Europe. Council of Europe. Strasbourg 
1999.
Manfred Gläser (Hrsg.). Lübecker Kolloquium zur  
Stadtarchäologie im Hanseraum, I–VI. Lübeck 1997–2008.
John Schofield, Alan Vince. Medieval Towns. The Archaeology  
of British Towns in their European Setting. Studies in the  
Archaeology of Medieval Europe. London; Oakville 2003.
Historic environment research strategy for Greater London: 
http://museumoflondonarchaeology.org.uk/English/ 
ArchiveResearch/Researchstrat/.

1 Artikkel ilmub ETFi projektis JD134 püstitatud eesmärkide raames. Eesti 
linnaarheoloogia probleemide detailsem ülevaade avaldatakse järgmises 
Eesti Arheoloogiaajakirja (Estonian Journal of Archaeology) numbris.
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Esmased katsed võtta lisaks vanalinnale kaitse alla ka Tartule nii 
omased puitlinnaosad tehti 1995. ja 1996. aastal, mil kehtes-
tati neli linnaehituslikku kaitseala: Karlova, Tammelinn, Täht-
vere ja Toometaguse. Praegused kolmteist miljööväärtusega 
hoonestusala on tekkinud algseid piirkondi oluliselt laien-
dades ning suuremaid ja väiksemaid alasid lisades. Miljööalad 
kehtestati 2005. aasta üldplaneeringuga. Õigusakte, millega 
sealset ehitustegevust reguleerida, aga napib. Konkreetsemaid 
juhiseid miljööala tegevuse osas annab linna ehitusmäärus.

Üldplaneeringuga sätestatud miljööalade kaitse- ja kasu-
tustingimused on väga üldsõnalised ning miljööala teema-
planeeringut, mis neid tingimusi täpsustaksid, ei ole Tartus 
kehtestatud veel ühtegi. 2002. aastal algatati Karlova ajaloolise 
linnaosa teemaplaneering, kuid 2007. aastal selle kehtesta-
miseni veel ei jõutud. 2007. aasta kevadel algatatud Supilinna 
miljööala teemaplaneeringu puhul on alust arvata, et selle 
menetlemise protsess on tänu kohalikule huvile ja kodanike-
ühenduste vahepealse aktiivsuse tõusule oluliselt lühem. Uue 
planeeringu kehtestamisega kaotaks oma jõu 2001. aastal 
Supilinna linnaosa üldplaneering, mis on praegu miljööaladel 
kehtivate põhimõtetega tugevas vastuolus.

Kuna miljööalade ehitustegevust reguleerivaid akte napib, 
kujunevad otsused, seisukohad ja suunad tööprotsessi käigus 
üsna subjektiivselt. Üldpõhimõte on selge: säilitada võimali-
kult palju ehitusaegset substantsi ja enne Teist maailmasõda 
kujunenud linnamiljööd. Mida aeg edasi, seda enam näitab 
kogemus, et parima tulemuse saamiseks on tarvis piiranguid 
pidevalt karmistada. Eesti-suuruses riigis ei ole aga põhjen-
datud kujunev olukord, kus iga linna miljööaladele kehtivad 
nõuded märgatavalt erinevad. Võib öelda, et Tartu miljööala 
hoonestuse välisilmele esitatavad nõuded on vägagi sarnased 
muinsuskaitseala või arhitektuurimälestise puhul kehtestatud 
nõuetega. Esmajärjekorras tuleb kogu ehitusaegsena säilinu 
restaureerida. Juhul kui mõningad detailid on hävinenud või 
sedavõrd amortiseerunud, et restaureerimine enam head 
tulemust ei annaks, tuleb need asendada vana detaili koo-
piaga. 

Palju kurja jõuti teha nõukogudeaegsete kapitaalremon-
tide käigus, mil hävitati rohkelt puitmajadele esteetilist väär-
tust lisavaid dekoratiivseid detaile ja väikevorme. Seepärast 

on vajalik enne restaureerimistööde ja projekti koostamist 
uurida arhiivimaterjale, et tuvastada maja algne välisilme, 
mida taastamisel aluseks võtta. Elanikel on huvi taastada Nõu-
kogude ajal kapitaalremondi käigus ära nuditud (eemaldatud 
dekoor) puithoonete ehitusaegne väärikas välisilme. Esma-
seks probleemiks on siinkohal tihti rahapuudus, mida Tartu 
linn leevendab restaureerimistoetust pakkudes. Teiseks prob-
leemiks on korterite paljusus, mistõttu on raske saavutada 
omanike vahel eesmärkide osas üksmeelt. 

Linnaehituslike lakuunide ehk tühimike tekkepõhjuseid 
muidu ühtses tänavafrondis on mitmeid. Sealne hoonestus 
on sõja tõttu või mõnel muul põhjusel hävinud, või on linna-
osa loomulik areng  ebasoodsate ajalooliste sündmuste tõttu 
takerdunud. Mõlemal juhul on linna arengu loomulikuks 
jätkuks tühimike täitmine linnaosa rajamise aegseid põhimõt-
teid ja väljakujunenud olukorda arvestades. 

Kui tänavaäärne hoonestus on olemas ja soovitakse 
täiendavat hoonestusõigust krundisügavusse, on loa saamisel 
oluliseks määrajaks krundi suurus. Arvestatakse ka asjaolu, kas 
piirkonnale on krundisisene täiendav hoonestus ajalooliselt 
iseloomulik. Otsustamise teeb keerulisemaks lõpptulemusele 
esitatavad nõuded – kvaliteetne, linnale iseloomulikult tihe 
elukeskkond, mis pakub samas teatud määral ka privaatsust. 

Kinnisvaraarendajate huvi miljööalade vastu on suur, 
kuna reeglina asuvad piirkonnad linnakeskuse lähedal, paku-
vad meeldivat elukeskkonda ja väljaarenenud infrastruktuuri. 
Arendajate eesmärk on teadagi võimalikult suuremahulisi 
ehitisi püstitades maksimaalset kasumit teenida. Seetõttu võib 
nende nägemus miljöösse sobivast hoonest nii naabrite kui ka 
miljööalade kaitsjate omast vägagi erinev olla. Küsimus hoone 
sobivusest on sageli vaidluse all. Miljööalade kaitsjad on seisu-
kohal, et lisaks uushoone elanikele kaasaegse kvaliteetse elu-
ruumi pakkumisele peab arendaja tagama ka miljöö säilimise 
vanamaja asukatele. 

Linna üldplaneeringuga on selgelt keelatud hoonestuse 
tihendamine Tammelinna viies kvartalis, mis on siiani säilinud 
sellistena, nagu linnaosa 1928. aastal planeeriti ja mõned 
aastad hiljem valmis ehitati. Ka Tähtvere miljööala on tervi-
kuna säilinud A. Matteuse planeeringu järgi ja täiendavat 
hoonestust sinna üldjuhul ei taotleta, hoolimata aedlinnale 
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iseloomulikult suurtest kruntidest. Seega jäävad põhilisteks 
murelasteks enne Teist maailmasõda rajatud puitlinnaosad, 
kus planeerimine ja ehitustegevus ei olnud nii rangelt pai-
gas. Seal on tüüpiline kõrvalhoonete ja tihti ka hoovimaja 
olemasolu. Hoovimajad erinevad peamajast nii suuruselt kui 
väljanägemiselt, need võisid olla tänavaäärse hoonega ühe-
aegsed või ehitatud hoopis hiljem. Seega on väga keeruline 
otsustada, milline variant võtta eeskujuks uue hoonemahu 
määramisel. 

Mahult ja lahenduselt sobiva hoone rajamise eeltingimu-
seks on arendaja, planeerija ja arhitekti tundlik ja arvestav 
suhtumine loodavasse ning juba olemasolevasse keskkonda. 
Tuleb kahjuks tõdeda, et tihtipeale ei esita planeerija detail-
planeeringus läbianalüüsitud ja piirkonda rikastavat lahen-
dust, vaid arendaja palgal olles ja viimasele vastu tulles soo-
vib rakendada pigem maksimumprogrammi. Kindlasti peavad 
miljööalade kaitsjad siis olukorda tasakaalustama. Arendajate 
ja kohaliku omavalitsuse vaheliste kompromisside tulemusena 
peab piirkond arenema, kuid säilitama samas oma väärtuse. 
Arendustegevust miljööalalt liialt karmide nõuete tõttu välja 
tõrjuda oleks patt, kuid miljööala väärtust ja selle põhimõtteid 
austavaid arendajaid võiks rohkem olla. Õnneks leidub järjest 
enam ka neid, kes ärilistel eesmärkidel ajaloolisi hooneid 
korrastades säilitavad sealjuures nende autentse välisilme. 

2007. aasta rikastas miljööalasid mitme uusehitisega. 
Karlovas Tähe tänava endiste ringpoodide asemele kerkis 

büroo-kortermaja. Hoone maht ei kasvanud eelnevaga 
võrreldes palju, küll aga eristub see oma viimistluselt kogu 
ülejäänud tänavafrondist. Karlovale omase puitlaudisega 
viimistluse asemel domineerib siin kirgas-valge krohvfassaad. 
Ka säilinud puitsammastel, mis on peidetud klaaspindade ja 
valgete radiaatorite taha, ei õnnestu uut tulijat vanade olijate 
vahele valutult sulandada. 

Teine tulija, Kalevi 37, järgib kuulekalt ajaloolise hoones-
tuse põhimõtteid välisviimistluse valikul ja kasutab laia puit-
laudist. Hoone on lihtne, pakkudes põnevate lahenduste 
asemel paneelelamutest tuttavaid akna proportsioone. Samas 
sobib ambitsioonitu uusehitis hästi põnevate ajalooliste hoo-
nete vahele, neilt liigselt tähelepanu näppamata.

Hoopis teisiti mõjub „herilaseks” nimetatud Selleri 10 uus 
kortermaja Supilinnas, millest juba märkamatult mööduda ei 
saa. Lisaks hoone välisilmele, milleks on vertikaalne kollase-
musta vöödiline puitlaudis, ei meeldi linnaosa rahvale ka 
hoone suurus. Siiski peaks piirkonnale iseloomulik eriilmeli-
sus, kus kõrvuti seisavad üle sajandi vanad puumajad ja nõu-
kogudeaegsed eramud, aitama kaasa „herilase” sulandumisele 
keskkonda.

Kui võtta kokku arvukad detailplaneeringud, võib arvata, 
et miljööväärtusega hoonestusaladele on lähitulevikus kerki-
mas mitmeid uusi hooneid, mille ehitamise kaastingimuseks 
on kinnistu olemasoleva hoonestuse restaureerimine. 
Paratamatu osa miljööala ajaloolise hoonestuse arengus on 
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ka hoonete lagunemisel ja lammutamisel. On selge, et kui 
hoone omanik ei ole huvitatud oma vara säilimisest, siis see 
hävib. Elu näitab, et täiesti kogemata võib hoone lammuta-
mine aset leida isegi omaniku põgusa välismaal viibimise ajal, 
nagu juhtus ühe Võru tänava majaga. On üsna loomulik, et üle 
poole sajandi hooldamata seisnud hooned vajuvad viltu ja 
lõpuks kukuvad kokku. Eriti kärmesti kipuvad lagunema need 
hooned, millel pole elanikke, kuna siis võivad hävinemisele 
kaasa aidata ka sissetungijad, kel on võõras põhitõde, et 
põrandale tuld ei tehta. 

Tartu on aktiivse kodanikualgatusega linn. 2002. aastal 
loodi Supilinna Selts, millele 2007. aasta kevadel lisandus 
Karlova Selts ja sügisel Tähtvere Selts. Seltside korraldatud 
teabepäevad, kus teemaks miljööväärtus, selle tähendus ja 
sellega kaasnev, on oluliseks abiks väga vajaliku selgitus- ja 
teavitustöö tegemisel. Käsu- ja sunnimeetoditega palju ei 
saavuta, muutuma peab mõtlemine ja väärtushinnangud. 
Linnaosa inimestest moodustatud selts toob kodanikke lähe-
male linnaosas toimuvale. Toetudes Supilinna kogemusele, 
võib arvata, et seltsidest saavad aktiivsed kaasarääkijad ka 
detailplaneeringute menetlemise protsessis, mis muidu tava-
kodanikule võib tunduda liialt keeruline. Eriti oluline on see 
olukorras, kus pingsalt ootab kehtestamist juba 2002. aastal 
algatatud Karlova teemaplaneering ja koostamist Supilinna 
teemaplaneering. Mõlemad saavad olulisteks dokumentideks 
miljööala arengu suunamisel.

Sarnaselt muinsuskaitsega on miljööväärtuste kaitse 
põhiline meetod selgitustöö tegemine. Hoolimata linna 
jagatavatest restaureerimistoetustest, on linnapildis valdavaks 
sobimatute materjalide kasutamisega rikutud fassaadid. 
Vanade puitmajade väärtustamise alused ei ole veel jõud-
nud nõukogudeaegset mentaliteeti murda. Palju vigu tehakse 
lihtsalt teadmatusest. Hulgaliselt leidub neid, kes vastu taht-
mist miljööväärtuslikus piirkonnas elades püüavad kodu 
põhjalikult „renoveerides” seda enda maitsele vastuvõetavaks 

muuta. Ilmselt ei aitaks siinkohal ka suuremad restaureeri-
mistoetused. Vaja on lihtsalt aega, et parandada haavad, mis 
Nõukogude aeg on jätnud meie ehituspärandi väärtustamisse 
ja traditsioonide jätkamisse. 

Hubane roheline oaas peab tänapäeva nõudeid silmas pidades tihti 
tegema ruumi isikupäratult lagedale väljale – autoparklale. 

KESKKOND

Mäe tänaval asuva kortermaja restaureerimise käigus on hoone saanud tagasi vahepeal kaduma kippunud väärikuse.



PÄRANDKULTUUR –
MUINSUSKAITSE RESERV

Jüri Kusmin, Vaike Pommer

Mõiste „pärandkultuur” tähenduses käsitleme meile eelmiste 
põlvkondade poolt pärandatud või pärandunud eluviisi 
märke. Haruldasemad ja väärtuslikumad neist on võetud 
riikliku kaitse alla ja nendega tegeleb Muinsuskaitseamet.  
Meie räägime mittekaitstavast pärandkultuurist. 

Eesti maarahva elu on sajandite jooksul sõltunud metsast 
ja olnud sellega tihedalt seotud. Esialgu üritati raadamisega 
tare tarvis metsast põllumaad ja ehitusmaterjali saada, hiljem 
põliskülade ja talude tühjenemise aegu kattis mets taas nii 
mahajäetud põllumaad kui ka muud kümnete põlvkondade 
eluviisist loodusesse jäänud märgid. Põllumaadel paiknevad 
pärandkultuuri objektid on maaparanduse käigus valdavalt 
hävinud. Metsades peituv kultuuri jälg on siiani inventeeri-
mata/identifitseerimata olnud, selle tähtsus rahva jaoks tead-
vustamata ja ta on kaitsmata nii teadliku kui hoopis teadma-
tusest tuleneva hävitamise eest. 

Põhiseaduse kohaselt peab Eesti riik tagama eesti rahvuse 
ja kultuuri säilimise läbi aegade. Meile meeldib millegi nõud-
misel väljend – riik, see oleme meie. Hoopis vähem meeldib 
sama väljendit kasutada millegi eest vastutuse võtmisel. 

Pärandkultuur on see, mille säilimine, ununemine või hävimine 
sõltub igaühest. Määrav on omaniku suhtumine oma maal või 
metsas paiknevatesse kultuuriväärtustesse ning nende säili-
misse. Suhtumise kujundamine on võimalik aga alles siis, kui 
meil on selge ülevaade nii era- kui ka riigimetsas paiknevatest 
pärandkultuuri objektidest. 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) initsiatiivil ja 
Euroopa struktuurifondide toel viidi aastatel 2005–2007 
Eesti neljas maakonnas läbi metsandusliku pärandkultuuri 
inventuur. Metsaga inventeerijate tööala ei piiritletud, kuid just 
metsaaladelt on leitud suurem osa kaardistatud objektidest. 

2005. aastaks oli olukord pärandkultuuri alginventuuri 
läbiviimise alustamiseks küps:

- oli välja töötatud ja pilootaladel testitud põhjalik ja 
unikaalne pärandkultuuri inventeerimise metoodika 
(L.Tarang, R. Kaljuvee, J. Kusmin); 

- oli suurenenud pärandkultuuri talletamise eest võitle-
jate huvirühm. Ambla Metsaühistu poolt Toomas 
Lemmingu juhatamisel püüti pärandkultuuri tähtsustada: 
kõiki huvirühmi ja osalisi kaasates korraldati ümarlaud, 
teemat käsitleti metsanädala ajal korraldatud seminaril, 
koostati pöördumisi vabariigi presidendi ja valitsuse 
poole jms;

- oli oma lõputul kooskõlastusringil järjekordne metsa-
seadus, mille rakendusaktidesse oli võimalik lisada ka 
pärandkultuuri teema;

- oli RMK kui riigimetsa majandajal huvi rakendada ja 
rahastada oma arengukavasse kirjutatu: RMK tööta-
jad on kompetentsed metsa puudutavates keskkonna-
küsimustes, tegutsevad metsakeskkonda säästes ja 
propageerivad aktiivselt metsa keskkonnaväärtusi;

- oli pärandkultuuri teemast huvitatud Soome era-
metsanduse arenduskeskus Tapio, tänu kellele oli või-
malik taotleda projekti rahastamist Euroopa Liidu 
struktuurifondidest.

Lisaks pärandkultuuri inventeerimisele olid eesmärkideks  
metsaomanike ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine mitme-
külgse metsakasutuse võimalustest, sellealase koostöö aren-
damine ja koostööprojektide käivitamine Eesti ja Soome 
metsaomanike vahel. Sihiks oli  metsaregistri juurde pärand-
kultuuri alamregistri loomine ja pärandkultuurialaste trükiste 
väljaandmine.
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Olime juba 2005. aastal veendunud, et on oluline läbi 
viia süsteemselt kindlale metoodikale tuginev metsandusliku 
pärandkultuuri inventeerimine, mida teostaksid kohalikud 
inimesed. Inventeerimise üksuseks on vald ja ideaaljuhul 
töötab vallas üks inventeerija.

Inventuuri edukuse määrab ühelt poolt omavalitsuste 
toetus, teisalt aga pühendunud inventeerijad, kelle kaudu on 
võimalik muuta ka omavalitsuste suhtumist. Inventeerija on  
töös võtmeisik, ta peab olema täpne ja usaldusväärne. Selles 
veendumiseks eelneb inventeerimise välitöödele kahe-kolme-
kuune kameraaltööde periood, mil inventeerijad töötavad 
oma valla eri aegadest pärineva kaardimaterjali võrdluse ja 
info hankimisega. Nende varustusse kuuluvad 20. sajandi 
algust kujutav nn ”verstakaart”, topokaart möödunud sajandi 
esimesest poolest ja tänapäeva kajastav töökaart. Inven-

teerijad võivad kasutada riigimetsa eelinventuuri andmeid. 
Tähtsaks tuleb lugeda koostööd kohapealsete põliselanikega, 
kelle teadmised on olnud inventeerijatele ka olulisimaks 
andmeallikaks. Sellele lisandub inventeerija iseseisev töö 
kirjandusega, Internetis ja muuseumides. 

Korrektse eeltöö korral on inventeerija tegevuse kõige 
lihtsam ja kindlapiirilisem osa pärandkultuuri objektide leid-
mine, pildistamine ja kaardistamine. Hoopis suurem on tema 
kui misjonäri roll:
- inventeerija peab suhtlema omavalitsusega, et teha 

mõistetavaks inventuuri eesmärgid, ennetamaks võima-
likku vastuseisu inventuuri läbiviimisel. Samuti peab ta läbi 
käima metsa- ja maaomanikega ja selgitama neile omandil 
paiknevate objektide kultuuriväärtust, lisaks tuleb tal innus-
tada metsaomanikke selgitama pärandkultuuri objektis 
väärtust ka kõigi teiste jaoks. Inventeerija ülesandeks on 
leida ja ära kuulata paikkonna teadjamehed/naised ning 
nende pajatatud lood üles tähendada, kuna praegusel 
külade tühjenemise ajal võib olla just tema nende lugude 
viimane kuulaja; 

- inventeerijal tuleb aktiivselt suhelda ka muinsuskaitse-
spetsialistidega, et riikliku kultuuriväärtusega objektid 
saaksid riikliku kaitse alla ning kohalikus ajalehes ja valla 
kodulehel peab inventeerija töö käigust ja tulemustest 
aru andma ning informatsiooni edastama.
2006. aastal jõuti Raplamaal ja Läänemaal inventeerida 

üle 200 000 ha metsamaad ning kaardistati enam kui 2000 
pärandkultuuriobjekti. 2007. aastal jätkati tööd Harjumaal. 
Tööde edukust hinnati lisaraha eraldamisega, mis otsustati 
kasutada Järvamaa metsandusliku pärandkultuuri alginven-
tuuri läbiviimiseks, pärandkultuuri käsiraamatu koostamiseks 
ja väljaandmiseks, inventeeritud maakondade kultuuriobjek-
tide infotahvlite koostamiseks ja paigaldamiseks.

KESKKOND

Erametsaomanik Leili Mihkelsoni hooldatud vana talukoha 
korrastamisel kelder.

Pärandkultuuri objektide säilitamine sõltub omaniku tahtest. 
Võssakasvanud vundamendile või kiviaiale piisab vaid puhastamisest, 
ainulaadsemad ja kapitaalsemad ehitised vajavad ka varikatust. 
Ruila mõisa töölistemaja mantelkorsten.
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Tänaseks on viidud pärandkultuuri inventuur läbi Harju, 
Järva, Lääne ja Rapla maakonnas. Kaardistatud on enam kui 
6300 objekti, mis on kantud avalikus kasutuses olevasse ja 
pidevalt aktualiseeritavasse andmebaasi Maa-Ameti geo-
portaalis X-GIS. Andmeid on võimalik kasutada kõigil – nii 
turismiettevõtjail kui ka metsamajanduse planeerijail. Veelgi 
olulisem on aga metsaomanike teavitamine tema maal paik-
nevatest kultuuriväärtustest, et vältida teadmatusest tulenevat 
objektide hävimise ohtu. Iga pärandkultuuri objekt väärtustab 
omandit ja laiendab metsakasutuse võimalusi.

Pärandkultuuri trükiste menu on reklaamitagi olnud nii 
suur, et plaanitakse kordustrükiks raha leidmist. Projekti-

trükised on: “Väike pärandkultuuri käsiraamat”, “Läänemaa 
pärandkultuurist” ja “Raplamaa pärandkultuurist”. Ettevalmis-
tamisel on nendesarnased trükised Harju- ja Järvamaa tähe-
lepanuväärsematest pärandkultuuri objektidest. “Väikese 
pärandkultuuri käsiraamatu” lühiversioon on tõlgitud ka 
inglise ja soome keelde, teema ilmestamiseks on trükitud ka  
piltidega poster.

Unistus on, et pärandkultuur oleks inventeeritud kogu 
Eestis ning pärandkultuuri objektide ülevaatamine, majan-
damissoovituste andmine ja uute objektide kaardistamine 
muutuks metsakorralduse üheks tavapäraseks osaks. 

Pärandkultuuri objektide jaotus tüübiti Lääne-, Rapla-, Harju- ja Järvamaal
   Looduslik rohumaa  Elamumaa Metsamaa Muu  Kokku
Põlised talukohad             443      229      527    67  1266
Asundustalud               67        36        70    27  200
Tuuleveskid               65        30        19    47  161
Kohanimed               58        35      210    79  382
Okupatsiooniaja objektid              51        22        60    27  160
Tähendusega kivid               43        11        57    16  127
Kõrtsid                42        60        19    19  140
Keldrid                40        10        41      4  96
Vahtkondade kordonid              35      150        73      6  264
Mõisaaegsed objektid              32      120        30    18  200
Muu (119 tüüpi)*             559      565     1731  515  3370
* Muu alla kuuluvad 10 sagedamini ette tulevat tüüpi: kiviaiad, turbavõtukohad, tähendusega kivid,vesiveskid, paemurrud, lubjaahjud, 
muud mõisaaegsed tootmishooned, heinaküünid, rehielamud, keldrid. 

Ülal: Esmapilgul märkamatu, 
vaid meetrisügavune karjamaakaev 

on osa pärandkultuurist.

Paremal: Porksi metsavendade punker 
Loobu jõe kõrgel kaldal.

PÄRANDKULTUUR – MUINSUSKAITSE RESERV
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KULTUURIPÄRANDI KAITSEST 
RAHVUSPARKIDES

Ave Paulus

Materiaalne ja vaimne pärand on maastikus seotud nii ajaliselt 
kui ka ruumiliselt: mentaliteet kujuneb keskkonnas ja oma-
korda loob keskkonda. Mentaliteet väljendub ka looduskasu-
tuses ja rahvakultuuris. Kaitsealade vaimne pärand puudutab 
nii materiaalse pärandiga seotud tavasid ja oskusi – eluviisist 
ja töötraditsioonidest käsitööoskusteni – kui ka maastikuga 
seotud teadmisi ja tõekspidamisi toponüümikast rahvapäri-
museni. Eesti kehtivates seadustes on määratud keskkondi, 
kus kultuurmaastikud ja kultuuripärand on väärtustatud, ole-
nemata konkreetse üksikobjekti mälestisestaatusest. Muinsus-
kaitseseaduses on muinsuskaitsealad, looduskaitseseaduses 
rahvuspargid ning maastikukaitsealad.

Viimastel aastakümnetel on rahvusvahelises looduskaitses 
hakatud rääkima teatud „paradigmamuutusest” (IUCN:2003): 
looduskaitse on liigikaitse kõrval hakanud nägema maastike kui 
tervikute ning inimmõjuliste alade olulisust, võtmesõnadeks 
kultuurmaastikud ning kogukonnakesksus (IUCN:2004, 
IUCN:2007).

Rahvusvahelise Looduskaitseorganisatsiooni IUCN kaitse-
alade rahvusvaheline klassifikatsioon käsitleb kultuurmaastike 
kaitset iseseisva eesmärgina V kategooria – maastikukaitseala 
e looduspargi – puhul (2/3 Euroopa kaitsealade pindalast). 
Looduspargid on ”inimmõjulised maastikud, kus säästva 
kasutuse põhimõtteist lähtuvalt säilitatakse maastike mitme-
kesisust ja kvaliteeti ning loodusega harmoneeruvat elu-
viisi” (IUCN:1994). II kategooria – rahvuspark – käsitleb 
prioriteedina enamasti looduslike ökosüsteemide kaitset. 
Eesti rahvusparkide puhul saame rääkida erinevatest IUCNi 
kategooriatest rahvuspargi sees, sealhulgas viiendast kate-
gooriast piiranguvööndite ajalooliste kultuurmaastike näol. 
Viienda kategooria kaitsealade väärtused on sarnased maa-
ilmapärandi nimistu kultuurmaastike kategooria omadega 
(UNESCO:2003). 

Samasugune muutus on leidnud aset ka muinsuskait-
ses. Võimueliidi väärtuste kõrval on hakatud pidama säilita-
misväärseks põlisrahvaste ja traditsiooniliste kogukondade 
väärtusi ning objektikeskse kaitse kõrvale on ilmunud maas-
tiku- ning mentaliteedikeskne kaitse (UNESCO:1992, UNES-
CO:2003). Inimese ja looduse kooskäsitlus kajastub muuhul-
gas UNESCO ülemaailmses kultuuri- ja looduspärandi kaitse 
konventsioonis, kus kultuuripärandit vaadeldakse „inimkäte 

loomingu ning inimese ja looduse ühisloominguna” (1972), 
Euroopa maastikukonventsiooni maastikukäsitluses (2000) 
ja UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni 
pärandikäsitluses (2003). 

Eestis kehtiv looduskaitseseadus käsitleb kultuuripärandi 
kaitset iseseisva eesmärgina meie rahvusparkide puhul. Eestis 
on viis rahvusparki: Lahemaa (1971), Karula (1993), Soomaa 
(1993), Vilsandi (1993) ja Matsalu (2004). Rahvusparkide 
kaitse-eeskirjad kohustavad uurima, säilitama ja tutvustama 
kultuuripärandit, nende piiranguvööndite kaitse-eesmärgid 
sätestavad maastikuilme ning kultuuripärandi, traditsioonilise 
pärandmaastiku, taluarhitektuuri ja asustusstruktuuri hoiu. 
Kõnealuste õigusaktidega seatakse kaitsealadel keskkonna-
kasutusele piiranguid, mis kultuuripärandi kaitse puhul võivad 
olla analoogsed muinsuskaitseala vastavate piirangutega ning 
põhinevad samadel üldistel kultuuriväärtuste kaitse print-
siipidel (IUCN:2007). 

Eesti rahvusparkides on ühendatud looduskaitse ja muin-
suskaitse põhimõtted juba 1971. aastast, mil loodi Lahemaa 
rahvuspark, mille kaitsetegevuses on tähtis nii loodus- kui ka 
inimmõjulise maastiku väärtuste ning mitmekesisuse säilita-
mine. Kultuuripärand kaitsealal on ühelt poolt oluline osa 
elavast keskkonnast, ökotoobist, mille ühe elemendi muutus 
võib viia tasakaalu kadumiseni kogu süsteemist (ökoloogiline 
interaktsioon), teisalt esindab see ajaloolist mälu ning väärtusi. 
Kultuuripärandi temaatika kogukondliku looduskaitse alusena 
on olnud oluline osa meie looduskaitses (mõeldes kas või 
Gustav Vilbaste või Jaan Eilarti peale). 

Rahvusparkides on kultuuripärandi hoidmise ja populari-
seerimisega tegeletud mitmete ettevõtmistega rookasutus- 
ja palgivahetuskoolitustest pärimusmuusikaõhtute ja rahva-
pidudeni, samuti uuringute ning infomaterjalide abil.

Peamiselt rakendub kaitserežiim just rahvuspargi mate-
riaalsel pärandil. Külamaastikud ja ehituspärand moodustab 
silmatorkavaima osa rahvuspargi ajaloolisest maastikust, seega 
on ehitustegevusele tingimuste ja piirangute seadmine oluline 
instrument tehiskeskkonna säilitamisel. Iga sellealane otsus on 
potentsiaalne pöördumatu ja jääv muutus keskkonnas – seda 
nii pärandi lagunemisel ja lammutamisel kui uue tehiskeskkon-
na kujundamisel. Viimastel aastatel on Lahemaa rahvuspargis 
menetletud keskmiselt 300 ehitusega seotud taotlust aastas. 
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Sama suurusjärgu numbrid näitavad ehitussurvet ka Põlva-
Valga-Võru regioonis Haanja, Karula, Otepää maastikel. 

Tingimused ja meetmed kultuurmaastike säilitamiseks, 
ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuri ja arhitektuuri 
kaitse korraldamiseks peavad olema teaduslikult põhjenda-
tud. Kaitsealade administratsioonid ja Riiklik Looduskaitse-
keskus on tellinud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 
rahvusparkidele ja maastikukaitsealadele sellekohaseid 
rakendusuuringuid ning andmebaase. Lahemaa rahvuspargi 
algusaastail polnud huvi vaid looduskaitsepoolne – toona 
panustasid rahvuspargi kultuuriväärtuste uurimisse, säilita-
misse ning arhitektuuriväärtuslike ansamblite taastamisse 
ENSV Ehituskomitee, TA Ajalooinstituut, Restaureerimis-
valitsus jne. Kõige murettekitavam on pärandi lagunemine ja 
hävimine. Looduskaitse arengukava käsitleb kultuurmaastike 
kaitse ühe sõlmküsimusena väärtusliku kinnispärandi säilita-
mist maastikus: „Ehituspärand on oluline osa Eesti väärtusli-
kest maastikest, mida säilitamata ei täida maastike kaitse oma 
eesmärki”. Rahvuspargid on aastate jooksul hooldanud, kon-
serveerinud ja taastanud mitmeid pärandobjekte, sealhulgas 
ehituspärandit, hoolimata sellealasest õiguslikust vaakumist 
Eesti Vabariigis. Peamiselt ongi tegemist meie põlispärandi, 
taluarhitektuuriga, mis loomuldasa asub eraomandis. Kuna 
rahvusparkide kaitse-eeskirjad seavad kultuuripärandi säilita-
mise eesmärkidel eraomandile kitsendusi, peaksid sellega 
kaasnema ka teatud toetused väärtustatava pärandi hoidmi-
seks. Praegu neid pole. 

Vernakulaarse pärandi halva seisukorra ning sellekohaste 
kaitsemeetmete rakendamise vajaduse kohta on Riigikogule 
teinud pöördumisi rahvusparkide direktorid ja kodaniku-
ühendused. Kogu probleemistikku käsitleb üsna hästi kultuuri-
ministeeriumi valdkondlik arengukava „Maa-arhitektuuri ja 
-maastike hoid”. Paraku ei ole sellekohaste meetmete raken-
dumiseni võimalik ka omaniku hea tahte korral säästa arhitek-
tuurselt, ühiskondlikult ja ajalooliselt väärtuslikke, kuid avariilisi 
objekte lagunemisest või lammutamisest.

Läänemaal on seni säilinud palju ilusat ja algupärast taluarhitektuuri, 
mis aga edasikestmiseks kiiresti abi vajaksid. Majandusedu jõuab 
ääremaale aeglaselt, ehitushindadel seda probleemi pole. Kui katus 
ei kaitse ülalt ja altpoolt on hoone pinnasesse vajunud, on järgmisel 
aastal võib-olla juba hilja...

KULTUURIPÄRANDI KAITSEST RAHVUSPARKIDES
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Riik on võtnud endale kohustuse uurida, säilitada ja  
kaitsta kultuuripärandit rahvusparkides. Kes seda otseselt teeb, 
on praegu selgusetu. Kultuuripärandi kaitse vajab terviklikku 
lähenemist ajaloolistele maastikele. Kultuurmaastike kaitse 
kontseptuaalne koostöö toimub rahvusvahelisel tasandil loo-
dus- ja muinsuskaitseorganisatsioonide koostöös UNESCO 
maailmapärandi komitees. Loodus- ja muinsuskaitse praktiline 
koostöö kaitsekorralduses toimib Euroopa rahvusparkides, 
Suurbritannias näiteks hoitakse rahvusparkide tehiskeskkonda 
ning ajaloolisi maastikke English Heritage ja National Trust’i 
kaasabil sellekohase tsoneeringu ja mitmete meetmetega.

Rahvuspargi kaitsekord võimaldaks ka meil hoida opti-
maalset kultuurmaastike kaitserežiimi. Seega on hädavajalik 
arendada keskkonnaministeeriumi ja kultuuriministeeriumi 
ja nende haldusala asutuste vahel koostööd ja rakendada 
kooskõlastatud kaitsemeetmeid kultuuripärandi kaitse korral-
damisel kultuuri- ja loodusväärtuslikel aladel ja objektidel 
(osapoolte valduses olevate andmete jagamine ja olemas-
olevate andmebaaside ühtlustamine; kultuuripärandi uurimine 
ja inventeerimine; kultuuripärandi ja kultuurmaastike kaitse 
korraldamine, toetusmeetmete väljatöötamine ja rakenda-
mine; kultuuripärandit väärtustav teavitustöö; kultuuripärandi 
ja kultuurmaastike kaitset tagavate õigusaktide täiendamine) 
ühise eesmärgiga – säilitada ajaloolist kultuurmaastikku ning 
sellega seotud kultuuripärandit.

Kahala järve ümbruse 9000-aastase põlisasustusega ala Lahemaa rahvuspargis ja väljaspool seda (piiriks punane joon). 
Kuna ala on suure kultuurilise väärtusega ning selle muinasmaastikud olid hävimisohus, lülitati see 1974. a tervikuna Lahemaa 
rahvuspargi piiresse. Paraku arvati lõunakalda kolhoosimaastikud koos poole Uuri külaga Lahemaa piirest 1997. a välja  
nende vähese loodusväärtuse tõttu. Lahemaa uue kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiisi ning Muinsuskaitseameti ettepanek on see 
ala uuesti kultuurilise tervikuna rahvuspargi koosseisu võtta. Kaardil näha kultuurimälestiste registrisse kuuluvad peamiselt  
arheoloogiamälestised (ligi 300).

Kirjandus: 
Michael Lockwood et al (Eds). Managing Protected Areas. A Global Guide. Gland:Switzerland/Cambridge:UK (IUCN:2007). 
Borrini-Feyerabend et al Indigenous and Local Communities and Protected Areas. Gland:Switzerland/Cambridge:UK (IUCN:2004). 
Adrian Phillips. Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas Protected Landscapes/Seascapes. Gland:Switzerland/
Cambridge:UK (IUCN:2002). 
Guidelines for Protected Area Management Categories. Gland:Switzerland/Cambridge:UK (IUCN:1994). 
World Heritage 2002: Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation. Ferrara:Italy(UNESCO:2003). 
Revision of the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention: Report of the Expert Group on 
Cultural Landscapes. La Petite Pierre:France (UNESCO:1992). 
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TALUARHITEKTUURI RIIKLIK KAITSE
Riin Alatalu

Traditsiooniline Eesti talu on üks rahvusriigi sümbolitest 
ja meie pärandmaastiku lahutamatu osa. Oma vanade talu-
ehitiste üle uhkust tundes peame endalt ka küsima, kas me 
tegutseme piisavalt selle nimel, et vanaisade talusid näeksid ka 
meie lapsed ja lapselapsed.

Taluarhitektuuri on muude hoonete, näiteks mõisate 
ja kirikutega võrreldes kaitse all suhteliselt vähe – vaid 69 
talukompleksi ja neistki enamus Koguva ja Ruhnu külas. Talu-
arhitektuuri kaitse alla võtmisel on oldud üsna tagasihoidli-
kud, sest talumaastiku väärtus on ennekõike selle püsimises 
elukeskkonnana. Ja inimeste kodude riiklik reguleerimine 
omanike põhiõigusi riivamata on pea võimatu. 

Riiklikult kaitstavate taluhoonete arv on napp, ent esin-
duslik, ometi on vaid pooled kaitsealustest hoonetest heas 
tehnilises seisukorras, paljud on paraku lausa avariiohus. 
Probleem on nii rahaliste vahendite nappuses, aga kahjuks 
ka tahtmatuses otsida parimaid ning kõiki osalisi rahuldavaid 
lahendusi. Näiteks alates 1968. aastast etnograafilise-maasti-
kulise kaitseala ja hiljem kultuurimälestise staatusega Koguva 
külas on nii Nõukogude ajal kui hiljemgi toimunud pidevalt 
pöördumatute tagajärgedega juhuslikke ja kooskõlastamata  
restaureerimistöid. Olgugi et Koguvale muinsuskaitselise eri-

staatuse andmisest on möödunud juba 40 aastat, suudavad 
omanikud, kes reklaamivad Koguvat aktiivselt kui unikaalset 
etnograafilist keskkonda, ikka veel muinsuskaitsjaid üllatada 
oma teadmatusega vanade hoonete kohtlemisel. Ebakõlad 
elanike ja muinsuskaitsjate nägemuste vahel ei ole mõjutanud 
tegevusi mälestiste kasuks ka Ruhnu saarel ja mitmel pool 
mujal.

Arhailine taluarhitektuur kannatab nii tegevusetuse kui 
ka läbimõtlemata tegevuse tagajärjel. Vaesemad omanikud ei 
suuda katuseidki lappida, jõukamad on taluturismi edendamise 
nimel „vääristanud” rehetubasid euroremondiga. 

Ümberehituste käigus on sobimatute materjalidega 
ära narritud palju väärikaid hooneid. Lisaks sobimatule 
funktsioonile on mureks ka otstarbe puudumine, sest talu ja 
küla väärtust vähendab ka üksikute, tervikansamblisse kuulu-
vate hoonete lammutamine või ümberehitamine. Taluarhi-
tektuuri säilitamine on problemaatiline kõikjal maailmas, 
näiteks inglaste hinnangul on neil väga halvas olukorras 17% 
riikliku kultuuripärandina väärtustatud taluhoonetest1, meil 
on riiklikult kaitstavast valikust hädises seisus 18%, sellele 
lisaks muidugi sajad muud väärtuslikud, ent trööstitus seisu-
korras taluarhitektuuri näited.

Ruhnu Korsi talu pikkmaja.
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Kaitsealuste talude hulk on maakonniti väga erinev. 
Valdav enamus kaitsealustest hoonetest on Saare maakonnas 
(sh 3/4 neist Koguvas), arvukalt on kaitstavaid hooneid ka 
Lääne-Virumaal. Talude kaitse tabel peegeldab ilmekalt meie 
kaitsenimekirjade senist nõrkust – kaitse alla võtmise juhus-
likkust, mis on sõltunud ennekõike valdkonna või piirkonna 
eestkõnelejast. Nii näiteks ei ole mitte ühtegi taluhoonet 
kaitse all Võrumaal ja Jõgevamaal, vaid kaks on Valgamaal ja 
neli Tartumaal – ometigi on need talumajanduse edukamad 
piirkonnad. Viljandimaal on kaitse alla võetud üksteist objekti, 
sh Ado Reinvaldi, Jaan Tõnissoni, Johan Köleri ning Adam 
ja Peeter Petersoni sünnikodud. Pärnumaa taluhooned on 
lisandunud alles viimastel aastatel ennekõike tänu omanike 
huvile väärtustada oma kodu.

Kehtivad nimekirjad on seejuures mõnevõrra eksitavad – 
kui enamik talusid on arhitektuurimälestistena kaitse all üksikute 
hoonete kaupa, st ühest talust on registrisse kantud üks kuni 
kümme hoonet, siis kümme esinduslikku talu on Nõukogude 
metoodika jäänukina ajaloomälestisena kaitse all mitte hoone 
või rajatise, vaid talu kaupa. Nii näiteks on Tammsaare-Lõuna 
talus mälestiste registrisse eraldi numbritega kantud elumaja, 
ait, meeait ja laut, aga Tammsaare-Põhja talu hulga arvukam 
hoonestus kajastub registris statistiliselt vaid ühe objektina. 
Kusjuures üks talu on ajaloo- ja teine arhitektuurimälestis. 
Mälestise liik tähistab antud juhul ajahetke muinsuspoliitilist 
metoodikat, mitte mälestiste kaitse erinevaid põhimõtteid.

Enamik taluhoonetest kandis korraga mitut funktsiooni ja 
seetõttu on problemaatiline esitada täpset statistikat hoone-
tüüpide kaupa. Ootuspäraselt on riikliku kaitse all kõige enam 

Tätta talu Viljandimaal 30. aastatel.

Paremal: Sama vaade täna.

Tätta rehielamu.

Tätta talu korrastatud saun.
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aitasid – kokku 69. Ait oli talu varakamber ja seega üldjuhul 
korralikult ehitatud, ka tema funktsioon laopaigana ei ole 
hoone jaoks kuigi räsiv. Enamik kaitsealustest aitadest on 
suhteliselt heas tehnilises seisukorras. Ka enamik 25 rehest 
eraldi ehitatud elamust on heas seisus, samas kui veerand 
23 rehielamust on avariilised. Vaid kuue rehemaja seisukord 
on hinnatud heaks ja neist kolm ilmselt tänu sellele, et neis 
asuvad muuseumid. Seitse kaevu, kolm kuivatit, 14 kuuri ja 
kümme küüni on pigem heas seisukorras, samas on üsna 
mitmed 23 laudast ja kolmest tallist kehvas seisukorras, ka 21 
sauna ja kümne sepikoja hulgas on paar avariilist hoonet.

Lisaks rehemajadele ongi ilmselt kõige probleemsemad 
tallid ja laudad, sest loomasõnnik mädandab hoonet, loomade 
puudumine jätab need aga lihtsalt mõistliku kasutuseta. 

Avariiliste taluhoonete arv oli veel mõned aastad tagasi 
märksa suurem. Paljud hooned on avariiseisukorrast välja 
toodud nii omanike kui ka Muinsuskaitseameti ühiste jõu-
pingutustega. Riigieelarvelised vahendid on olnud alati napid, 
aga olukord muutus märgatavalt Muinsuskaitseameti aasta-
tuhande alguses langetatud põhimõttelise otsuse järel: riigi-
eelarvest ei toetata enam suurte summadega üksikuid objek-
te, vaid pigem vähema rahaga võimalikult paljusid. Tänu selle-
le on löögile pääsenud ka talud. Lisaks on maapiirkondade 
argisem arhitektuur pälvinud ka muinsuskaitseametnike silmis 
varasemast hoopis enam tähelepanu.

Muinsuskaitseameti jagatavast kinnismälestiste avarii-
restaureerimistoetustest on 2000.–2007. aastast2 eraldatud 
taluhoonetele kokku ligi 4,5 miljonit krooni. Tänu pukktuuli-
kute süstemaatilisele inventeerimisele ja sellele järgnenud 
kaitse alla võtmisele on 2004–2007 eraldatud täiendavad 
2 miljonit krooni, mille eest on paigaldatud hulgaliselt avarii-
katuseid, tagamaks habraste konstruktsioonide säilimist vähe-
malt mõneks ajaks. Muinsuskaitseameti peainspektori Jaan Vali 
eestvedamisel on tasapisi käivitunud Hollandi tuuliku kerede 
päästeoperatsioon eesmärgiga paigaldada ilma katuseta tuuli-
kutele standardsed ajutised katused.

Taluhoonete restaureerimine on üldjuhul palju odavam 
kui näiteks mõisate ja kirikute korrastamine ja seetõttu on 
suhteliselt väikese rahalise panusega suudetud viimastel aas-
tatel korrastada märkimisväärne arv hooneid. Kaasfinantsee-
rimine on suurendanud ka omanike endi vastutustunnet.

Oma panuse talude korrastamisse on andnud ka Säästva 
Renoveerimise Infokeskus, korrastades õpitubade raames 
hooneid Hinni talus Põlvamaal ja Kaarle talus Lääne-Virumaal.

Lisaks mälestistele tegeletakse süstemaatiliselt talude 
kaitsega ka muuseumides ja rahvusparkides. Ligi veerand 
– 68 – Eesti muuseumidest paikneb taludes. Rahvusparkides 
tegeletakse lisaks looduskaitsele ka kultuuripärandiga ning 
ennekõike arhitektuuriga kui pärandkultuurmaastiku lahuta-
matu osaga. 

Kultuuripärandi säilimise eest ei vastuta ainult riiklikud 
institutsioonid ja omavalitsusasutused, vaid eeskätt kohalik 
kogukond ise oma kodu ja selle traditsioone hoides. 

1 Agriculture’s Role as an Upholder of Cultural Heritage.  
Report from a Workshop. Nordic Council of Ministers 2005.
2 Lõpetatud suuremad tööd Muinsuskaitseameti tellimisel 2000–2007 
http://www.muinas.ee/Muinsuskaitseamet/malestised/tood.

Vasakul ülal: Vaade Hinni rehielamule tagaküljelt.  
Konstruktsioonid on vajunud ja katust lapitud ajutiste katetega.

Vasakul all: Hinni talu lauda nukker sisevaade.  
Seinapalgid on mädanikust kahjustunud.

Paremal all: Põlispuude all asuv kooguga Hinni kaev. 
Uuendatud vana eeskujul 2003. aastal.
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ENERGIASÄÄST + KESKKONNAHOID +
MUINSUSKAITSE = HEA MAJA

Liisa Pakosta

Muinsuskaitsel on tulnud oma töömaid jagada mitmete 
ametkondadega. Küll arvavad tervisekaitsjad, et vana aken 
jääb tänapäeva normatiivide valguses liiga väikeseks, küll on 
päästeametnikud nõudmas lisatreppe. Alates 1. juulist 2009 
muutuvad kõikidele ehitusluba taotlevatele ehitistele kohus-
tuslikuks energiatõhususe miinimumnõuded. Tõsi – riikliku 
tähtsusega kultuurimälestistele need ei laiene, küll aga näiteks 
miljööväärtuslikel aladel asuvate hoonete renoveerimisele. 
Mis tahes vanem remonditav või kaasajastatav maja, kui see 
pole mälestis, peab oma primaarenergiakulu nüüdsest kokku 
lugema. Meie energiatõhususe miinimumid on sealjuures 
üsna raiskavalt paika pandud, mitmes Euroopa Liidu liikmes-
riigis, ka näiteks Soomes, ollakse nendes küsimustes range-
mad. Euroopas ollakse otsustanud, et ühte suurimat saastajat 
– majade kütte- ja energiakulu, mis annab umbes 40-50% 
kogu energiakulust – vähendades suudame jätta elamisväär-
set keskkonda ka lastele ning vähendada Euroopa riikide 
energeetilist sõltuvust taastumatuid energiaallikaid valda-
vatest riikidest. 

Lisaks ehitusloale puudutab energiakulu arvestus ka maja 
energiatõhususe sertifikaati: peaaegu sellist, mida oleme 
harjunud uurima elektripirni, külmkappi või pesumasinat os-
tes. A+ näitab sama ruutmeetri kohta mõistlikumat energia-
kulu kui E. Energiakulu läheb korda ka inimestele, kes norma-
tiividega kokku ei puutu – kes ikka tahaks ülemäära palju 
igakuiselt kulutada. Ning üha rohkem erutab energiatõhususe 

teema roheliselt mõtlevaid inimesi, on ju iga säästetud kilovatt 
sammukeseks loodushoidlikkuse teel.

Muinsuskaitse ehk teisisõnu soov säilitada eelnevate 
põlvede ehituskogemust ja -pärandit ka järgnevate põlvede 
jaoks on oma olemuselt vägagi keskkonnahoidlik tegevus. 
Bürokraatlikus keeles on muinsuskaitse kõige otsesemalt 
“jäätmeteket ennetav”. Selmet olemasolevat hoonet maha 
lammutada ja uut asemele ehitada kasutatakse olemasolevat 
hoonekehandit uue elustandardi loomiseks. Hoides ja väär-
tustades esiisade ehitustraditsioone on muinsuskaitse osalt 
teadlikult, osalt tänu positiivsetele kokkusattumustele osutu-
nud sillaks mineviku ja tuleviku vahel ka energiasäästuküsimusi 
ja laiemat jätkusuutlikkust silmas pidades. 

Uus on unustatud vana
Jätkusuutlikkuses pole iseenesest mitte midagi uut. Need 
eesmärgid, mis olid “kinnisvara arendajatel” kas või oma talu-
hoovis näiteks 150 aastat tagasi ja need, mis seisavad kogu 
maailma ees tänapäeval, on üsna ühesugused: tuleb ehitada 
võimalikult hästi looduse mõjusid ärakasutav, loodusega 
sobituv ja jätkusuutlik, see tähendab lastelegi kasutuskõlblik 
maja. 

Kõige tavalisem rehielamu vastas peaaegu täielikult, mui-
dugi oma aja võimaluste kohaselt, kaasaegsetele arusaamadele 
“uuest” jätkusuutlikust arhitektuurist. Sest mis on ökoehituse 
põhitõed? Esiteks planeering, mis arvestaks olemasolevaid 
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looduslikke olusid, mitte ei puistaks majad laiali juhuslikesse 
asukohtadesse. Talumees tegi oma maja ikka mäe veerele 
kuivemasse kohta ja mitte alla orgu; ikka nii, et külmade põhja-
tuulte ja märgade mereiilide eest oleks kaitstud ja sügisvihma-
des ei upuks porisse. Jätkusuutlikud ja energiatõhusad majad 
on sobitatud ilmakaarte suhtes selliselt, et taevast tasuta jaga-
tav soojus ning valgus oleksid maksimaalselt ära kasutatud: 
ikka nii, et köögid-toiduaidad jahedamasse põhjakaarde ning 
maja fassaad koos ukseesise istumispingiga vaatega lõunasse. 

Rehielamu või ka paekivist linnamaja oli oma olemuselt 
ökoehitus ka materjalikasutuse poolest. Peaaegu eranditult 
kasutati kohapealset ehitusmaterjali, mille transpordikulud 
olid väikesed, töötlusaste vähene, tervisele ohtlike ainete sisal-
dus praktiliselt olematu ning mis tekitasid vähesel hulgal, kuid 
täielikult taaskasutatavaid jääke. Veelgi enam: olemasolevad 
hooned olid vajadusel taaskasutatavad ehitusmaterjalina ka 
uute hoonete ehitamiseks. 

Jätkusuutlikku maja iseloomustab soojuse akumuleerimine 
ehk teisisõnu kõikvõimaliku jääksoojuse nutikas ärakasuta-
mine. Ka selles pole mitte midagi uut. Pliidikütmisel saadi 
ühtlasi soojaks ka pesuvesi “akumulatsioonipaagi” abil, ning 
leilisoojuse jääkidega kuivatati pesu, reheahi sobis korraga nii 
leivaküpsetamiseks, reumaraviks ning Lääne-Eesti kandis ka 
saunatamiseks. Tuule valdavate suundade järgi sätiti rehealune. 
Rääkimata juba näiteks ehitusmaterjali kvaliteedi tagamisest 
nende õigel aastaajal töötlemisega, mitte ainult üha uutele 
kemikaalidele lootes. 

Energialaristamisest säästlikkuseni
Kaasaegse passiivmaja (ehk teisisõnu maja, mille energiakulu 
on vähemalt 10 korda väiksem kui uusehitusena “tavalisel” 

majal) energiasäästlikkuse efekt tuleneb just nimelt läbi-
kaalutletud asukohavalikust ja hoone paiknemisest ilmakaarte 
suhtes selliselt, et külmad tuuled teeksid kõige vähem kahju 
ja soe päikene soojustaks-valgustaks kõige enam. Lisaks veel 
“topitud” seinad ja “kvaliteetsed” aknad, ning soojuse kokku-
kogumine sealt, kus vähegi võimalik. Küsimus ei ole mitte 
geograafilises laiuskraadis – passiivmaju ehitatakse ka meist 
põhja pool – vaid akende-uste avatuses ilmakaarte järgi. 
Eestis on hoonete keskmine energiakulukus 250-300 kWh/
m2/aastas, passiivmaja ruumide kütte netoenergiavajadus aas-
tas ei tohi olla kõrgem kui 15 kWh/m2/aastas. Kogu primaar-
energia kulu (kütmine, soe vesi, valgustus, söögitegemine ja 
kõik muud maja elektriseadmed) ei tohiks passiivmaja puhul 
ületada 120 kWh/m2/aastas (tavamajas kulub see ainuüksi 
elektriseadmetele ja valgustusele). Lihtsalt energiatõhusates 
majades jääb energiakulu ruutmeetri kohta aastas 30 kWh 
tunni kanti. Vahed on märgatavad! Eriti kui arvestada, et halu-
puudega köetavas vanemas majas, kus on tänapäeval veel või-
malik siiski suhteliselt odavalt ära elada – kui puud võetakse 
oma metsast – on energiakulu sageli isegi üle 300 kWh/
aastas! Kui kilovatt-tundide üle arvestuse pidamine tundub 
harjumatuna, siis saab vahest aru autokasutaja terminoloogiat 
kasutades: on tõesti suur vahe, kas auto võtab kolm või 30 
liitrit bensiini sajale kilomeetrile. 

Muidugi võib siinkohal öelda, et uunikumautode kütuse-
kulu ongi suurem kui kaasaegsetel, aga kui nüüd ette kujutada, 
et valdav osa autodest olekski vanaautode klubist? Ilmselgelt 
hakataks siis selle asemel, et bensiinirekkade sissevoolu ja 
autojuhtide igapäevaseid kulutusi kümnekordistada, nendele 
autodele kapoti alla hoopis moodsamaid mootoreid ja muid 
moodsaid vidinaid paigaldama, jättes alles vaid välise kesta. 

ENERGIASÄÄST + KESKKONNAHOID + MUINSUSKAITSE = HEA MAJA
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Kusjuures igapäevasteks sõitudeks eelistavad inimesed ikkagi 
oma uunikum-hobiautode asemel tavapärast, kaasaegset 
autotoodangut. 

Kinnisvarabuumide majad on murelapsed
Kinnisvarabuum – periood, mille jooksul ehitatakse lühikese 
aja vältel tavapärasest rohkem elamispindasid ja muidki hoo-
neid – jätab hoonetele üsna ühtmoodi jälje. Kiiruga kokku 
klopsitu on tavapärasest sagedamini kehvema ehituskvalitee-
diga, juhuslikuma arhitektuurilise lahendusega, kallis ning ener-
giakulukas ülal pidada ja hilisemate remontide käigus kergesti 
autentsust kaotav. Paraku on massilisusel omad reeglid: buumi-
aegsed riburada pidi ehitatud ühte tüüpi majad muutuvad 
ju kohe “tüüpilisteks oma ajastu esindajateks”. Sellesse kilda 
kuuluvad nii 19. sajandi lõpupoole tööstuse arenedes kiiresti 
valminud agulikvartalid kui ka migratsioonipoliitikat ilmestavad 
paneelelamute rajoonid, ilmselt tulevaste põlvede jaoks ka 
karkassmajad põlluarendustena äsjalõppenud buumist. Nagu 
teame saja-aastasest kogemusest, loeb projektist rohkem 
tegelik ehituskvaliteet ja hoone hilisem hooldus ja nii on pui-
dust töölismaju säilinud meie ajani nii hiilgavalt heas tehnilises 
seisukorras kui ka üsna mädade põhikonstruktsioonidega, nii 
kaunilt nikerdatud kaunistustega kui ka täiesti asjatundmatute 
“parandustega”. Meiegi hiljutine kinnisvarabuum näitas, et 
osade kiirustades ehitatud majade kvaliteet jääb nii kehvaks, 
et mõjutab juba majade elukaare pikkust. Energiatarbimise 
säästlikkusele kiirustamisaegadel liiga põhjalikult ei mõelda ja 
sestap on osa hoonemassist tavapärasest suuremgi energia-
raiskaja. 

Energiamõtlemine peab olema terviklik
Ametkondades kohtab seni veel suhteliselt vähe terviklikku 
energiakäsitlust. Nimelt ei moodusta hoone energiakulu mitte 
ainult kohapeal kulutatust, vaid ka sellest, kui palju on tulnud 
energiat kulutada selle hoone nimel tervikuna. Nii tekib suur 
vahe näiteks juba sellest, kas kasutatakse kohapealset ehitus-
materjali, mille transpordikulud on väikesed, või tuuakse 
materjal kohale tuhandete kilomeetrite kauguselt. Sageli tun-
dub lihtsa lahendusena elektriküte või maja ühendamine kesk-
küttevõrku. Paraku on aga Eestis elektrienergia tootmise ja 
transpordi kasutegur parimal juhul vaid 30%, tegelikkuses alla 
selle, ja nii on elektrikütte kogusaastekoormus väga suur. 

Muinsuskaitset silmas pidades tekivad siin uued võimalu-
sed: kuna energiatõhususe hindamisel võetakse arvesse kogu-
energiakulu, sealhulgas ka see, mis kulutatakse elektrijaamades, 
tõuseb taas soosingusse näiteks halupuudega kütmine. Ühe 
keskmise vanema puumaja puhul ei tähenda energiatõhusus 
mitte hoone moodsamaks muutmist maksimaalse soojusta-
mise, õhutihedate akende, sundventilatsiooni ja elektrikütte-
radiaatorite abil, vaid võib tähendada hoopis pelgalt katuse-

aluse soojustamist, maasoojuspumba-vesipõrandkütte kom-
binatsiooni koos haluküttel ahjude säilitamisega, kusjuures 
viimaste abil ning akende kaudu toimub ka hoone loomulik 
ventileerimine. Tagasi tulevad, ehkki moodsamal kujul, ühised 
pesuköögid, sest on ju säästlikum ja ruumi kokku hoidev, 
samuti tervislikum soetada pesumasin ja kuivatuskapp mitme 
pere peale kokku, kui seda kaadervärki igasse vannituppa 
toppida. Lisaks väheneb utiliseerimist vajavate pesumasinate 
arv, kuid väärtuste poolelt korratakse majade ehitusaegset 
majandamismudelit.

Muinsuskaitse uued ülesanded
Nüüd tulebki muinsuskaitsjatel sobitada vana kaitsmine selle 
väärtushinnangute maailmaga, mis on meie ümber energia-
tõhususe ja hoonete hea sisekliima küsimustes kaasajal. Lisaks 
inimkeskne lähenemine elukeskkonnale, tuntud juba loo-
duskaitsjate arsenalist, sest mugavustest pole inimene nõus 
loobuma ka energiasäästu tingimustes. Iseenesest on tekkinud 
huvitav olukord: endisaegsed majad (osaliselt välja arvatud 
ehitusbuumide-aegne masstoodang) on ehitatud eesmärgi-
päraselt nii energiatõhusatena, kui tollal osati ja võimalik oli. 
Kindlasti ei ole ka tänase päeva teadmised veel laeks, kuid 
teiselt poolt surub peale üldine energiasäästlikkus. Need kolm 
asja kokku pannes – mineviku taotlused, meie piiratud tead-
mised ning üldine energiasäästunõue – tekitavad olukorra, 
kus osadel juhtudel on kõige õigem muuta küllaltki vähe või 
pöörduda funktsioneerimismudelites nõuküsivalt mineviku 
poole. Enamikes endisaegsetes majades on loomuliku venti-
latsiooni küsimused lahendatud juba ehitamise käigus. Kui 
keegi näiteks soovib nüüd, olgu kirikus või kodus, asendada 
loomuliku ventilatsiooni soojustagastusega sundventilatsioo-
niga, jääb sellise süsteemi efekt väikeseks: hoone ise pole 
õhutihe, akende soojusisolatsioonivõime ei vasta passiivmaja 
normatiividele ning kogu ventilatsioonisüsteemi tootmiseks 
ja käigushoidmiseks kulunud energiakulu ei kaalu üles talvist 
soojustagastuse efekti. Soojustagastusega  ventilatsioon õigus-
tab ennast kõige paremini aga õhutihedates majades (hoone 
õhupidavuse mõõtmise tulemus n50 ei tohi ületada 0,6 1/h), 
mil ventilatsiooni sissepuhkeõhu soojendamisest soojusvahe-
tis tõepoolest piisabki hoone kütmiseks. Efektiivsuse huvides 
kasutatakse sama süsteemi ka jahutamiseks. Üldiselt ongi nii, 
et vanade hoonete renoveerimine passiivmajadeks ei õnnes-
tu, küll aga õnnestub sageli renoveerimine energiatõhusateks 
hooneteks.

Majapidamises kuluva energia kokkuhoidmise unustamine 
on inimkonna ajaloos kestnud tegelikult ülilühikest aega – ja 
juba jõuti sellega ära harjuda! Nüüd tuleb kiiresti harjuda 
taas sellega, et energia pole raiskamiseks. Muinsuskaitselised 
moodsad põhimõtted on õige mõtlemise ja sellealaste baas-
teadmiste korral energiasäästmisel tõhusaks abiks.
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IGAVIKU PAIGAD KAASAEGSES LINNARUUMIS
Tallinna hüljatud kalmistud

Carl-Dag Lige ja Oliver Orro

Kalmistud on eriliselt tähendusrikkad keskkonnad, kus iga 
hauakoht märgib üht elatud elu. Selgemalt kui kusagil mujal 
tajume siin sidet varemolnuga, enne meid elanud inimestega. 
Kalmistukultuuris kajastuvad varasemate põlvkondade väär-
tused, esteetilised ja eetilised tõekspidamised, uskumused, 
kombed ja tabud. Surnud esivanemad on hõivanud teatud 
paigad maastikus ja seda tuleb austada. Surma ja lahkunutega 
seonduv on delikaatne ja inimestele emotsionaalselt olu-
line teema ning seetõttu on ühiskonnas üldine üsna selgelt 
väljendatud ootus, et kalmistud on kuidagi kaitstud ja neid 
koheldakse juba nende olemuse pärast sündsal ning kohaselt 
väärikal viisil (olgu märgitud, et sellest, missugune see koht-
lemisviis peaks täpsemalt olema, võivad inimestel tulenevalt 
erinevast elukogemusest, rahvuslikust, poliitilisest ja usulisest 
taustast mõistagi olla väga erinevad arusaamad). Matus on 

traditsioonilises maailmatajus oluline üleminekuriitus, millega 
inimene saadetakse siit maailmast ära teispoolsusesse. Et 
lahkunu võiks leida rahu, peab kõik nii matmisel kui ka hilise-
mal kalmistu ja kalmu hooldamisel olema tehtud õigesti, kind-
laid tavasid ja kultuslikke toiminguid järgides. Kalmistul toime 
pandud pahategusid või ka lihtsalt väljakujunenud kommete 
vastu eksimisi taunitakse ühiskonnas tavalisest rängemalt 
(hauatähiste ja piirete lõhkumise puhul räägitakse näiteks 
“kalmistu rüvetamisest”, samas kui sarnase raskusastmega 
vandalismitegu mõnes muus keskkonnas kvalifitseeruks liht-
salt rumala huligaansusena), sest neid tajutakse, isegi kui seda 
tänapäeval nii ei teadvustata, mingi sümboolse korra rikku-
misena, mis võib tuua kaasa ettearvamatuid tagajärgi ja ühel 
või teisel viisil ohustada ka siinpoolsusesse jäänute igapäeva-
elu kulgemise stabiilsust. 
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Tallinna mahajäetud ja hävinud kalmistud jagunevad kahte 
suuremasse gruppi. Kui osa suuremaid kalmistuid, nagu Kopli 
ja Kalamaja kalmistu Põhja-Tallinnas, likvideeriti ning hävitati 
Nõukogude režiimi poolt kampaania korras ja ilmselt teadliku 
eesmärgiga katkestada kultuuriline järjepidevus ja rahva side 
oma minevikuga, siis teine osa, peamiselt väiksemad kalmis-
tud linna äärealadel, suleti lihtsalt mingil ajal matmiseks, mis-
peale nad käisid alla ning metsistusid vähehaaval. Kui Kopli ja 
Kalamaja surnuaed on linnaparkidena aktiivselt kasutusel, siis 
Tallinna teistele, väiksematele matmiseks suletud kalmistutele 
pole siiani korralikku hooldajat ega haldajat leitud ja need sei-
savad linnamaastikus veidrate tühermaadena. Kuna tegemist 
on väga vähe tuntud, ent tähelepanu väärivate ja muinsus-
kaitse seisukohalt problemaatiliste aladega, keskendutaksegi 
selles artiklis just neile.

Pisikesed ja ajapikku kasutusest kõrvale jäänud kalmistud 
on kuulunud sageli usulistele ja etnilistele vähemusgruppidele: 
Tallinna vana juudi kalmistu, Muhamedi usuühingu kalmistu, 
Nõmme baptistide usuühingu kalmistu ja katoliku koguduse 
kalmistu ehk Poolamägi. Omaette fenomen on Mõigu kalmistu, 
kuhu maetud on valdavalt toomkoguduse aadlikest baltisaks-
lased, kelle kultuur oli omal ajal meie piirkonnas domineeriv, 
kuid kes rahvus- ja kultuurigrupina on Eestis praeguseks 
praktiliselt täiesti kadunud või vähemasti marginaliseerunud. 
Ajal, mil peaaegu kõik inimesed kuulusid iseenesestmõistevalt 
mingisse usuühingusse, oli kalmistute jagunemine konfes-
sioonide ja koguduste järgi täiesti reeglipärane. Samas on selge, 
et vähemusgrupid hoidsid oma identiteedi säilitamise huvides 
ka teadlikult pisut omaette ja soovisidki saada eraldi kalmis-
tuid, kuhu oma surnuid matta ja kus teisi segamata ning teiste 
poolt segamatult saaks vastava kogukonna kalmistukultuuri 
juurde kuuluvaid kombetalitusi ja rituaale läbi viia. Oma kultuu-
riregioonist kaugel olles (diasporaas) on matusekombed ja 
esivanemate austamise ning kalmistutega seotu sageli just see 
osa pärimusest ning traditsioonilisest elulaadist, millest eriti 
tugevasti ja  kaua kinni hoitakse, seda sageli ka veel siis, kui 
muus osas ollakse juba pea täielikult dominantkultuuri sulan-
dunud. Surnuaed ühendab sarnast kultuuripärandit kandvaid 
inimesi ja rõhutab seost esivanematega. Inimene, kes tajub 
ühtekuuluvust omastega, laiemalt aga oma rahvusliku ja usu-
lise kogukonnaga, tahab kuuluda nendega kokku ka pärast 
surma ja sellepärast saada maetud nende juurde. Sarnane 
matuserituaal ja kalmistukombestik on kogukonna liikmete 
vahelise solidaarsuse väljendus, oluline osa ühise identiteediga 
grupi liikmete jagatud kultuurikogemusest.1 

Need väikekalmistud räägivad seega matuse- ja surma-
kultuuri mitmekesisusest ja muutumisest Eestis, samas aga 
näiteks ka kohaliku juudi- või islamikogukonna olemasolust, 
kultuurist ja väärtustest. Nõukogude korra ideoloogilise 
surutise tingimustes, kus kultuuriline järjepidevus ja usulis-

tesse organisatsioonidesse kuulumise traditsioon oli suures 
osas katkenud, polnud kogukondadel endil aga võimalusi, 
motivatsiooni ja suutlikkust vanade kalmistute hooldamiseks. 
Nagu alljärgnevast selgub, asutati kas uued matusepaigad 
suuremate linnakalmistute eriosadena (juutide, islamiusuliste  
näide) või kadus konfessionaalsete vastanduste taandudes 
ja ühiskonna üha süveneva sekulariseerumise tingimustes 
vajadus eraldi kogudusekalmistu järele üldse (katoliiklaste, 
baptistide puhul). Nii jäidki need vanad surnuaiad unarusse ja 
hääbusid pikkamööda.

Eestlastel on väikerahvana omaenda järjekestvuse ja ise-
olemisega seoses olnud sedavõrd palju probleeme, et tihti 
pole meil olnud mahti märgata teisi enda kõrval. Meie aja-
lookäsitlusse on ju alles üsna hiljuti tõsisemalt ilmunud Peipsi-
äärsed vanausulised, kohalik õigeusklik vähemus või juudi 
kogukond oma kultuuri ja traditsioonide ning heitliku saatuse-
ga. Mitmekultuurilisuse kui loomuliku ja kultuuripilti tervikuna 
rikastava nähtuse mõistmine, kommete ja tõekspidamiste 
kultuurisõltelisuse tajumine, ühiskonnas alati eksisteerinud 
rahvuslikele ning religioossetele vähemusrühmadele ja nende 
kultuurile ning ajaloole tähelepanu pööramine aitab meil aga 
mõtestada end kaasaegse euroopaliku riigina ja kasvatada 
endas sallivust. Sellest tulenevalt on oluline mõelda sellelegi, 
et ka kultuurimälestiste nimekirjad kajastaksid laiemat aja-
loonägemist ja kultuuriarusaama kui üksnes naiiv-rahvuslik 
ajaloodiskursus. 

Üheks kõige keerulisemaks juhtumiks mitmesuguste 
maastikumälestiste seas igapäevase muinsuskaitselise praktika 
seisukohalt on just hävinud ja hüljatud surnuaiad, mis samas 
pole aga sedavõrd iidsed, et kuuluksid arheoloogiamälestiste 
sekka. Peame endalt küsima – kus on siin mälestise tunnused 
ja millised on need väärtused, mida kaitseme? Mahajäetud 
matusepaigad, eriti juhul, kui pea kõik hauapiirded ja -tähised 
on hävinud, on eelkõige nn mentaalsed mälestised – mingeid 
paiku tajutakse (vähemalt mingi kogukonna või grupi poolt) 
märgilistena, st kultuuriliselt olulistena ja väärtuslikena, säilita-
mist vajavatena ja väärivatena, sest meil on nende kohtadega 
seostuv spetsiifiline teadmine või uskumus. Samas ei ole 
need väärtused tingimata väljendatud kindlalt määratletavate 
ja loetletavate ruumilise keskkonna objektidena, väliselt ei 
pruugi sellised kohad millegi poolest ümbritsevast maastikust 
erineda ja eelteadmisteta ei ole nende olemus identifitseeri-
tav. Seega pole mälestise tunnused siin midagi kindlat ja ob-
jektiivset, mida saaks kirjeldada, pildistada, täpselt defineerida, 
mõõta ja võrdlevalt analüüsida, vaid seotud subjektiivsete 
väärtusotsustuste ja emotsionaalsete hinnangutega. Loomu-
likult võib öelda, et kogu muinsuskaitse ongi tegelikult puhas 
väärtuste teooria ja mingi artefakt või ruumilise keskkonna 
osa on ikka ja alati väärtuslik mitte iseenesest, vaid millegi või 
kellegi jaoks kindlas ajalis-ruumilises kontekstis ning sellisena 
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ei erine need paigad mis tahes muudest mälestistest. Siiski 
on selge, et kuna muinsuskaitse alla võtmine toob kaasa palju 
bürokraatlikku asjaajamist ja piiranguid, tekib, seda eriti juhul, 
kui kalmistualune maa on eravalduses ja asub tiheasustusega 
linnakeskkonnas, rida küsimusi ja võimalikke huvide konflikte. 
Ja sedasorti objektide juures on need probleemid palju tera-
vamalt esil kui näiteks mõne silmapaistva kiriku või mõisa-
hoone puhul, mille kaitsmisväärtuses ja -vajaduses ja kaitsmise 
metodoloogilistes põhiprintsiipides keegi naljalt ei kahtle.2

Mõigu kalmistu
Mõigu kalmistu ehk Pühamägi asus omal ajal linnast väljas, 
kuid Tallinna piiride laienedes on jäänud linna haldusterri-
tooriumi sisse. Vana Tartu maantee ääres, kõrvalises paigas 
Ülemiste järve taga asuv kalmistu on rajatud pärast Katariina 
II kuulsat 1772. aasta ukaasi, mis keelas kirikutesse ja kiriku-
aedadesse matmise ja uute kalmistute rajamise lähemale kui 
100 sülda (u 213 m) lähemast linnaelamust. On teadmata, kas 
surnuaed rajati siia 1774. aastal täiesti uuena või tähendas see 
varasema matusepaiga uuesti kasutusele võtmist. Oletatud 
on, et Pühamäele maeti juba keskajal või on kalmistu rajatud 
vähemasti endisele hiiekohale. Tegemist oli toomkoguduse 
sakslastest liikmete, ennekõike aadlike matmiseks kasutatud 
kalmistuga, mistõttu siin leidus ridamisi uhkeid hauasambaid 
ja hauakujundusi, sealhulgas ka mitmeid kabeleid.

Linnatingimustes, kus eraldiseisvate perekonnapuhke-
paikade rajamiseks võimalus puudus, kujunes Mõigu kalmistu 
omalaadseks eliitsurnuaiaks, aidates sel moel hoida ka saksa 
kõrgkihi korporatiivset identiteeti. Kalmistu jäi Toompea saks-
laste kätte kuni 20. sajandini, siia matmine lõpetati siseministri 
korraldusel 1925, et vältida Ülemiste järve kui Tallinna puhta-
vee reservuaari reostumist. Eriloaga maeti kalmistule veel 
hiljemgi, kuni baltisakslaste lahkumiseni 1939. aastal, kuigi juba 
1930. aastate nimistud näitavad hulga mahajäetud ja tund-

matuid haudu. Viimastel kalmistu kasutamise aastakümnetel 
maetute nimekirjades on ka palju eestlasi.

Pärast seda kui saksa kogukond lakkas olemast, algas 
kalmistu kiire allakäik. Kuigi lõplikult suletuks kuulutati see alles 
195l, olevat kalmistu rüüstamise ohvriks langenud juba 1940. 
aastal, mil siit varastati teadaolevalt mitu koormatäit hauariste 
ja müüdi vanarauakauplejatele. Kabelitest uhkeim, Manteuffe-
lite perekonnale kuulunu, oli alles veel pärast II maailmasõda, 
ent kui 1946. aasta ülesmõõtmisjoonisel on see veel terviklik 
barokne väikeehitis, siis 1953. aasta analoogilistel joonistel on 
tegemist juba varemetega.3

Kalmistu põhiplaan, nagu näitavad vanad kaardid,4 on olnud 
algselt regulaarne ja suhteliselt sümmeetriline. Täisnurga all 
ristunud teed jagasid surnuaia neljaks umbes võrdse suurusega 
põhikvartaliks. Alleede asukohad on praegugi veel maastikus 
tuvastatavad. Teesihtidel paiknesid olulisemad ehitised: haua-
kabelid, matusekabel luukambriga, surnukamber ja tõllakuur. 
Kalmistu põhiosaga liitub lääneküljel uuem, 19. sajandi keskel 
rajatud osa, mis pole nii korrapärase planeeringuga. Säilinud 
põlispuud moodustavad olulise pärandhaljastuskogumi, alg-
selt regulaarsetest istutustest pärinevad tammed ja pärnad 
on enamikus hea tervise juures.

Tulenevalt kalmistu spetsiifikast aadlike surnuaiana on 
suur põlis- e pärushaudade osakaal, ulatuslikke ülematmisi, 
mis 18.-19. sajandi kalmistutel olid muidu tavalised, pole siin 
toimunud. Mõigu surnuaiale maetute seast (säilinud on mit-
meid nimekirju eri aegadest) leiab eelkõige paljude tuntud 
baltisaksa aadliperekondade esindajaid, aga ka mitteaadlikest 
vaimulikke, ametnikke ja literaate, siia sängitatute hulgas on 
hulganisti ka kultuurilooliselt olulisi isikuid (olgu mainitud näi-
teks baltisaksa kunstnik Karl Alexander von Winckler). Surnu-
aia teevad eriti huvitavaks baltisaksa matusekultuurile omased 
maa-alused hauakambrid, nn kuppelhauad ehk grottkabelid, 
mida on siin osaliselt või täielikult säilinud ohtrasti (enam-
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vähem tervena on alles 11), ning mis eristavad seda matuse-
paika enamikust Eesti maakalmistutest (selliseid kamberhaudu 
on ka kihelkonnakalmistutel, kuid enamasti mitte nii palju). 
On teada, et grottkabelitesse maeti surnuid ka ühel või teisel 
määral balsameerituna.

Praeguseks on kalmistu olukord halb. Kui veel 1960. 
aastail olevat siin leidunud ka üksikuid hooldatud haudu, siis 
paarikümne viimase aastaga on surnuaed täielikult võsastunud 
ja tervikuna maha jäetud. Kadunud on kõik metalltähised ja 
piirded, endistest hauakabelitest, sh eelmainitud Manteuffelite 
kabelist, on järel vaid alusmüürid. Kalmistu põhjaliku inven-
teerimise käigus tuvastati surnuaia alal siiski 192 endise matu-
sepaigaga seotud objekti, näiteks 117 ristikivi (ristialust), 12 
terviklikult säilinud hauasammast (neist pooled loetavate kirja-
dega), 3 hauasamba alust ilma sambata, arvukalt 20. sajandi 
algusest pärinevaid betoonrante ja hauakaste, 3 kabeli vunda-
menti, 4 muu hoone vundamenti.5 

Rüüstamise määra näitab aga see, et näiteks metallriste 
leiti vaid üks ja varem siin kirjeldatud massiivseid raidkivist 
riste pole alles ühtegi.  Kurb nähtus on röövarheoloogia – 
 inventeerimise ajal leiti 9 lahti kaevatud hauda ja nähti siin-
seal vedelevaid inimluid, kuppelhauad on peaaegu kõik avatud 
ja tühjendatud. Otsitakse nii väärismetallist kirstukaunistusi, 
ehteid (nii siit kui mujalt on teada, et baltisaksa daame maeti 
sageli koos eluajal armsaks saanud ehetega), kui ka sõjaväe- ja 
ametnikumundrite hõbenööpe, mida peetakse tihti ekslikult  
müntideks.

Tallinna vana juudi kalmistu
Juutide elupiirkonnad ja võimalikud tegevusalad olid Tsaari-
Venemaal 19. sajandil üsna rangelt piiritletud, juudid ei tohti-
nud tegutseda sugugi kõikides linnades. Tallinna juudi kogu-
konna kujunemine on seotud nn Nikolai sõduritega – juudi 
soost sõjaväelastega, kellel pärast 25 aastast teenistust tsaari-
armees lubati endale riigi territooriumil vabalt elukohta vali-
da, kogukond peab oma ametliku formeerumise ajaks 1856. 
aastat, kuid juute oli siin päris palju juba varemgi. 

Tallinna vanast juudi kalmistust on kindlaid andmeid alates 
1840. aastatest.6 Piiritletud kalmistu on hästi näha  1856. a 
Tallinna üldkaardil. 1880. aastast on säilinud arhitekt Nikolai 
Thamm vanema projekt kalmistu vahimaja, kuuride ja kalmis-
tu värava ehitamiseks.7 Paekivist historitsistlikul vahimajal on 
arhitektuurikeelelt otseseid paralleele sama arhitekti poolt 
kolm aastat hiljem projekteeritud Tallinna Suure Koraalse 
sünagoogi hoonega.8 Mõlema hoone ilmes on tugevaid 
Lähis-Ida arhitektuuri mõjusid. Vahimaja koosnes kalmistuvahi 
korteriblokist ning surnukuuri- ja pesuköögikorpusest. Kahte 
hooneosa ühendas esinduslik, idamaise dekooriga peavärav, 
mis koosnes suurest sepisväravast ja selle kohal kõrgunud 
ehisviilust.

Tallinna vanal juudi kalmistul asus sünagoogi rajamise init-
siaatori ja toonase juudi kogukonna juhi Shaje Levinovitschi 
(suri 1907. aastal) mausoleum, mille projekteeris arhitekt 
Jacques Rosenbaum. 1908. aastaks oli projekt valmis, hoone 
ise valmis 1910. aasta sügiseks. Levinovitschi mausoleum oli 
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silmapaistev ehitis kogu Eesti arhitektuuriajaloo kontekstis. 
Arhitekt Rosenbaum võttis eeskuju nn mauri stiilsest arhi-
tektuurist, mis levis 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi alguses 
Saksamaa ja Austria-Ungari aladel, kuid mille kaugemad ees-
kujud olid keskaegses Lähis-Ida ja Hispaania mauride arhitek-
tuuris.9 Oma idamaise ilme tõttu suhestus mausoleum otse-
selt juba mainitud Nikolai Thamm vanema projekteeritud 
Tallinna sünagoogi hoone ja vana juudi kalmistu vahimaja 
arhitektuurikeelega. Mausoleum paistis silma ka tehnilise lahen-
duse poolest, sest hoone kuppel oli valatud betoonist.10

Levinovitschi mausoleumist läänes asusid kaks väiksemat 
silindervõlviga hauakambrit. Üks neist oli lihtsa uusklassitsist-
liku eksterjööriga, krohvitud seinte ja betoonist silindervõlviga 
telliskiviehitis, teine aga katusel paiknevate sepiskaunistustega 
kergehitis (tõenäoliselt puidust ja plekist).

Hauatähiste osas olid Tallinna vanale juudi kalmistule ise-
loomulikud teisteltki juudi kalmistutelt tuttavad massiivsed 
kivist hauasambad ning sepisaiaga ääristatud hauaplatsid.

Enamik surnuid maeti siia veel juudi kombe kohaselt üks-
nes surilinas, ilma kirstuta, see oli Eesti juutide seas levinud 
komme II maailmasõjani, uuel, Rahumäe nekropoli osaks ole-
val juudi surnuaial hakati siiski enam kasutama kirstumatust. 

Tallinna vana juudi kalmistu suleti matmiseks toonase 
Linnaduuma otsusega alates 1. oktoobrist 1910. Viimane eri-
loaga matus toimus Tallinna vanale juudi kalmistule tõenäoliselt 
1936. a.11 Karl Laane väitel olid 1950. aastatel Levinovitschi 
mausoleum ja juudi kalmistule omased massiivsed hauatähised 
veel säilinud.12 Tallinna vana juudi kalmistu likvideeriti 1963. 
aastal (Tallinna Entsüklopeedia andmetel 1967. a – CDL), kui 
kalmistu krundile otsustati rajada autobaasi parkla.13

Tõenäoliselt ei maetud kalmistult kedagi uuele, Rahumäel 
asuvale juudi kalmistule, sest ümbermatmist keelab juutide 
kombestik. Kui keegi enda omaksed ümber mattis, siis juudi 

kogukonda sellest teavitamata.14 Kalmistule maetute nime-
kirjad on säilinud vaid osaliselt. Praegu asuvad kalmistu peal 
endiselt autoparkla ning garaažid.

Tallinna vana rooma-katoliku kalmistu
Katoliiklus hakkas reformatsioonijärgselt valdavalt protestant-
likus Eestis taas jalgu alla saama 18. sajandil.15 Tallinna katoliku 
kogukond on läbi aegade koosnenud peamiselt leedu ja poola 
rahvusest inimestest, kes on siia saabunud sõjaväeteenistusse, 
tööotsinguil või ka näiteks abielludes, kuid läbi aegade üsna 
multirahvuselises Tallinnas on muidugi elanud ka prantslasi, 
itaallasi, hispaanlasi ja teisi Lääne- ja Lõuna-Euroopa katoliik-
like rahvuste esindajaid. 

Tallinna vana rooma-katoliku kalmistu asub varasemalt 
Juhkentaliks kutsutud linnaosas, praeguses kõnepruugis Poola-
mäeks nimetataval kõrgendikul, mis oli algselt lõuna- ja ida-
küljelt piiratud Härjapea jõega ning põhjaküljelt nn Tiigiveski 
tiigiga. Kalmistule alustati matmist 1803. a.16 Kokku on teada 
vähemalt 560 inimese matmisest kõnealusele kalmistule. 
Kalmistu kinnistu suuruseks on olnud ligikaudu 2,69 ha.

Tallinna vana rooma-katoliku kalmistu vaieldamatu arhi-
tektuurne dominant oli Vene tsaari Poola-päritolu õukonna-
nõunik Josef Bahrynowsky ja tema abikaasa Antonina haua-
kabel. Väärikas ja elegantne neorenessanslike mõjutustega 
klassitsistlik kabelihoone paiknes kalmistu peatee läänepoolses 
otsas. Hoone täpne ehitusaeg ei ole teada. Sekundaarsetes 
allikates pakutakse kabeli ehitusajaks 1850. ja 1854. aastat. Ka 
hoone arhitekti nimi pole teada – kabeli omaniku tähtsust 
arvesse võttes ning hoone arhitektuuri stiilikriitiliselt analüü-
sides võib ühe võimaliku arhitektina välja pakkuda Eestimaa 
tollase kubermanguarhitekti Christoph August Gableri nime. 
Teada on harukordne fakt kabeli interjööri kohta. Nimelt rip-
pusid kabeli siseseintel Bahrynowskyte õliportreed.

AJALUGU

Autobaas endisel juudi kalmistul.Shaje Levinovitschi mausoleum 1957. a.
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1925. aastal ehitati diplomeeritud insener H. Wiikmanni 
projekti järgi rooma-katoliku kalmistu uus vahimaja – man-
sardkorrusega ühekordne puitelamu.17 Nii hauakabel kui vahi-
maja on praeguseks lammutatud.

Tallinna vana rooma-katoliku kalmistu suleti koos üle-
jäänud Siselinna kalmistuga matmiseks 1955. a. Samal aastal 
koostas projekteerimisinstituut Eesti Projekt VSÜ Kalev 
tennisestaadioni projekti Herne tänavale. Projekt, mille arhitek-
tuurse lahenduse autor oli P. Tarvas, hõlmas ka Tallinna vana 
rooma-katoliku kalmistu territooriumit. Tennisestaadioni pro-
jekti seletuskirjas seisab, et olemasolev kalmistu planeeritakse 
ümber pargiks, püüdes maksimaalselt säilitada kõrghaljastust. 
Uuemate haudade puhul kui 25 aastat peeti mõistlikuks säil-
mete ümbermatmist.18

Kuigi tennisestaadioni suurejooneline projekt teostati 
ainult osaliselt, sai staadioni rajamisega ette nähtud haljastus-
programm Tallinna vanale rooma-katoliku kalmistule saatus-
likuks. Kalmistu likvideerimisest on säilinud üksikud fotod. 
Tennisestaadioni projekt ei näinud ette Bahrynowsky haua-
kabeli lammutamist, kuid pole teada, miks kabel ikkagi lam-
mutati. 1955. a tennisestaadioni projekti järgi rajati kalmistu 
läänenõlvalt Herne tänava äärde viiv suurejooneline paetrepp, 
mille piirded on praeguseks tugevalt lagunenud.

1930. aastatel toimus katoliku kalmistu hauakivide inven-
tariseerimine, mis aitab aimu saada kalmistu ilmest.19 Piirdega 
ümbritsetud hauaplatse on tollel ajal olnud 44. Enamik neist 

oli arvatavasti sepis- ja malmvalu piirded. Kirjelduse järgi oli 
riste vähemalt 54 hauaplatsil. Vähemalt 11 risti on olnud 
marmorist, 7 risti on kirjeldatud lihtsalt kiviristidena, 5 on 
olnud malmvalu-ristid. Hauatähistena on inventariseerimis-
lehtedel ära toodud ka hauaplaadid, mis on asunud vähemalt 
11 hauaplatsil, ning hauakivid, mis on paiknenud vähemalt 
neljal hauaplatsil. Kuuel hauaplatsil on asunud hauamonumen-
did. Praeguseks  on kalmistul säilinud ainult üks hauatähis.

Hauatekstide järgi otsustades on Tallinna vanale rooma-
katoliku kalmistule maetud nii Poola, Saksa, Prantsuse, Inglise, 
kui ka Vene, 1930. – 1950. aastatel ka Eesti ja Leedu pärit-
olu inimesi. Katoliku kogudusel on olnud preestrite ja teiste 
töötajate jaoks eraldi hauaplats suurusega 30 m2, mis oli üks 
kalmistu suuremaid.

Maetud isikute hulgas on olnud palju sõjaväelasi, neist 
enamik Poola päritolu. Mitmed saksa nimed kannavad 
parunitiitlit. Kuulsamatest isikutest tuleb kabelisse maetud õu-
konnanõunik Josef Bahrynowsky kõrval kindlasti esile tõsta 
riiginõunik paruness Gabriele von Brinckmanni (1790–1863), 
kes oli sündinud Lõuna-Saksa väikese vürstiriigi Hohenlohe-
Schillingsfürst-Waldenburgi printsessina ning abiellunud pa-
run von Brinckmanniga. Kalmistule on maetud kaks teistki 
riiginõunikku (sks k Staatsrath): parun Johan Georg Gustav 
Kaulbass (1808–1883) ning D. Evald von Henning (1829–
1890). Samuti puhkab kalmistul näitleja Marie Koch-Lipp 
(1832–1892).20
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Muhamedi kalmistu
Islami religiooni ja kultuuri kokkupuuted Eesti alade ja siinse 
kultuuriga on olnud läbi aegade seotud peamiselt kohaliku ta-
tarlaste kogukonnaga. Suurem islamikogukond kujunes pärast 
Eesti liitmist Vene tsaaririigi koosseisu siia elama jäänud erusõ-
javäelastest. Tatarlasi meenutavad Tallinna kaartidel eri aegadel 
eri kohtadesse märgitud ”Tatari slobodaa” nimelised asumid 
ja kesklinnas siiani oma vana nime säilitanud Tatari tänav. Tatari 
kaupmeeste tegevus elavnes 19. sajandi keskel, lisaks Tallin-
nale olid islami kalmistud Narvas ja Rakveres. I maailmasõja 
alguseks elas Tallinnas umbes 2000 tatarlast.21

Tallinna Siselinna nekropoli lõunaosas asuva endise 
Muhamedi Usuühingu kalmistu ajaloost on kirjalikke allikaid 
säilinud minimaalselt. Kõige varasemad linnakaardid, millel 
Muhamedi kalmistu piiritletud, pärinevad 1870. aastate II 
poolest. 1885. a ametlikul Tallinna linnakaardil on Muhamedi 
kalmistu juba nimeliselt olemas. Tõenäoliselt 1904. aasta paiku 
laiendati Muhamedi kalmistut lääne ja edela suunal piki kitsa-
rööpmelise raudtee tammi, rajati kalmistut ümbritsev pae-
müür (või täiendati olemasolevat) ning lasti valmistada islami 
sümboolikaga kaunistatud sepisvärav.

Põlistallinlaste suulistel andmetel oli Muhamedi kalmistu 
(toona rahva hulgas “musulmannide surnuaed”) 1920. ja 1930. 
aastatel suhteliselt kõrvaline ja vähe käidav, kuid üldiselt hästi 
hooldatud paik. Kalmistu väravat olevat enamasti hoitud lukus 
(mis toonases turvalises maailmas oli üsna ebatavaline) ja 
võtit küsisid tatarlased Siselinna nekropoli kalmistuvahi käest 
või oli see neil endal kaasas, nii et uudishimulikud poisikesed 
käisid kalmistut üle paemüüri piilumas, sinna sisse saamata.

Islami surma- ja matusekultuur on küllalt keerukas ja spet-
siifiline, seda ei ole siinses piiratud mahuga artiklis võimalik 
lähemalt vaadelda. Olgu siinkohal vaid märgitud, et Tallinna 

Muhamedi Usuühingu kalmistul ei olnud üldjuhul märgistatud 
haudu, olid vaid kalmukünkad, mis vähehaaval tasandusid, 
igaüks teadis, kuhu tema lähedased olid maetud. Enne II maa-
ilmasõda ei olnud Eesti tatarlastel kombeks tuua kalmistule 
lilli ega pärgi ning haual ei süüdatud küünlaid, vähemalt mingil 
määral peeti kinni ka tavast, mis ei lubanud naistel kalmistule 
siseneda.22  

Muhamedi kalmistu sai 1944. aasta märtsipommitamises 
tugevalt kannatada. Pommitamine rikkus kuivenduskraavide 
süsteemi ning kalmistu mattus vee alla. Pommitabamus võib 
olla seletuseks ka sellele, miks kalmistu värava postide kuju 
Nõukogude ajal muudeti – tõenäoliselt pommitabamusest 
kahjustatud väravat ei taastatud esialgsel kujul.

Muhamedi kalmistule maeti ka pärast II maailmasõda, nii 
1940. kui 1950. aastatel. Kalmistu suleti matmiseks 1955. a. 
Kuigi islami tava kohaselt ümbermatmisi ei teostata, maeti 
tõenäoliselt 1950. aastate II poolel mitmed säilmed Muha-
medi kalmistult ümber Tallinna Liiva kalmistule.23

Muhamedi kalmistu on tervikliku, paemüüriga ümbritse-
tud territooriumina püsinud vähemalt 1959. aastani, mil 
kalmistut lõunaküljelt piiravatele kruntidele hakati rajama 
ladusid. 1960. aastatel või järgnenud kümnenditel lammutati 
kalmistu läänemüür, kus asus värav, ja suur osa lõunamüürist. 
Pärast kalmistu sulgemist tegutsesid kinnistul autobaas ja 
puuhoov. Kalmistu värav olevat viidud Krimmi.24 Praeguseks 
on kalmistu territoorium võsastunud ning sinna on kuhjatud 
mullahunnikuid. 

Tõenäoliselt tuntuim Muhamedi kalmistule maetud 
inimene on „tatarlaste kuningaks“ kutsutud karusnahakaup-
mees Sigbatulla Mähdejev, kes suri 1939. aastal, ning kelle  
matustest kirjutati ka ajalehes.25

AASTARAAMAT

Islamiusuliste 
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Nõmme Baptisti Usuühingu kalmistu
Baptistlik liikumine hoogustus Eestis 19. sajandi viimasel 
kümnendil. Esialgu Saare-, Lääne- ja Hiiumaal levinud kristlik 
liikumine oli 20. sajandi algusaastateks saavutanud mõjujõu ka 
Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eesti uuendusmeelsete protestantide 
seas. Tallinna ja selle vahetu ümbruse üheks vanemaks baptist-
likuks koguduseks tuleb lugeda Jälgimäe mõisas Manfred von 
Glehni (Nikolai von Glehni poeg) poolt asutatud Jälgimäe 
baptistikogudust, millest hiljem kasvas välja Nõmme Baptisti 
Usuühing. 

Jälgimäe koguduse tegevuse ületoomisega Nõmmele 
tekkis ka vajadus koguduse liikmete matmispaiga järele. 
Nõmme Baptisti Usuühingu kalmistu asub Hiiu-Rahu kalmistu 
vahetus läheduses Leina tänava vastasküljel. Kõigest 1880 m2 
suurusena on see Tallinna väiksemaid kalmistuid. Baptisti-
kalmistu rajamise täpset aega ei ole teada, kuid esimesed 
matused toimusid tõenäoliselt 1910. a.26

Kuivõrd baptistid ei pea enamasti oluliseks uhkete haua-
rajatiste loomist, on nende kalmistud üldjuhul üsna tagasi-
hoidliku üldilmega. Ka Nõmme baptisti kalmistul ei ole ühtegi 
sepispiiret, suurt hauamonumenti, kabeli(te)st rääkimata. 
Praeguseks on säilinud kümmekond metallristi ning 20-30 
hauakivi. Regulaarselt hooldatakse 3-4 hauaplatsi.

Leina tänava kalmistule on läbi aegade maetud eelkõige 
Nõmme Baptisti Usuühingu, praeguse nimega Nõmme bap-
tistikoguduse liikmeid. Teiste seas puhkavad kalmistul pastorid 
Adam Strandberg ja August Reinvart. Pärast II maailmasõda 
maeti kalmistule ka inimesi väljastpoolt koguduse liikmes-
konda. Kalmistu suleti matmiseks 1959. a ning sealtpeale on 
toimunud kalmistu vaikne hääbumine. Ka kogudusel pole 
olnud jaksu kalmistut hooldada. Nii on praegu Hiiu baptistide 

kalmistuks kutsutav väikekalmistu kultuurimälestiseks olemi-
sele vaatamata tehniliselt halvas seisukorras. 

Kokkuvõtteks
Arvestades hüljatud väikekalmistute paiknemist kiiresti muu-
tuvas linnaruumis vajavad need edasiseks püsimiseks senisest 
enam tähelepanu ja hoolt. Praeguses planeerimissituatsioonis, 
kus arendussurve on suur ja võimalused väärtuslikke maa-
alasid üksnes planeeringuliste vahenditega kaitsta on olemas-
oleva õigusruumi tingimustes üsna piiratud, on mõistlik käsit-
leda mahajäetud kalmistuid kultuurimälestistena muinsus-
kaitseseaduse tähenduses. Iseseisvat ruumilist karakterit 
säilitades elavdavad ja pingestavad need kohad argimaastikku, 
lisades kaasaegsele linnaruumile tähendusrikkust ja vajalikku 
mitmekihilisust. Lisaks on neil väärtus kohalike vähemuskul-
tuuride ajaloo oluliste märkidena ning paikadena, mis räägivad 
matuse- ja surmakultuuri mitmekesisusest ja muutumisest 
Eestis. Teatud tähtsus on väikestel puistutel ka puht-linna-
haljastuslikust seisukohast. Ilmselt on otstarbekas kujundada 
tulevikus need kalmistud väikesteks memoriaalparkideks  
koos koha ajalugu ja olemust tutvustavate infotahvlitega. 
Mõeldav on ka väiksemate memoriaalrajatiste püstitamine. 
Kalmistute hooldamist on seni takistanud tõik, et tegemist on 
enamikel juhtudel reformimata riigimaaga, mis justkui ei kuulugi 
kellelegi – ükski riiklik institutsioon ei taha vastu võtta kaitse-
kohustuse teatisi ega teha hooldustöid. Esmavajalikke töid 
on püütud korraldada talgute korras. Samas ei ole ka katsed 
maa munitsipaliseerimiseks seni positiivset tulemust andnud. 
Maaomandi küsimuse lahendamine on esmaseks eelduseks, 
et need väärikad igaviku paigad saaks päästetud, korrastatud 
ja tähistatud, nagu nad tegelikult vajavad ja väärivad. 
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Kuressaare. 
7 Tallinna Linnaplaneerimisameti arhiiv. Magasini 27, toimik nr 344, 
Politseikaust nr 27.

8 Sünagoog hävis 1944. a märtsipommitamises, varemed likvidee-
riti lõplikult 1947.a. Sünagoogi originaalprojekti üks koopia asub 
Eesti Ajalooarhiivis (EAA.33.3.1601), teine Tallinna Linnaarhiivis 
(TLA.1387.1.80) – CDL.
9 Gens, Leo. – Mausoleumist, mida enam ei ole, ja selle autorist.
Paljundus Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis.
10 TLA.R-413.1.884. Tallinna Linna Inventariseerimise Büroo. Tisleri tn 
27 inventariseerimistoimik, joonised.
11 Võsu, Andres. – Vestlus Juudi Koguduste Liidu esimehe David  
Slomkaga.
12 Laane, lk 76.
13 Võsu, Andres. – Vestlus Juudi ...
14 Mark Rõbaki särtskiri autorile 26.11.2007.
15 Katoliiklaste õigust oma usurituaale järgida tunnustati Tsaari-Vene-
maal ametlikult 1783, Tallinna Peeter-Pauli kogudus on asutatud 1799 
Tallinna kindluse hispaanlasest komandadi krahv Jakob de Castro 
Lacerda nõudel, praegune kirik Vene tänavas keskaegse dominiiklaste 
kloostri refektooriumi kohal pühitseti 26. detsembril 1845.
16 Tallinna Linnaarhiivis säilitatavas Tallinna katoliku koguduse kõige 
varasemas surmameetrikas on sissekanne 25. augustist 1803. a, kui 
vastpühitsetud kalmistule maeti esimese inimesena 5-aastane tüdruk 
Marianna.
17 Tallinna Linnavalitsuse 15. augustil 1924. a kooskõlastatud projekti 
üks originaaleksemplar asub Pühade Peetruse ja Pauluse koguduse 
Tallinnas arhiivis.
18 Tallinna Linnaplaneerimisameti arhiiv. Herne tn 28 Tennisestaadioni 
projektid.
19 Eesti Ajaloomuuseumi säilik AM.135-4/133/5 Eestimaa Kirjandus-
ühing. Genealoogiasektsioon. Tallinna rooma-katoliku kalmistu hauakivi-
de kirjad. A – Z Maetud 1804 – 1918.
20 Sealsamas.
21 Islami kultuurist ja tatarlastest Eestis vt nt Linnas, Raine. – Islam 
Eestis, Akadeemia nr 9, 2004, lk 1988–2018.
22 Islami matusekultuuri kohta vt nt Abiline, Toomas. – Tatarlased  
Tallinnas 1930. aastatel. Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 
2005/2007, Tallinna Linnamuuseum, Tallinn, 2007, lk 23–38.
23 Vestlus Timur Seifulleniga 24.01.2008; vt ka Linnas, lk 1999.
24 Vestlus Timur Seifulleniga 24.01.2008.
25 Tatarlaste kuninga matus Tallinnas. – Uudisteleht nr 57, 14.04.1939.
26 Jälgimäe Baptisti Koguduse raamat (Nõmme Baptistikoguduse 
Arhiivis).
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SINDI JA KILINGI-NÕMME 
ARHITEKTUURIPÄRANDIST

Leele Välja
Sindi ja Kilingi-Nõmme on kaks väikest linna Pärnumaal. 
Nende kujunemislugu ja arhitektuuripärand on erinevad, 
ometi leiab hoonestuse tüpoloogias ka sarnaseid jooni, eriti 
1930. aastate kihistuses. 2006-2007 viidi mõlema linna kohta 
läbi põhjalik analüüs. Tulenevalt erinevast kaitstusest erinesid 
ka mõlema töö lähteülesanded. Siiski võimaldab see teha 
järeldusi ja tõstatada probleeme väikelinnade arhitektuuri-
pärandi kaitses tervikuna. 

KILINGI-NÕMME
2006. aastal läbi viidud tööd „Kilingi Nõmme arhitektuuri-
pärandi analüüs. Ettepanekud mälestisteks ja miljööaladeks” 
alustades oli linnakeses üks hoone riiklik kultuurimälestis 
(tuletõrjemaja) ja mitte ühtegi miljööala. Eesmärgiks ei olnud 
mälestiste ega miljööalade tingimusteta tekitamine, vaid koha-
liku arhitektuuripärandi inventeerimine ja teadvustamine nii 
muinsuskaitsesfääris kui ka kohalike elanike seas. Traditsiooni-
lise transiittee-äärse kõrtsi juurde kujunenud asulana on 
Kilingi-Nõmme tüüpiline piki maanteed välja venitatud asum, 
kus hoonestuses annavad tooni 20. sajandi esimese poole 
elamud. Üleminek nõukogudeaegsele hoonestusele toimus 
suhteliselt sujuvalt ja vabariigiaegsed ehitustraditsioonid püsi-
sid veel pikalt elujõulisena. Tugevalt destruktiivsed noodid 
ilmusid linnapilti alles 1970. aastatel korruselamute, kultuuri-
maja ja üksikute kaupluste näol. Tööd alustades tundus, et 
see linn on nii tavaline, et peale 1920.–1930. aastate hoo-
nestusega peatänava, mis ehk miljööalana hoidmist väärib, 
siit vaevalt midagi leida õnnestub. Ometi joonistus ka üksnes 
välitöödele tuginedes välja linnakese oma arhitektuurilugu. 
Kujunes selgelt hoonestuse tüpoloogiline jaotus üksikute 
hästisäilinud näidetega ja mitme keskpärase ja ümberehitus-
tega moonutatud esindajaga. Loomulikult on pea eranditeta 
tegemist vernakulaarse arhitektuuri ilmingutega. Tükikese 
moodsat maailma toob siia metsadetagusesse provintsilinna 
vaid insener Konstantin Meyer´i projekteeritud funktsionalist-
lik eramu otse peatänava ääres, samuti mõne korterelamu 
moekamad stiilivõtted. Arvestatava osa ajaloolisest hoones-
tusest moodustavad arvukate väiketööstuste poolt raken-

dust leidnud väikesed tööliste majad, mille plaanilahendus 
ja üldgabariidid püsisid aastakümneid sarnastena, muutu-
sid vaid laudise laius ja akna kuju. Peatänava ääres leidus ka 
pisut suuremaid ja esinduslikumaid hooneid. Uusi tuuli tõid 
kaasa kolmekümnendad aastad, kui levis Pärnus moekas n-ö 
kikkis katusega eramu. Terviklikuna torkavad linnapildis silma 
ka 1950.–1960. aastatel rajatud silikaatvoodriga eramupiir-
konnad. Üldistusena võib nentida, et Eesti arhitektuuriloo 
vaatevinklist pidas esmamulje paika ja mingeid väga erilisi 
avastusi ei leidunud. Kuid tänane arhitektuuripärandi väärtus-
tamine ei käi ammu enam mööda n-ö riiklikult noteeritud 
objekte. Sinna kõrvale on mitte vähem olulistena kerkinud 
ka kohalik identiteediväärtus, miljöö, keskkond jne. Sellest 
vaatevinklist võib välja tuua mitmeid tähelepanu väärivaid 
asjaolusid, mida edasises kaitsekorralduses silmas pidada. Aja-
looline miljöö peatänava ääres ja tänav nõukogudeaegsete 
eramutega on oma harmoonilise ja tervikliku üldpildiga nii 
olulised linnamiljöö kujundajad kui ka identiteediloojad elani-
kele ja külalistele. Töö positiivse tulemusena on koostatavas 
üldplaneeringus ette nähtud nende kaitsmine miljööaladena. 
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Ülal Kilingi-Nõmme arhitektuuripärandi hulgas joonistub selgelt 
välja kohalik väike tööliselamu tüüp, mis püsis samasugusena aasta-

kümneid. Muutusid vaid aknajaotus ja veel mõned üksikud detailid. 
All: Eha 20 esindab 1930. aastate lõpul Pärnus levinud n-ö kikkis 

katusega elamutüüpi, mis leidis vastukaja ka väiksemates maakonna-
linnades. See eelmistest esinduslikum ja mugavam hoonetüüp jätkas 

oma võidukäike veel 1940. aastate lõpus, asendudes hiljem  
silikaatvoodriga tüüpelamutega.
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Pisut keerulisem lugu on üksikobjektidega. Töö lõppjäreldus-
tes pakuti riiklikult kaitstavate objektidena välja mõned eriti 
hästi säilinud stiilipuhtad tüüpnäited, samuti mõned linnakese 
vanimad elamud. Kuigi nende objektide kadumine ei jätaks 
Eesti arhitektuuriloole korvamatut jälge, on need ometi hoo-
ned, mis väärivad kohalikku konteksti arvestades autentsena 
hoidmist. Et see kohaliku omavalitsuse miljööala raames alati 
õnnestuda ei pruugi, on kogetud mitmetes linnades. Ja kül-
lap annaks mõnede objektide riiklik väärtustamine positiivse 
sõnumi ka kohalikele, sest nagu ükski prohvet pole kuulus 
omal maal, ei oska kohalikud elanikud sageli oma igapäevase 
elukeskkonna väärtusi aduda. 

SINDI
Täiesti vastupidine on olukord Sindis. Kalevivabriku tööliste 
ja teenistujate asulast alguse saanud linnake on selge plaani 
ja paljuski ka tüüpprojektide alusel üles ehitatud. Iseseisva 
monofunktsionaalse töölisasulana arenedes on Sindi üleriigili-
ses kontekstis küllalt originaalne ilming (mitmed teised 19. sa-
jandil sellesarnases situatsioonis alguse saanud asulad on täna-
seks hääbunud), tähelepanu väärib ka sealne ainulaadne arhi-
tektuuripärand. Kuigi enamik töölisbarakkidest on praeguseks 
lammutatud ja see hooneliik on esindatud vaid ühe tüübiga, 
moodustavad need koos meistrite elamute, vabrikukompleksi 
ja arvukate ühiskondlike hoonetega linna väärtuslikuma hoo-
nestuse. Siiski on 68 üksikmälestist pannud sellise kaitse vaja-
likkuse kohta kinnitust otsima nii kohaliku omavalitsuse kui ka 

maakonnainspektori. Seega kujunes 2007. aastal läbi viidud 
töö lähteülesandeks olemasoleva mälestise nimekirja inven-
tuur ja eksperthinnangu andmine nende vastavusele mäles-
tise tunnustele. Arvesse tuli võtta, et paljudele mälestistele 
oli moodustatud ühine kaitsevöönd, lisaks  on samadel aladel 
ka linna üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikud hoo-
nestusalad. Analüüsi tulemusena selgunud küsitavused ei ole 
aga midagi Sindile ainuomast. Sellesarnaseid probleeme leiab 
paljudest omavalitsustest. 

Vabrikukompleks 
Ajalooline vabrikukompleks, mille väärtus meie arhitektuuri- 
ja tööstusajaloos on tähelepanuväärne, on kaitstud vaid 
osaliselt, mitmed väiksemad vabrikuhooned, samuti korsten ei 
kuulu isegi kaitsevööndisse. Samas on nende tehniline seisu-
kord ja säilivus tulekahjus kannatanud põhikompleksiga võrrel-
des suhteliselt hea. On arvatud, et tegutseva tööstushoone 
kaitsmine on keerukas ettevõtmine. Praktika aga näitab, et 
hoopis keerulisem on kaitsta kasutusest väljas olevaid hoo-
neid (nagu on juhtunud ka Sindi kalevivabriku peahoonega), 
tootmise jätkumine tagab hoone säilimise. Tehnoloogiliste 
kitsaskohtade lahendamiseks tehtavad kompromissid on 
hoone seisukohalt kindlasti säästlikumad kui tulekahjud ja 
hooldamatus. Siin tuleks kaaluda senises praktikas kasutamata 
lähenemisviisi, kus kaitse all on ansambel, mille üksikosadel 
võivad vajadusel olla erinevad kaitserežiimid. 
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Ülal vasakul: Kilingi-Nõmme peatänava ääres on silmapaistvaim 
Pärnu mnt 62 hoone, vernakulaarse arhitektuuri efektne esindaja, mis 
hoolimata ehitusaastale (1916) viitavast detailikäsitlusest mõjub oma 
pultkatusega moodsalt ja eelfunktsionalistlikult. 

All vasakul: Insener Konstantin Meyeri projekteeritud funktsionalistlik 
villa on Kilingi-Nõmme kontekstis silmapaistvalt erandlik ja ambitsiooni-
kas hoone, mis moestiili järgides püüab kõrgemale tõusta väikelinna 
konservatiivsest ellusuhtumisest ja traditsioonilisest miljööst. Hoone 
säilitamisele originaalkujul aitaks kindlasti kaasa väärtustamine riikliku 
kultuurimälestisena. 

Ülal paremal: Õhtu tänav Kilingi-Nõmmel on oma tervikliku 1950. 
aastate individuaalelamute ansambliga väärt hoidmist miljööväärtus-
liku alana. 



Ajaloolised vabrikuelamud
Sindi vanemas hoonestuses on väärtuslikem Wöhrmanni 
puiestee vabrikuelamute kompleks. Ajaloolised puitelamud, 
millel oluline roll nii meie puitarhitektuuri ajaloos kui ka töölis-
elamute tüpoloogias, olid kaua linna sotsiaalkorterid, prae-
guseks on osa neist erastatud ja osa kuulub jätkuvalt linnale. 
Linnaruumiliselt silmapaistvas asukohas kompleks vajaks seni-
sest enam tähelepanu ja abi nii linnalt kui ka Muinsuskaitse-
ametilt. Seni on elanikud üsna omasoodu toimetanud, paigal-
dades plastaknaid ja vahetades muidki detaile. Kogu ansambli 
ühtne restaureerimiskontseptsioon oleks siin esimene ja liht-
saim samm. Sama kehtib ka Kooli tänaval säilinud viimaste 
tööliselamute kohta, mis kuuluvad siiani valdavalt linnale. Isegi 
kui neile leitakse sobiv funktsioon, on nende korrastamine 
tagasihoidliku eelarvega linnale raske pähkel. Hoonete väär-
tust arvestades oleks riiklik abi siin  igati õigustatud.  

Küsitavad mälestised
Vaadates üle kõik 68 mälestist, leidus nende seas hulk objek-
te, mille puhul mälestise staatus üsna küsitavaks osutus. Sindis 
on päris mitu 1930. aastatest pärit hoonetekogumit, kus kõik 
hooned on üksikmälestisena kaitse all eesmärgiga säilitada 
ansambel. Kui 1990. aastate keskpaigas oli see praktika õi-
gustatud, siis tänapäeval, mil on kehtestatud mälestiste ühised 
kaitsevööndid ja miljööalad, on see täiesti põhjendamatu. Siin 
on aga komistuskiviks muinsuskaitseseadus, mis lubab kultuuri-
mälestise staatusest välja arvata ainult neid objekte, mis on 

hävinud või kaotanud mälestise tunnused. Aga mida teha juh-
tudel, kui neid õieti polegi olnud? Seadusemuudatuse ootel 
püsib meil mälestiste hulgas kümneid objekte, mis piiratud 
ressursside – nii materiaalsete kui ka inimeste – tingimustes 
peaksid teed andma neile, mis hoopis väärtuslikumatena seni 
siiski mälestiste hulka ei kuulu. Ka mitmetele mälestiste hulka 
kuuluvatele väga väärtuslikele objektidele ei jagu tänapäeval 
piisavalt tähelepanu, mida oli Sindiski näha. Aga puitarhitek-
tuur pikalt ei oota. Kvaliteet kvantiteedi asemel õigustaks 
ennast ka siin. Samuti on küsitav mitmekordne kaitse mäles-
tiste kaitsevööndi ja miljööaladega katmise näol, samas kui 
endisest raudteest teisele pool jääv piirkond, mis 1930. aas-
tatel tormiliselt arenedes tervikliku väärtkeskkonna moodus-
tas, on miljööalaga hõlmamata jäänud.   

Käsitletud kaks äärmust andsid küllalt selge pildi arhitektuuri-
pärandi kaitse olukorrast väikelinnades. Kuigi erinevused 
tekkeloos ja hoonestuse koosseisus on hoomatavad, ei ole 
nende väärtus tervikuna nii drastiliselt vastandlik. Kui Sindi 
oma erandlikkuses väärib pisut teistsugust lähenemisviisi, on 
selge, et ka teistes ajaloolistes väikelinnades on oma märgilised 
hooned ja terviklikult säilinud kooslused, mis linnaruumiliselt 
ja -identiteediliselt säilitamist vajaksid. Reeglina ei ole kohtadel 
aga selleks ei kompetentsi, sageli ka piisavat sõltumatust. Ja siin 
saab abi olla just Muinsuskaitseametist.

Vasakul: Ajaloolise Sindi kalevivabriku kompleksist on kummalisel 
kombel kaitse all vaid osa hooneid. Pildil olev punastest tellistest 
tootmishoone ei jää isegi kaitsevööndisse, ometi on see üks 
paremini säilinud ja stiilipuhtam hoone kogu ansamblis.

Ülal: Riiklikus Kultuurimälestiste nimekirjas leidub meil ka objekt 
Pärnu mnt 53 Sindis, mis on originaali vaid skemaatiliselt järgiv täielik 
rekonstruktsioon. Kui miljööliselt on selline objekt täiesti hinnatav, siis 
mälestise tunnuseid on sellele küll raske külge pookida. 
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TALLINNA VANALINNA MAALITUD  
TALALAGEDE INVENTEERIMISEST

Kais Matteus

Tallinna vanalinna ajalooliste hoonete interjöörides on säilinud 
arvukalt kaunilt maalitud talalagesid, mis on siinse ajaloopärandi 
oluline osa. Alates 1953. aastast, mil avastati maalitud laetalad 
Raeapteegi remondi-restaureerimistööde käigus, on Tallinna 
vanalinn järjest enam täienenud sellesarnaste leidudega. Igal 
aastal avavad restauraatorid ajalooliste kihistuste alt uusi, seni 
tundmata maalinguid. 

Kuni 1990. aastani uuris ja inventeeris talamaalinguid Krista 
Kodres, kes kajastas neid peamiselt kunstiajaloolisest aspektist. 
Restauraator Eve Alttoa 1990. aastal kirjutatud diplomitöö 
keskendub peaasjalikult polükroomsete talalagede restauree-
rimisele aastail 1960–1988. Pärast seda perioodi remondi, 
ümberehituse või restaureerimistööde käigus avastatud maa-
lingute kohta polnud aga siiani kindlalt teada nende arvu ega 
asukohta. Ka ülevaade nende ajaloost ning seisukorrast oli 
puudulik. 

Talamaalingute inventeerimise vajadust olid ammu tõde-
nud paljud asjatundjad. Kuna teema tundus kahele restau-
reerimiskooli tudengile äärmiselt paeluv, otsustati vajalik 
kasulikuga ühendada. Lõputöö raames ja Tallinna Kultuuri-
väärtuste Ameti finantseerimisel asusid allakirjutanu ning 
Reesi Soodla vanalinna talamaalinguid inventeerima. Töötati 
läbi umbes pooled maalingud, ülejäänud inventeerisid hiljem 
juhendaja käe all restaureerimiskooli tudengid. Uurimistöö 
tulemusena valmis elektrooniline andmebaas (kataloog), kus 
igat puitalusel maalingut kajastab 32 eri teavet sisaldavast 
lahtrist koosnev ankeet. Lisaks kirjalikule andmestikule pakub 
kataloog ka rikkalikult fotomaterjali ning maalingu asukohta 
kindlalt määratlevaid plaane (maalingu asukoht on märgitud 
hoone põhiplaanile).

Ankeedi koostamisel oli eesmärk koondada informat-
sioonipagas, mis osutuks väärtuslikuks nii edasistele uurijatele 
(kunstiajaloolased, muinsuskaitseametnikud, restauraatorid) 
kui ka tavahuvilistele. 

Koostati ka maalitud talalagede kunstiajaloolise tausta, 
konstruktsioonide ja viimistluse ülevaade. Samuti käsitleti  
materjalikasutust ja eksponeerimisprintsiipe restaureerimises 
minevikust  tänapäevani. Nii mõneski interjööris, kus on maali-
tud talalagi, leidub lisaks sellega seotud või iseseisvaid väär-
tuslikke interjööridetaile, näiteks maalitud aknasillused, kivi-
tahvlitega aknapõsed või raidkivist nikerdatud aknavahesam-
bad, erinevad nišid, raidportaalid ja seinamaalingud. Detailide 
olemasolu korral märgiti need kataloogi, pakkumaks ajaloolise 
ruumi kohta terviklikumat ning informatiivsemat teavet. 

Teabe hankimiseks kasutati nii kirjalikke kui ka suulisi 
allikaid. Kuna maalitud talalagede kohta leidub vähe publit-
seeritud materjale, on toetutud peamiselt eri arhiivides ning 
muinsuskaitse- ja restaureerimisinstitutsioonides paiknevatele 
dokumentidele ja vestlustele spetsialistidega. 

Töö käigus ilmnes, et inventeerimine on keerulisem, kui 
alul arvati. Arhiivides paiknev restaureerimisdokumentatsioon 
osutus lünklikuks ning kohati puudus sootuks. Sage oli olu-
kord, kus dokumentides oli märgitud vaid maja aadress, kuid 
igasugune edasine viide maalingu asukohale hoones puudus. 
Tihti kasutatakse tekstis selgituseks vaid sõnu „vasakpoolne“ 
ning „parempoolne“ ruum, mis on ebamäärased ning subjek-
tiivsed selgitused.

Paelornamendi ja marmoreeringuga talalagi Pikk 45 dornses.

Restaureerimata maaling Pikk 55 dornse laetaladel.
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Maalingu tuvastamiseks ning fotografeerimiseks tuli vähem 
või rohkem ponnistada, kuna tegu ei pruukinud olla avalikus 
kasutuses oleva ruumiga, vaid ruumiga, mis paiknes hoone 
ühes paljudest erakätes olevatest korteritest. Seesama tõik 
osutus ka põhjuseks, miks üksikutest maalingutest puuduvad 

fotod. Kui õnnestus sel puhul arhiivist vana, kas või must-valge 
foto leida, on see siiski andmebaasi lisatud. Tõdesime, et tuleb 
lihtsalt leppida faktiga, et hulk kõrgklassilisi kultuuriväärtusi 
jääb tavakodanikel nägemata, kuna maalitud laed asuvad kas 
eraomandisse kuuluvais eluruumides või äripindadel, mille 
valdajad ei soovi, et nende ruume külastatakse mõnel muul 
eesmärgil (maalinguvaatlus) kui sooviga kasutada/omandada 
nende poolt pakutavat teenust/kaupa. 

Enamik inventeeritud maalingutest olid restaureeritud, 
kuid leidus ka oluline hulk inimkäe poolt „parandamata“ 
maalinguid. Võrreldes viimase aastakümne restaureerimistöid 
varasematega, võib täheldada erinevust: hilisemad tööd on 
teostatud pieteeditundelisemalt, arvestades enam säilinud 
originaalifragmentidega. Rekonstruktsiooni ja „ülemaalimist“ 
enam üldjuhul ei tehta, kui säilinud on ka minimaalne osa 
originaalmaalingust, selle asemel valitaks konserveeriv lähene-
mine. Muutus tuleneb uutest ajalootunnistamise ning eetika-
kontseptsioonidest, uutest väärtushinnangutest. 

Ajalooline ruum on integreeritud tänapäeva, kuna teenib 
veel praegugi inimkonna huve, täidab praktilist funktsiooni. 
Kuna ei saa eraldada maalingut ja ruumi, tähendab see, et 
ka lael olev kunstitöö kuulub meie igapäevaellu ega ole eral-
datud ning täielikult kaitstud taies muuseumis. Mineviku ja 
oleviku vahetult tunnetatav vastandus lisab laemaalingutele 
võlu ning teeb nad unikaalseks. Muljet maalingust mõjutab 
oluliselt ümbritsev ruum ühes kõigi detailidega. Nagu eespool 
mainitud, on enamik vanalinna ruumidest aktiivses kasutuses, 
funktsioneerides näiteks poena, hotellina, toitlustusasutusena, 
korterina vms. Sellest tulenevalt on teostatud viimistlustööd 
ning valitud sisustus ning valgustus, mis mõjutavad samuti 
maalingu esteetikat. Paljudel juhtudel avaneb vaatepilt, kus 
suured robustsed valgustid varjutavad maalingut, või on need 
üldse valgustamata jäetud, nõnda et isegi teadlik silm ei suuda 
neid talade pealt leida. See pole ka ime, objekte külastades 
selguski, et kohalikud elanikud/töötajad ei pruugi olla teadli-
kud maalingute olemasolust, rääkimata nende väärtusest. Kui 
tallinlased ei pööra oma ajaloopärandile tähelepanu, siis ei 
osata seda ka võõrastele tutvustada. 

1970. aastal teati Tallinnas vaid kümne maalingu olemas-
olu, 1990. aastaks ulatus nende arv viiekümneni, 2007. aasta 
inventeerimise tulemusel teame ligi 150 maalingust! See 
number võib tulevikus kasvada, kuna vanalinnas pakuvad veel 
paljud majad uurimis- ja avastamisrõõmu. Samuti on võimalik, 
et infot mõne maalingu kohta ei suutnud inventeerijad välja 
peilida. Kui kataloogi uudistavad huvilised teavad maalinguid, 
mis andmebaasist puuduvad, palun märku anda.

Tallinna vanalinna maalitud talalagede kataloogiga on 
võimalik tutvuda Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis. 

80. aastatel teostatud rekonstruktsioon Pikk 7 dornses.

Säilinud fragment originaalmaalingust.

Eksponeerimisviis, mis maalingut ei väärista. Tala paledel on akantus-
ornament, külgedel marmoreering.
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MÕNINGAID MAALITEHNILISI JA 
STRATIGRAAFILISI TÄPSUSTUSI VALJALA KIRIKU 

KOORIRUUMI APOSTLIMAALINGU KOHTA
Hilkka Hiiop

Alljärgnev artikkel on kontsentraat Valjala kirikus 2005. aasta 
suvel EKA restaureerimisosakonna1 läbi viidud siseviimistluse 
uuringutest ning keskendub kooriruumi põhjaseina maalin-
gukompositsiooni (nn Apostlimaalingu) tehnilisele analüüsile2. 
Uuringute tulemused aitavad ehk selgitada mõningaid vastu-
olusid dateeringuid puudutavates teooriates, luues primaar-
set lisainformatsiooni kunsti- ja arhitektuuriajaloolistele inter-
pretatsioonidele. 

Uuringute tulemusena on võimalik oletada järgmist:
• Maalingualune krohv jätkub maalingust vasakule võidu-

kaare suunas, kus see on aga jäetud mingil põhjusel maa-
linguta.

• Maalingualune krohv on surutud vastu NE-eendtuge, 
mistõttu eendtugi peab olema eksisteerinud enne maa-
lingu teostamist. Seega on maaling teostatud võidukaare-
poolse maalimata osa ja juba olemasoleva NE-eend-
toe vahele ning paigutub suure tõenäosusega võlvitud 
kooriruumi aega.

• Maalitud on ilmselt kuivale krohvile a secco, kasutades 
mingit orgaanilist sideainet.

• Dekoratiivne palmetifriis ei ole teostatud omaette lubja-
kihile, vaid Apostlimaalinguga samale maalikrohvile ning 
see on üks tervikkompositsioon. 

• Praeguseks säilinud lineaarne maaling on tõenäoliselt üks-
nes äärmiselt detailne alusjoonis ja maalingu lõplik viimist-
luskiht on olnud märgatavalt nüansseeritum, tonaalselt 
modelleeritud ja rikkaliku värvipaletiga. 

Maalingualune krohv
Maalingut kandev krohv on ilmselt selle seina esimene ning 
ainus krohvikiht. See koosneb kahest beežikat tooni lubja/
graniitliiva krohvi kihist, mida omakorda katab õhuke lubja-
kiht – viimane moodustab maalingu heleda tausta. Täitekrohvi 
kiht on jämedateraline ning sellega on tasandatud müüripinna 
ebaregulaarsused, sellele järgneb õhuke kiht peeneteralist 
silumiskrohvi3. Huvitava tehnilise detailina on külgvalguses 
hästi jälgitavad suhteliselt robustsed hõõruti jäljed, millega 
krohvipinda siluti (vt 2. fotot). 

Vasakult kolme esimese niši kohal kulgeb selgelt jälgitav 
horisontaalne krohvipindade ühenduspiir, jookseb vertikaal-
selt kolmanda ja neljanda niši vahelt alla ning jätkub horison-
taalselt parempoolsete niššide alaosas maalingu lõpuni (vt 1. 
fotot). Seda tüüpi krohvipindade ühendamine võiks viidata 
freskotehnika kasutamisele – kaetud on vaid ühe päevaga 
märjale krohvile maalitava ala ulatus (nn giornata). Seko-maa-
lingu puhul võiks eeldada üksnes horisontaalsete krohvipin-

Foto 1: Ligikaudne 
krohvipindade ühenduspiir.
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dade ühendusjoonte olemasolu, mis vastavad tellingukorruste 
kõrgusele (nn pontata). Siiski seab maalikihi täiendav uurimine 
kahtluse alla freskotehnika kasutamise, vähemalt kogu maa-
lingu stratigraafia ulatuses (vt allpool) ning põhjus seina kroh-
vimiseks sellise ebaregulaarse horisontaal- ja vertikaaljoonte 
ühendamise süsteemi järgi jääb segaseks. 

NE-eendtoe ja koori põhjaseina kokkupuute nurgas 
on näha, et krohvikihti ei katkesta selle ehitusliku elemendi 
võimalik hilisem lisamine. Vastupidi, silmanähtavalt on krohv 
surutud kilpkaart toetava eendtoe kiviplokkide vastu, mis 
järelikult pidid krohvimise ajaks olema juba paigas. Kui varase-
mad uuringud paigutavad maalingu algkiriku perioodi 4, mille 
seinte hilisema tõstmisega ja ehituskehandi võlvimisega lõigati 
osaliselt läbi ka Apostlimaaling, siis 2005. aasta vaatlus näib 
tõestavat vastupidist. Maaling on valminud juba olemasolevat 
võlvitud kooriruumi kehandit arvestades. 

Sama maalialune krohv katab ka põhjaseina vasakul 
poolel triumfikaare ja Apostlimaalingu vahele jääva maalima-
ta ala, kus jätkub horisontaalne krohvipindade ühendusjoon 
ning identne krohvihõõruti tekitatud ebaregulaarne pind (vt 
2. fotot). Põhjus, miks see ala on jäetud maalimata, jääb sega-
seks. Võib vaid oletada, et pärast krohvimist ja enne maalija 
tööle asumist ehitati või plaaniti ehitada seina selle osa vastu 
mingi ehituslik struktuur. 

Sama krohvikiht jätkub homogeense pinnana maalingu 
figuratiivse osa ja palmetifriisi vahel, mistõttu näib olevat 
tegemist samaaegsete ja ühte dekoratiivsesse skeemi kuulu-
vate maalingutega (vt 3. fotot).

Alusjoonistus ja maalingu tehniline teostus 
Veel üks tunnistus seko-maalingust on niiskesse krohvi vajuta-
tud ettevalmistusjoonte puudumine. Kui maalingu teostanud 
meistrid oleksid alustanud tööd märjal krohvil, võiks ette-
valmistavaid sirkli vajutusjälgi eeldada eelkõige ringjooneliste 
motiivide puhul, nii nagu seda võib näha mitmes teises lähipiir-
konna keskaegse algupärandiga kirikus (vrdl Kaarma, Muhu). 
Samuti ei ole võimalik selgelt tuvastada esmast ettevalmista-
vat skitseerivat kompositsiooni- ja/või konstruktsioonijoonte 
teostust pigmendiga. Maalingu lineaarsed tumepunased 
jooned on teostatud pärast üksikute (säilinud) ookerkollaste 
detailide maalimist. Kohati võib eristada üksikuid heledamate 
punaste joonte fragmente tumepunaste maalingujoonte all, 
mis võiks ehk olla märk alusjoonistusest. Siiski ei ole selle koh-
ta kindlaid tõendeid, kuna oletatava ettevalmistava joonistuse 
helepunane koloriit on väga sarnane 1972.–1976. aastatel 
ulatuslikult pinnale kantud retušeerimistoonile. 

Eelpoolnimetatud tähelepanekutele lisaks on punase 
lineaarmaalingu sekona teostamise peamiseks tunnuseks fakt, 
et punased jooned kulgevad üle krohvipindade ühenduskoha. 
See on eriti silmatorkav esimese vasakpoolse ingli juures, kus 
punane joon ületab krohvipindade ühenduskoha ühe pintsli-
löögina (vt 4. fotot). Järelikult oli maalija tööle asumiseks krohv 
terve seina ulatuses juba pinnale kantud ning kuiv. 

Palmetifriisi maalimiseks kasutatud tumepunase ookri 
kromaatilised ja optilised tunnused on väga lähedased figu-
raalmaalingu teostamiseks kasutatule (vt 3. fotot). Kohas, kus 

Foto 2 ülal vasakul: Maalingualuse krohvi jätkumine maalimata piir-
konnas ning krohvihõõruti poolt tekitatud ebaregulaarne pind.
Foto 3 all vasakul: Krohvi jätkumine homogeense pinnana figuratiivse 
maalingu ja palmetifriisi vahel ning kahe dekoratiivse skeemi  
originaalsete värvifragmentide sarnasus.
Foto 4 all paremal: Maalingu kulgemine üle krohvipindade ühendus-
koha, mis viitab seko-maalingule.
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palmetivöönd saab kokku niššide ülemise osaga, katavad kaari 
kroonivad pungakäbid kohati palmetifriisi ning loovad perspek-
tiivimulje, justkui seisaks Apostlimaalingu vöönd friisist ees-
pool. Hoolimata Villem Raami veendumusest kahe maalingu-
vööndi kuulumisest eri perioodidesse5, tundub, et maalingud 
on üheaegsed; samal seisukohal näib olevat ka 1970ndatel 
maalingute avamis- ja restaureerimistöid juhtinud Filatov6. 
Segadust tekitav friisi silmatorkavalt heledam taustatoon ning 
märksa jõulisem maalimislaad tuleneb eelkõige 1972–1976 
toneeringutest, mis on tunduvalt vabamalt teostatud palmeti-
friisi piirkonnas. 

Viimistlev maalingukiht
Tuginedes vaatlusandmetele püstitati 2005. aastal hüpotees, 
et algselt on olnud tegemist modelleeritud ja rikkaliku värvi-
paletiga maalinguga. Praeguseks säilinud punane lineaarne 
kompositsioon oli vaid ettevalmistuseks valdavalt hävinud 
ning kohati dekoloreerunud viimistlevale maalingukihile. 

Juba 1972–1976 märgati väikeseid tumehalli värvi frag-
mente, mis eristuvad kõige selgemini parempoolse apos-
tli vasakul õlal, kuid sellesarnaseid leidub ka maalingu teistes 
piirkondades.On näha, et need fragmendid moodustasid 
apostli mantli tonaalselt modelleeritud voldistiku. Asjaolu, et 
säilinud hallid detailid katavad tumepunaseid jooni, tõestab 
veel kord, et punane lineaarne maaling on üksnes väga oskusli-
kult teostatud ja ülidetailne alusjoonistus, mis oli algselt kaetud 

palju nüanseerituma ja modelleerituma maalinguga. Rikkaliku 
värvipaleti kasutamisele viitasid ka miniatuursed eresinised 
värvifragmendid palmetifriisi ümbritseval horisontaaljoonel, 
millest praeguseks on valdavalt säilinud restauraatorite rekonst-
ruktsioon. 

2005. aasta uuringute käigus võeti nimetatud pigmentide 
määramiseks mikroproovid. Laboratoorsete analüüside tulemu-
sed kinnitasid hüpoteesi7. Tumehallide fragmentide mikrokeemi-
line proov näitas väga kõrget plii sisaldust maalingukihis, samas 
kui mikrostratigraafilisel analüüsil selgus selles kihis olevate pu-
naste värviosakeste suur osakaal. Ilmselt on tegemist keemiliselt 
mustjashalliks platerniidiks (PbO2) teisenenud plii-põhise punase 
pigmendiga8 või pliid sisaldavate pigmentide seguga9, mille algne 
koloratsioon on olnud punakas (vt 5.-6. fotot). 

Üllatav oli sinise värvifragmendi analüüsi resultaat: kasuta-
tud on indigot10, naturaalset, orgaanilist taimset päritolu värv-
ainet, mida saadakse kas Indias leiduvast indigotaimest (Indigo-
fera tinctoria; Isatis tinctoria) või Euroopas kasvavast sinerõikast. 
Esmakordselt mainib seda maalipigmendina Vitruvius; kesk-
ajast alates on see olnud laialt levinud sinine tekstiilivärv. Seina-
maalis seevastu on indigot tuvastatud harva11, kuigi Cennino 
Cennini mainib selle võimalikku kasutamist12. 

Kokkuvõtteks võib uuringute tulemusel esitada hüpoteesi, 
et Valjala kiriku kooriruumi põhjaseina maaling on teostatud 
praegu eksisteerivasse võlvitud ehituskehandisse, moodustades 
ühtse maalilise terviku nii dekoratiivsete (resp. palmetifriis) kui 
figuratiivsete osade vahel. Maalingust säilinud punane lineaarne 
kompositsioon on üksnes äärmiselt viimistletud alusmaaling, 
millele teostatud rikkaliku värvipaletiga modelleerivast maalin-
gust on säilinud vaid üksikuid imeväikseid fragmente.

 
1 Töögrupi juhendajad: W. Schmid, H. Hiiop. Tudengid: M. Kallas, M. Lippus, 
M. Nõmmemaa, K. Tarassova, M. Soboleva, K. Merialin.
2 2005. a uuringute aruanne on kättesaadav Muinsuskaitseameti arhiivist 
ja digitaalsest arhiivist (kirikud.muinas.ee).
3 Täitekrohv: tera suurus max 8 mm; silumiskrohv: tera suurus 
kuni 1-2 mm, krohvikihi paksus max 2 mm.
4 Raam, V. Valjala seinamaalidest, nende vanusest ja päritolust. – 
Kunst 1/68, 1986. lk 63-64.
5 Raam, V. Valjala seinamaalidest, nende vanusest ja päritolust. – 
Kunst 1/68, 1986. lk 60.
6 Raam, V. Valjala seinamaalidest, nende vanusest ja päritolust. – 
Kunst 1/68, 1986. lk 65.
7 Analüüsid on teostatud konserveerimisteaduste laboris ARTLAB, Rooma. 
Analüüside detailne aruanne on kättesaadav Muinsuskaitseameti arhiivist 
ja digitaalsest arhiivist (kirikud.muinas.ee).
8 pliipunane e mennik e miniumi (Pb3O4).
9 Näiteks pliivalge 2PbCO3.Pb(OH)2) + mennik või kinaver.
10 Laboratoorsete analüüsidega ei ole küll võimalik eristada naturaalset 
ja kunstlikku indigot (sünteesiti 19. saj lõpus), kuid sünteetilise indigo 
sattumine Valjala kiriku kooriruumi põhjaseinale on väga ebatõenäoline, 
kuna maaling avati alles 1972–1976. Kuid ei saa välistada võimalust, 
et antud indigofragment ei pärine originaalmaalingust, vaid mingist väga 
varasest, enne maalingu ülelupjamist teostatud “restaureerimisest”.   
11 Loe lähemalt: Artists´Pigments, III. Lk 81–107.
12 sinine, mis on asuriiti meenutav taevasinine, saadakse nii: võta natuke 
Bagdadi indigot, sega see väga korralikult veega….;seinamaali puhul sega 
sisse natuke lubjavalget. See näeb välja nagu asuriit….Cennini, C., The 
Craftsman Handbook “Il Libro dell´Arte”, lk. 36.Fotod 5 ja 6: Tumehalli värvi proov, mille analüüs näitab algselt punase  

koloratsiooniga pliipõhise pigmendi kasutamist.
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Sissejuhatus
Omandades Kölnis (Saksamaal) puitesemete ja muusikainstru-
mentide restaureerimise-konserveerimise alast kõrgharidust, 
tegeles artikli autor muuhulgas ka orelivilede kahjustuste 
uurimisega. Just sel perioodil sattus tema tähelepanu alla ka 
väidetav tinakatkujuhtum Ambla kiriku oreli viledel. Tinakatk 
on nähtus, millest oreliehitajad ikka ja jälle räägivad, kuid 
millega enamik Kesk-Euroopa oreliehitajatest tegelikkuses 
tõenäoliselt kokku puutunud pole. Ambla juhtum pakkus 
varem oreliehitajana töötanud autorile huvi ning ta otsustas 
nähtust lähemalt uurida, pühendades sellele oma diplomitöö. 
Tööd alustades selgus peagi, et oreliehituse ja restaureeri-
mise alases kirjanduses kindlalt tõestatud tinakatku juhtumeid 
käsitletud pole. Andmete koondamiseks ning analüüsimiseks 
otsustas autor läbi viia ulatuslikuma tinakatku-alase küsitluse, 
saates laiali 79 ankeeti oreliehitajatele ja -restauraatoritele 
Kanadas, Hispaanias, Šveitsis, Austrias, Taanis, Norras, Rootsis, 
Soomes, Lätis ja Eestis. Tagasi saadud 27 vastuslehte analüü-
sides leidis kinnitust esialgne mulje, et vaid vähesed küsitletud 
spetsialistidest on tegelikkuses tinakatku kohanud. Diplomi-
töö tarbeks sõelus autor küsitlusest välja kaksteist tõsiselt 
võetavat tinakatku juhtumit viies Euroopa riigis. Lisaks eel-
pool nimetatud Ambla orelile kahtlustati tinakatku Eestis veel 
viie oreli puhul ning lisaks sellele ühe Norra, ühe Austria, ühe 
Saksa ning kolme Rootsi oreli puhul.

Korrosioon või tinakatk?
Enamik orelites kasutatavatest metallviledest on valmistatud 
tinast, pliist või nende kahe metalli eriprotsendilistest sulami-
test – materjalidest, mille puhul on üllatav eelkõige nende 
korrosioonikindlus. Tänu sellele asjaolule võime ajaloolistes 
orelites kohata sajanditevanuseid vilesid. Materjali tõsiselt 
ohustavate korrosioonirünnakute ohvriks langevad need 
metallid ainult eriti ebasoodsates tingimustes, milleks võib 
näiteks olla kondenseerunud niiskuse ja happe pikemaaja-
line ühismõju. Viimast võib seejuures esineda nii happeliste 
aurude kujul vilesid ümbritsevas ja neid läbivas õhus kui ka 
viledega otseselt kokku puutuvate materjalide happesisaldu-
sega komponentides. Õigupoolest peavad orelispetsialistid 
sageli tinakatku üheks metallvilede korrosiooni vormiks ja 
määratlevad sellest tulenevalt tüüpilisi happest tingitud kor-

rosiooniilminguid (nagu on näha joonisel 1) ekslikult tinakatku 
tagajärgedena.

Tina kui polümorfne metall
Esimesed põhjalikumad tinakatku uuringud viis juba 1851. 
aastal läbi Otto Linné Erdmann Saksamaal. Kaks aastakümmet 
hiljem jätkas neid uuringuid Peterburis Carl Julius Fritzsche 
(1808–1871). Tema tinakatku teket käsitlevate katsete tule-
mused avaldati 1870. aastal Peterburi Teaduste Akadeemias. 
Toonased järeldused põhinesid siiski „üksnes“ teadlase isik-
likel visuaalsetel muljetel.

Tänapäeval on kindlalt teada, et kõigil metallidel peale 
elavhõbeda on toatemperatuuril kristalliline võrestruktuur, 
milles aatomid paiknevad üksteise kõrval kindla korra järgi. 
Harilikult püsib iga metalli spetsiifiline struktuur muutuma-
tuna vahemikus absoluutsest nullpunktist (-273 °C) kuni 
konkreetse metalli sulamispunktini. Siiski on mõnedel niinime-
tatud polümorfsetel metallidel spetsiifiline omadus teatud 
temperatuuril juba tahkes olekus oma võrestruktuuri muuta. 
Selliste metallide hulka kuulub ka tina. Tahkes olekus tina võib 
olla vähemalt kahesuguse võrestruktuuriga.

Toatemperatuuril esineb niinimetatud β-tina, mida saab 
kasutada metallmaterjalina näiteks orelivilede valmistamiseks. 

Temperatuuril alla +13,2 °C on stabiilne ka tina teine, 
vähem tuntud kuju ehk niinimetatud α-tina. A-tina võib 
omaduste poolest pidada ainult poolmetalliks ja seega ei saa 
seda vilematerjalina enam kasutada.

Tinakatku kui nähtuse aluseks ongi teatud tingimustel toi-
muv β-tina muundumine α-tinaks, mis leiab aset ainult tem-
peratuuril alla +13,2 °C ja mille käigus materjali maht suure-

TINAKATKU UURINGUD EESTI 
ORELIVILEDE PÕHJAL 

Innovaatiline panus Eesti orelite muinsuskaitsesse
Alexander Eckert

Happest tingitud  
korrosioon tina ja plii 

sulamist orelivilel,  
tekkinud kokkupuute-
kohas oreli puitosaga.
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neb ca 26 protsenti. Tinakatkukahjustused tekivad eranditult 
just nimetatud mahu suurenemise tagajärjel. Seega erinevad 
eespool nimetatud korrosioonikahjustused põhimõtteliselt 
tinakatkust, mille esinemist saab tänapäeval absoluutse täpsu-
sega tõendada röntgendifraktomeetrilise analüüsi meetodil.

Kaheteistkümne tinakatku kahtlusega 
juhtumi uurimise tulemused 
Nimetatud kaheteistkümne juhtumi uurimisel sai läbi viidud 
röntgendifraktomeetrilise analüüsiga kinnitust ainult neli juh-
tumit: üks Austrias ja kolm Eestis. Tinakatkust „nakatunud“ 
Austria orel asub kütmata kirikus kõrgmägedes, kus talvel 
võib valitseda temperatuur kuni -20 °C. Juhtum on paari aas-
ta tagune ja tuvastatud Viini Muinsuskaitse Ameti poolt, uurin-
gute tulemusi polnud seniks aga kusagil avaldatud. Nimetatud 
analüüsimeetod ei tõestanud uurimistöö ajendiks saanud 
Ambla oreli tinakatkukahtlust, küll aga leiti tinakatkukolded 
ühel Kaarma ja ühel Tuhala kiriku oreli vilel. Lisaks sellele 
tuvastati erakordne tinakatku juhtum Maarja-Magdaleena 
kirikus, kus tinakatk esineb oreli prospektiviledel vähemalt 
77 kohas. Kahjustused väljenduvad enamasti muhkudena, 
mis selgelt erinevad harilikest korrosiooninähtudest. Progres-
seerunud staadiumis toimub tinakatkumuhu lõhkemine, mis 
muudab orelivile mängukõlbmatuks.

Eestis läbi viidud uuringute kõige olulisemaks tulemuseks 
oli tõestus, et tinakatk võib esineda ka tina ja plii sulamitest 
valmistatud viledel. Seni oli nimelt teaduslikult üldtunnustatud 
seisukoht, et nähtus puudutab ainult puhtast tinast vilesid. 
Samas kinnitavad Maarjas läbi viidud uuringud mitmel pool 
väljendatud oletust, mille kohaselt saab tinakatkule iseloomu-
lik muundumisprotsess alati alguse moonutustest vilemetalli 
võrestruktuuris. Nimetatud moonutusi võib põhjustada näi-
teks materjali külmvormimine, mille hulka tuleb lugeda vile 
valmistamise protseduur ise, aga ka hiljem vilele tekitatud 

vigastused või deformatsioonid, nagu neid Maarja-Magdalee-
na oreli viledel hulgaliselt esineb. Kui orelivilet hoitakse pärast 
nimetatud külmvormivat mõjutust piisavalt kaua tempera-
tuuril alla +13,2 °C, võib osal juhtudel alata tina muundu-
mine. Pikema aja jooksul läbi viidud temperatuurimõõtmised 
tõestasid, et Maarjas oli eelpool kirjeldatud temperatuuri 
kriteerium täidetud. Selge on ka see, et Lääne-Euroopa köeta-
vates kirikutes võib tinakatku esinemisega vaevalt arvestada.

Uurimuse käigus ja tulemusena on tekkinud aga ka ideid 
ja lahendusi, kuidas tinakatkust kahjustatud orelivilesid taasta-
da. Nimelt tuleks esmalt läbi viia harilik metallvile restaureeri-
mine, seejärel aga kuumtöötlemine. Viimasena nimetatud abi-
nõu, mis käivitab metallistruktuuri rekristalliseerumisprotsessi, 
peaks olema asjakohane vahend ka tinakatku kordumise 
ennetamiseks. Kuivõrd Maarja-Magdaleena kogudus on vahe-
peal juba asunud mõtlema oreli töökorda viimisele, võiks sellise 
tehnoloogia kasutamine anda olulise panuse sealse muinsus-
kaitsealuse oreliprospekti edasisse säilitamisse. Vastasel kor-
ral on selle viled tõenäoliselt määratud hävimisele. Uudse 
restaureerimiskontseptsiooni elluviimiseks kavatsetakse leida 
koostöövõimalusi meil töötavate oreliehitajate ja Eestis siinse 
Kunstiakadeemia poolt esindatud rahvusvahelise orelieksper-
tide koolitamise võrgustiku OrganExpert vahel. 

Tinakatkukahjustused  
Maarja-Magdaleena kiriku  
Müllverstedt-oreli (1891)  
prospektil.

Vasakul: Tinakatkumuhk Maarja-Magdaleena kiriku tina ja plii  
sulamist orelivilel. Paremal: tinakatkumuhk lõhkenud staadiumis.

TINAKATKU UURINGUD EESTI ORELIVILEDE PÕHJAL
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MUINSUSKAITSEAMETI 
RAKENDUSUURINGUD JA TRÜKISED 2007

Anneli Randla

Muinsuskaitseamet koostas teadusuuringute ja trükiste prog-
rammi, mille Muinsuskaitse Nõukogu 2004. a heaks kiitis ja 
2005. a trükiste osas ka täpsustas. Järgnev 2007. a uuringute ja 
trükiste ülevaade on 2004. –2006. a programmi täitmise jätk 
(vt MKA 2004, lk 78, MKA 2005, lk 72, MKA 2006, lk 66).

I Rakendusuuringud
2007. aasta oli Muinsuskaitseameti ajaloos pretsedenditu, 
sest esimest korda oli ameti rakendusuuringute eelarve 0 
krooni. Seetõttu ei tellitud aasta jooksul ühtegi uuringut. Siiski 
ei läinud aasta tühja, sest koostöös Kultuuriministeeriumiga 
alustati suurt 20. sajandi arhitektuuripärandi projekti. Töö 
metoodika koostamisse olid kaasatud ka DOCOMOMO, 
Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut ning muinsus-
kaitse ja restaureerimise osakond. Projekti eesmärk on saada 
ülevaade aastail 1870–1991 ehitatud ja tänaseni säilinud 
arhitektuurist üle Eesti ning anda sellele muinsuskaitselisi 
väärtushinnanguid. Töö lõpptulemuseks on süstemaatiliselt 
koostatud ettepanekud 20. sajandi pärandi kaitseks riiklikul ja 
omavalitsuse tasandil.

Pühakodade riikliku programmi raames jätkati mitme 
varem alustatud uuringuga: kirikuhoonete ja nende sisustuse 
(EKA ja TLÜ magistrandid), kirikuaedade (Andres Aua) ja 
õigeusu kirikutekstiilide (Mari-Liis Paaver) inventeerimise ning 
orelite passistamisega (Toomas Mäeväli).

Säilitusalased uuringud jätkusid pühakodade programmi 
raames. Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustuste ja 
sooldumise uuringu (TTÜ ja EKA) lõplikke tulemusi on oodata 
2008. aastal. Lubimördi tehniliste näitajate hindamist viis läbi 
Andrus Uuetalu. Ka selle töö järeldusi tuleb veel oodata.

II Trükised
Trükiste väljaandmisel jätkati endisel suunal vastavalt Muin-
suskaitse Nõukogu 2005. a vastuvõetud täiendavale otsusele 
Muinsuskaitseameti trükiste kohta. Ameti trükiste programmis 
sisalduvad nii teaduslikud monograafiad, ülevaated, praktilised 
restaureerimisõpikud kui ka mõnelehelised hooldusjuhendid.

Ameti trükised
2007. aastal jõudis esimese verstapostini koostöös Keskkonna-
ministeeriumiga 2001. aastal alustatud entsüklopeediline 

sari „Eesti pargid“, millest ilmus esimene köide. See hõlmab 
Tallinna ja Põhja-Eesti parke. Raamatu autoreid Silja Kon-
sat, Urve Sinijärve, Olev Abnerit, Kersti Lootust ja Ants 
Heina tunnustas Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital 
aastapreemiaga. Sarja teine köide, mis sisaldab ülejäänud Eesti 
parke, on koostamisel ja ilmub eeldatavasti 2008. aasta lõpus. 
Sellele suurteosele sekundeeris „Eesti parkide almanahh 1“, 
mis on parkide-teemaliseks täienduseks muinsuskaitse aasta-
raamatule. Seegi valmis koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

Muinsuskaitseameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja 
Eesti Kunstiakadeemia koostöös koostati kolmas muinsus-
kaitse aastaraamat, mille ilmumine jäi aga 2008. aasta algu-
sesse. Jätkati arheoloogiliste välitööde seeriat, millest ilmus 
2006. a töid kajastav köide.

Metoodiliste materjalide hulgas väärib esiletõstmist 
viimistluskihtide uuringute teostamise ja aruande koostamise 
juhend, mille väljaandmist ajendas Õisu mõisas 2007. a suvel 
läbi viidud praktiline õppus.

Muinsuskaitseameti hooldusjuhendite seerias valmisid viis 
uut voldikut. Kui varasemad olid pühendatud hoonete eri osa-
dele, siis nüüd on ette võetud restaureerimismaterjalid. Nii 
on üks voldik pühendatud linaõlivärvile, kolm liimvärvidele 
ning üks lubjale.

Pühakodade programmi trükised
Pühakodade riikliku programmi raames jõudis samuti lõpule 
üks pikaajaline projekt: 2004. aastal alustatud „Eesti kirikute“ 
sarja teine raamat, Egle Tamme ja Tiina-Mall Kreemi „Tallinna 
Kaarli kirik“. Algust tehti ka sarja kolmanda köitega Tartu Jaani 
kirikust, mille põhiautor on Kaur Alttoa.

Alustati uut sarja „Eesti kirikute sisustus“, mille esimese 
raamatu käsikiri Eesti ja Läti keskaegsetest altaririistadest 
valmis 2007. aastal ning mis jõudis kaante vahele 2008. aas-
tal.

Iseäranis positiivse vastukaja osaliseks sai aasta lõpus 
ilmunud „Kirikute hooldusraamat“. See kaua planeeritud 
trükis on mõeldud praktiliseks abiks kogudusetöö tegijatele 
kirikute igapäevasel hooldamisel, kuid on huvi pakkunud ka 
projekteerijatele ja restauraatoritele. Kavas on raamatu vene-
keelne variant.
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2007. AASTAL ILMUNUD RAAMATUD
PARGID

Eesti pargid 1 
Koostanud: Olev Abner, Silja Konsa, 
Kersti Lootus, Urve Sinijärv 
Keskkonnaministeerium
Muinsuskaitseamet, Varrak

Teatmeteos, mis sisaldab kirjel-
dusi kõigi Eesti muinsus- ja loo-
duskaitsealuste parkide kohta. 
Raamatu juhatab sisse ajaloolase 
Ants Heina artikkel, mis annab 
ülevaate Eesti parkide kujunemise ajaloost. Järgnevates üksik-
kirjeldustes käsitletakse iga kaitsealuse pargi ajalugu, kujundust, 
hetkeolukorda ning taimestikku eraldi. Raamat on illustreeritud 
ajalooliste ja tänapäevaste plaanide ning fotodega.

Eesti parkide almanahh 
Toimetaja Tiina Tammet;
Muinsuskaitseamet
Keskkonnaministeerium

Eesti parkide puhul on meil 
tegemist ühtaegu nii loodus- kui 
kultuuripärandiga, mis on Muin-
suskaitseametit ja Keskkon-
naministeeriumit ühendavaks 
valdkonnaks. Eesti Parkide Al-
manahhi on koondatud erine-
vate nurkade alt ja mitmete asjatundjate pilkude läbi nähtud 
pargivaated. Siit leiab meeleolukat lugemist ning asjalikku tea-
vet nii igapäeva pargielus osaleja kui ka lihtne parginautleja.

Tallinna pargid 
Tiina Tallinn
Tallinna Linnavalitsus

Raamat Tallinna parkidest, mille 
koostaja on pikaaegne Tallinna 
linnaaednik Tiina Tallinn. Raamat 
heidab pilgu Tallinna parkide, 
haljakute ja skvääride minevikku 
ning kõnekasse olevikku ning 
sisaldab rikkalikult just selle kogu-
miku jaoks tehtud pilte fotograaf Ann Tennolt. Üksikkirjeldustes 
võetakse lühidalt vaatluse alla iga pargi ajalugu, hetkesituatsioon 
ja taimestik. 

AJALUGU

Eesti kunsti lugu 
Juhan Maiste
Varrak

Tartu Ülikooli kunstiajaloo profes-
sori Juhan Maiste uus teos annab 
ülevaate kogu Eesti ala kunstiaja-
loost juba esimeste asukate siia 
jõudmisest u 9000 eKr kuni 20. sa-
jandi alguseni. Tegu pole pelgalt kunstiajalooalase käsitlusega, 
vaid pigem Eesti kultuurilooga, kus lisaks peamiste saavutuste 
esitlemisele nii arhitektuuris, maalikunstis kui ka muudes vald-
kondades kirjutatakse põhjalikult nende taustast ning ase-
tatakse siin loodud teosed muu maailma kunstielu konteksti.

Tuldud teed edasi 

Along the Trodden Path 
Juhan Maiste

Raamat on jätkuks autorikogumi-
kule „Tuldud teed tagasi“. Tähe-
lepanu all on Eesti kunsti ajalugu 
ning selle koht laiemas ilmas ja ajas. 
Autorit huvitab sõna, selle roll kul-
tuuriruumi kujundamisel ja mõist-
misel nii meist väljaspool kui ka 
meis endis.

Rootsiaegne maalikunst Tallinnas

Produktsioon ja retseptsioon 
Pia Ehasalu
Eesti Kunstiakadeemia

Doktoritöös on siinset maali-
kunsti püütud kirjeldada ja 
analüüsida, lähtudes kunstiteoste 
ikonograafiast, funktsioonist ja 
kontekstist. Maalikunst leiab 
vaatlemist linnaelu erinevate 
sfääride “toimumispaikade” 
kaudu: kirikud, raekoda, gildid-
korporatiivsed organisatsioonid 
ja linlase elamu. Uurimus kes-
kendub kogu säilinud maali-
varamule ja selle taustal heidetakse pilk konkreetsete kunsti-
teoste sünniloole ning nende tähendustele. 
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Kunstiteaduslikke uurimusi 2007/4 
Toimetaja Virve Sarapik 
Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Sisaldab 8 artiklit: Kersti Markuse 
„Pirita klooster 600“, Marika Mägi 
„Iru linnusest Püha Birgitta kloost-
rini. Merenduslik kultuurmaastik 
Pirita jõe alamjooksul“, Tiina Kala 
„Põhja-Eesti kirikuelu arengujooni 
13.-14. sajandil: millisesse vaimulikku 
keskkonda tekkis Pirita klooster“, 
Juhan Kreem, Kersti Markus „Kes 
asutas Pirita kloostri?“, Ruth Rajamaa „Pirita kloostri asutamine 
ja ülesehitamine 1407-1436 Rootsi allikate valguses“, Helen 
Bome „Mina olen tõeline viinapuu...“ Allegooriline motiiv 
15.sajandi vormiplaadil Pirita kloostrist, Linda Kaljundi „Pirita 
klooster Eesti ajaloomälus: mitte ainult kloostri taga metsas“, 
Juhan Kreem „Ekskurss. Millal on Pirita juubel?“

Kirikukellad Eestis  
Koostajad Juhan Kilumets, 
Tarmo Saaret
Eesti Kunstimuuseum

Kataloog esitab läbilõike 
kellade ajaloost ja erine-
vatest stiilidest keskajast 
kuni 20. sajandini, annab 
võimaluse tutvuda vane-
mate, väärtuslikumate ning 
harukordsemate Eestis säi-
linud kirikukelladega. 

Sylloge of Islamic coins. 

Estonian public collections  
Ivar Leimus 
Eesti Ajaloomuuseum

Ingliskeelne raamat kuulub 
Eesti Ajaloomuuseumi uude 
sarja “Thesaurus Historiae”. 
Tegu on Eestis leitud ja siin-
setes muuseumides säilitata-
vate ligi 4000 araabia päritolu 
mündi kataloogiga. Viikingiajal 
kuulusid eestlased Euroopa 
jõukamate rahvaste hulka. 9.-
10. sajandil tõi kaubavahetus 
Mesopotaamia ja eriti Kesk-Aasiaga Eestisse vähemalt 15 tonni 
hõbedat. Sellest väärismetallihunnikust on meie muuseumides 
säilinud ligi 4000 idamaist münti. Lisaks müntidele leiab asja-
huviline trükisest andmeid kõigi Eestis leitud ja Araabia rahasid 
sisaldavate muinasaarete kohta. 

Langebraun lauale! Nikolai Langebrauni 

portselanitööstuses dekoreeritud esemed 

Eesti Ajaloomuuseumis 
Koostaja Anne Ruussaar
Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Ajaloomuuseumi 
näituse Langebraun lau-
ale! Nikolai Langebrauni 
portselanitööstuses aastatel 
1928-1940 dekoreeritud 
portselan raames ilmunud 
kataloog tutvustab lühi-
dalt Langebrauni tööstuse ajalugu ja toodangut. Ülevaatlikult 
kirjeldatakse kasutusel olnud mustri- ja dekooritüüpe ning eri 
aegadel toodangu signeerimiseks kasutatud märke. Suurema 
osa kataloogist moodustavad fotod Eesti Ajaloomuuseumis 
säilitatavatest Langebrauni töökojas dekoreeritud esemetest. 
Kataloog on dekooripõhine.

Looduslikud pühapaigad. 

Väärtused ja kaitse  
Koostajad Ahto Kaasik, Heiki Valk
Maavalla Koda, Tartu Ülikool, 
Õpetatud Eesti Selts

Raamat annab ülevaate looduslikest 
pühapaikadest: hiiekohtadest, püha-
puudest, ohvrikividest ja -allikatest. 
Samuti nende olukorrast ja tähen-
dusest meie kultuuri- ja identiteedi-
ruumis nii minevikus kui ka kaasajal.

ARHITEKTUUR 

Tallinna Kaarli kirik  
Egle Tamm, Tiina-Mall Kreem
Muinsuskaitseamet

Raamat algab laiema 
ajaloolise tausta ja 
kiriku projekteerinud 
Otto Pius Hippiuse 
ideestiku käsitlusega, 
sellele järgneb de-
tailne Kaarli kiriku 
ehitamise lugu. Eda-
sises analüüsitakse 
põhjalikult kiriku vä-
lis- ja sisearhitektuuri 
ning ehitisega otse-
selt seotud sisustuselemente, sealhulgas apsiidimaale. Raamatu 
põhiosa lõpetab kiriku vallasvara ülevaade.

UURINGUD JA TRÜKISED
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Kuuekümnendad. 

Eesti moodne arhitektuur 
Karin Hallas-Murula
Eesti Arhitektuurimuuseum

Arhitektuur imuuseumi 
näituse suureformaadili-
ne kataloog portretee-
rib Eesti 1960. aastate 
arhitektuuri. Laululava 
ja Lillepaviljon, Kirjanike 
maja ja Pegasuse kohvik, 
Televisioonimaja, Heli- 
loojate maja, Teaduste 
Akadeemia raamatukogu, kohvikud Merepiiga, Kadriorg ja 
Kaunas ning legendaarne Julgete Meeste baar Tallinnas – need 
on vaid üksikud näited selle perioodi moodsatest ehitistest, 
millega Eesti arhitektuuri tuli uus kvaliteet. Lisatud on pro-
jekte, mis teostamata jäid. Omaaegsed fotod näitavad selle 
perioodi moodsaid ehitisi niisugustena, nagu me neid täna 
enam ei näe: paljud neist on juba lammutatud, paljud hilise-
mate ümberehitustega rikutud.

Eesti talurahvaarhitektuur 
Karl Tihase
Tallinna Tehnikaülikool

Karl Tihase 1974. aastal 
ilmunud monograafia on 
praktilise suunitlusega 
maa-arhitektuuri käsitlus, 
esitades lisaks väärtus-
likele ajaloolistele fotodele 
hulgaliselt hoonete detai-
lide ja konstruktsioonide 
jooniseid. Sellisel kujul 
pakub raamat peale puht-
teadusliku huvi ka prakti-
list abi traditsiooniliste taluehitiste ennistamisel. Esmatrüki 
ajaline kaugus tingis kordustrükis mõningaid muudatusi.

Maja kui sümbol. Eesti Üliõpilaste 

Seltsi hoone Tartus 
Ants Hein
Hattorpe

Vaatluse all ei ole pelgalt üks 
maja, vaid ka selts, kes selle 
aastal 1901–1902 püstitas. 
Värskelt leitud materjalid 
seavad Eesti Üliõpilaste Seltsi 
Tartus asuva hoone kui eesti 
rahvusliku arhitektuuri esi-
mese tähtteose sünniloo 
uude valgusesse.

ARHEOLOOGIA

Arheoloogilised välitööd Eestis 2006 
Koostanud Ülle Tamla 
Muinsuskaitseamet

Järjekordne ülevaade arheoloo-
gilistest välitöödest ja nende 
tulemustest Eestis. Väljaandesse 
on koondatud inglise- või saksa-
keelsete põhitekstidega teadus-
artiklid eestikeelsete kokku-
võtetega.

The Bronze And Early Iron Ages in Estonia 
Valter Lang 
Tartu Ülikooli Kirjastus

Tartu Ülikooli arheoloogia-
professor Valter Langi 
monograafia pronksiajast ja 
varajasest rauaajast Eestis. 
Tegu on kolmanda raama-
tuga inglise keelsest sarjast 
Estonian Archaelogy.

Maa mäletab ... Valitud artiklid aastatest 

1977–2007, pühendatud Vello Lõugase 

mälestusele ja kaitseala 20. aastapäevale 
Koostanud ja toimetanud Margit Pärtel, Merle Kusma
Rebala Muinsuskaitseala

Rebala muinsuskaitseala (mka) 20. 
aastapäeva puhul koostatud ar-
tiklite kogumik on sisutihe raamat 
Eesti suurimast ja ainsast väljas-
pool vanalinnu, muistsel maastikul 
asuvast muinsuskaitsealast, selle 
sünniloost ja hetkeolukorrast, aja-
loolistest ja looduslikest väärtust-
est. Kogumik on pühendatud üh-
ele põhilisele kaitseala loomise eestvedajale arheoloog Vello 
Lõugasele, tähistades tema 70. sünniaastapäeva. 
Margit Pärteli sissejuhatus kirjeldab Rebala piirkonda äh-
vardanud ja ähvardavaid ohtusid ning tutvustab nüüdseid 
arenguvõimalusi. Ants Kraut on kokku pannud Rebala mka 
tekkeloo kronoloogia. Gurly Vedru ja Margot Laneman tut-
vustavad oma artiklites Rebala maastikel säilinud rikkaliku 
arheoloogiapärandi erinevaid aspekte. Gea Troska artikkel 
käsitleb Rebala mka põliskülade ajalugu ja arengut. Ago Aaloe, 
Helgi Kesseli ja Silvi Mägi 20 aasta taguse käsikirja Rebala kait-
seala geoloogiast ning Ülo Heinsalu artikli Kostivere karstist 
on kaasajastanud ja trükiks kohandanud Rein Einasto. Kogu-
miku lõpetab Rein Einasto artikkel Lasnamäe ehituspaestu 

ajaloolistest murdmiskihtidest Kostivere murdudes ja karsti-
alal.

2007. AASTAL ILMUNUD RAAMATUD
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PRAKTIKA

Jalutaja teejuht. Rakvere 
Odette Kirss
Solnessi Arhitektuurikirjastus

Kolmas raamat sarjast “Jalutaja 
teejuht” teeb tiiru Virumaa pea-
linnas Rakveres. Järge pidades 
leiab jalutaja kaardi, teksti ja 
fotode toel paiku, mis on põnevad 
arhitektuuri, värvika mineviku või 
isikute poolest, avastab huvitavaid 
maastikke ning märkab muu-
seume. Linn on jaotatud neljaks 
temaatiliseks piirkonnaks – vanalinn, Lõuna-Rakvere, kesklinn 
ja Põhja-Rakvere. Tutvustatavad objektid on nummerdatud 
ning märgitud vastavalt ära ka kaartidel. Raamat on illustreeri-
tud fotodega nii tänapäevast kui ka minevikust, informatsiooni 
antakse nii linnaruumi elementide kui ka nendega seotud aja-
looliste isikute kohta. 

Väike pärandkultuuri käsiraamat 
Lembitu Tarang, Kristiina Hellström, 
Rein Kaljuvee, Jürgen Kusmin, Triin 
Neljandik, Maire Raid
Eesti Loodusfoto

Käsiraamat on mõeldud abiva-
hendiks pärandkultuuri objektide 
äratundmisel. Laiale huviliste- 
ringile on siin kiiresti ja lihtsalt 
leitavad pärandkultuurialased 
algtõed ja -teadmised. Õpiku-
laadne ülevaade Eesti pärand-
kultuuri objektidest, millest abi 
nii ettevõtjatele kui koduloo uurijatele. Raamat sisaldab ka 
lühisoovitusi objektide korrastamiseks ja eksponeerimiseks. 
Pärandkultuuri inventeerimise raames ilmusid veel raamatud 
Raplamaa ja Läänemaa pärandkultuurist, mis kajastavad kogu 
maakonnas inventeeritud objektidest valikuliselt huvitava-
maid.

Artefaktide säilitamine 
Kurmo Konsa
Tartu Ülikooli Kirjastus

Raamat püüab anda esmaseid 
sissevaateid kultuuripärandi säili-
tamisse, käsitledes nii säilitamise 
üldisemaid probleeme kui ka 
konkreetseid säilitustingimusi ja  
-nõudeid objektigruppide kaupa.

Kirikute hooldusraamat 
Mari Loit
Muinsuskaitseamet

Raamat on mõeldud ennekõike 
kirikute igapäevase hooldusega 
seotud inimestele, kuid pakub 
asjakohast lugemist ka laiemale 
ringile vaimulikele, omavalitsuste 
töötajatele, muinsuskaitsjatele ja 
konservaatoritele. Ükshaaval 
käsitletakse kirikuhoone, sisus-
tuse ja vallasvara hooldamisel 
ettetulevaid probleeme ja nende lahendusi. Eraldi teemana 
on kõne all kirikute sisekliima, biokahjustused ja turvalisus.

Restaureerimisnõuanded 
Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseameti hooldusjuhendite seerias on valminud 6 
uut voldikut:
Linaõlivärvi kasutamine puitpindadel
Liimvärvid II. Kaseiin- ehk kohupiimavärv
Liimvärvid I. Liimvärv ehk kriitvärv
Liimvärvid III. Keeduvärv
Lubi I. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine
Tõrv. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine

VANAD FOTOD
Läänemaa mõisad Koostanud Valdo Praust; Tänapäev

Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, Viljandi-
maa mõisad ja mõisnikud, Saaremaa mõisad ja 
mõisnikud, Raplamaa mõisad ja mõisnikud 
Alo Särg; Argo 
Viljandi vanadel fotodel Fotosid Viljandi Muuseumi 
kogust; koostanud Ain-Andris Vislapuu; Tänapäev
Pärnu vanadel fotodel Fotosid Pärnu Muuseumi kogust; 
koostanud Aldur Vunk; Tänapäev 
Vana Võru: ehitised ja inimesed Postkaarte ja 
fotosid Võrumaa Muuseumi ja Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaal-
muuseumi kogudest; koostanud Siiri Toomik; Argo 
Vana Tartu: ehitised ja inimesed (postkaarte ja 
fotosid Sven Karjahärmi kogust; koostanud Toomas Kar-
jahärm; Argo)
Vana Tallinn: ehitised ja inimesed Postkaarte Sven 
Karjahärmi kogudest; koostanud Toomas Karjahärm; Argo
Vana Virumaa: ehitised ja inimesed Postkaarte 
Sven Karjahärmi kogudest; koostanud Toomas Karjahärm; Argo
Eesti taluhäärberid (2. osa) 
Koostanud Heiki Pärdi;Tänapäev
Eesti raudteejaamad 
Koostanud Mehis Helme; Tänapäev

UURINGUD JA TRÜKISED
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Tartu Kõrgem Kunstikool töötab kõrgkoolina 2000./2001. 
õppeaastast. Rakenduskõrghariduse õppekavad arendati välja 
Tartu Kunstikooli kutsekeskhariduslike õppekavade baasil. 
Kooli pikk ja värvikas ajalugu on seotud Tartus 1919. aastal 
asutatud kunstikooliga Pallas. 

Mööbli ja maali erialal sai restaureerimisalane õpe alguse 
juba 1990. aastatel. Kümme aastat hiljem hakati restaureeri-
mist õpetama ka nahadisaini erialal, sel aastal liituvad restau-
reerimise suunaga ka esimesed skulptuuritudengid. 

Lähtuvalt ühiskonnas toimunud muutustest tekkis 1990. 
aastate alguses suur vajadus rakenduslike oskustega restauree-
rimisspetsialistide järele. Võimalikest koolitusbaasidest tundus 
kõige sobilikum olevat tollase Tartu Kunstikooli puiduosakond. 
Ruumipuudust ja piiratud tehnilist baasi kompenseeris teatud 
määral eriala üldkunstiline ettevalmistus.

1990. aastal kujundati 1957. aastal avatud puidu kunstilise 
kujundamise eriala ümber mööblikujundamise ja restaureeri-
mise erialaks ning selle baasil asutati osakond. Eesmärgiks oli 
fokuseerida seni ebamääraselt puidule suunatud õppekava 
mööbli valdkonnale ning laiendada senist mööbli kujundamise 
suunda restaureerimisalase õppega. 1990. aastate alguse välja-
kujunemata tööturusituatsioonis oli selletaoline mööbli kujun-
damise ja restaureerimise ühisõpe põhjendatud, ning nagu 
elu näitas, tagas lõpetajatele ka töökohad.

Arvestades tollast oskusteabe taset, restaureeriti esialgu 
mööbliesemeid, mis ei kuulunud muinsuskaitse alla. Kogu 
praktiline tegevus oli seotud tellimustöödega – tellija kom-
penseeris tehtud kulutused. 

Rakendusliku suunitlusega mööbli ja restaureerimise 
õppekava tagab läbinule lisaks loominguliste ideede genereeri-
misvõimele ka praktilised oskused nende elluviimiseks ja restau-
reerimisprojektide koostamiseks ja teostamiseks. Restau-
reerimissuuna eesmärk on koolitada mööblipärandi säilita-
mise spetsialiste, kes viiksid läbi uuringuid ja rikastaksid Eesti 
mööblipärandit uute leidude ning korrastatud esemetega. 

Mööbliosakond teeb erialapraktikate läbiviimisel koos-
tööd Muinsuskaitseametiga: kahel aastal on toimunud üles-
mõõtmispraktika Hiiumaal, kus mõõdistati pukktuulikuid. 

Maalingute osakonna nišš on seinamaalingud
Restaureerimiskoolitus lisati ka kunstilise kujundamise nime 
kandva osakonna õppeprogrammi. Hoogustuv ehitustegevus 
vajas asjatundlikku abi juhtudel, kui ilmnes, et vanade tapeeti-
de või värvikihtide alt tulid esile maalingud.

Kunstikooli esimeseks proovitööks sai Hoiupanga Tartu 
hoone rikkalike maalingutega dekoreeritud trepikoja restau-
reerimine (vt vahetiitli fotot). Nüüdseks on Kunstikooli 
(hiljem Tartu Kõrgema Kunstikooli) õppejõud ja üliõpilased 

TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL
õppekavad ühendavad endas traditsioonid ja loomingu

Vallo Nuust
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Tool enne restaureerimist. Fotod: Mall Hadje Mall Hadje 2007. aastal restaureeritud tool.



pea igas Tartu kesklinna 
esindushoones teinud värvi-
uuringuid, koostanud doku-
mentatsiooni või taastanud 
seinamaalinguid. Näidetena 
võib tuua Tartu Kultuurkapitali 
hoone trepikoja trepikäsipuu 
balustraadi puhastamise ja res-
taureerimise, praeguse linna-
valitsuse haridusosakonna 
fuajee maalingute taastamise 
ja kunagise Maapanga hoone 
trepikoja stukkmarmori res-
taureerimise. Teostatud tööde 
nimistus on ka Tartu Raekoja ja Tartu Ülikooli kunstimuuseu-
mi seinamaalingute restaureerimine, Tartu Linnamuuseumi 
esimese korruse restaureeritud Pompei-maalingud ja 
kirjandusmuuseumi koridor ning trepikoda. Et kõik toimuks 
vastavuses muinsuskaitseseadustega, on kool teinud tihedat 
koostööd Tartu Kultuuriväärtuste teenistusega.

Eesti ja Soome haridusministeeriumi koostööprojek-
tina toimus mitmeaastane restaureerimisalane täiendkoolitus, 
mis hõlmas mitmete väga oluliste kujundustehnoloogiate 
(marmoreerimine, aaderdamine, kuldamine) õpetust. Kooli-
tuse teoreetiline osa toimus peamiselt Soomes, praktiline 
teostus aga Eesti mõisates. Üritusega haakus ka Eesti tuntuim 
sisearhitekt ajalooliste interjööride alal – Leila Pärtelpoeg –, 
kes vajas oma ideede teostamiseks oskuskäsi. Koostööst sün-
disid Palmse mõisa supelmaja maalingud ja illusoorsed maa-
lingud Järlepa mõisasse.

Nahadisaini ja restaureerimise osakonnas on restaureeri-
mist õpetatud alates 2000. aastast. Osakonnas koolitatakse 
eeskätt köitekonservaatoreid. Kui siiani on üliõpilased saanud 
esmajoones väga head praktilised oskused, siis nüüd on õppe-
kavadesse lisatud ka mitmeid erialaseid teoreetilisi aineid: 
kultuuriväärtuste kaitse, dokumentatsioon, konserveerimis-
keemia ja -bioloogia jne.

Esimesed praktilised tunnid on kavas alles teisel kursusel, 
kus õpitakse paberi parandamist. Kuna praegu ei ole koolil 
veel kõiki vajalikke vahendeid ja tingimusi tööde teostami-
seks, on appi tulnud koostööpartnerid (Rahvusarhiiv ja OÜ 
Mandragora), kes lubavad oma laboreid kasutada. Kolmandal 
kursusel õpitakse ajaloolisi köitestruktuure ning alustatakse 
lihtsamate köiteparandustöödega. Sügissemestril paranda-
takse kooli raamatukogu raamatuid, kevadsemestril, kui baas-
teadmised ja põhilisemad töövõtted omandatud, töötatakse 
Tartu Ülikooli Raamatukogu üldfondist pärit poolnahkköide-
tega. Oluliselt kasvanud restaureerimistundide maht annab 
võimaluse tegeleda ka täisnahkköidete, puukaaneliste raama-
tute ning ajalehtedega, mis on suureformaadilised ja probleem-
sed objektid. 

Nahadisaini ja restaureerimise eriala lõpetanud on tööd 
leidnud ennistuskojas Kanut, Riigiarhiivi konserveerimislaboris, 
TÜ Muuseumis, OÜs Mandragora.

Restaureerimisalane õpe on juba ligi kaks aastakümmet 
olnud mitme õppekava lahutamatu osa, ometi on Tartu 
Kõrgem Kunstikool viimastel aastatel pööranud erilist tähele-
panu just selle suuna edasisele arendamisele. 
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TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL

E.J. Kuusiku kavandite järgi Andrus Kolonistovi valmistatud 
EÜS-i mööbel. 2002. aasta kursusetöö. Koopiatekstiil: tekstiiliosakond, 
Aet Ollisaar, Kai Maser.

Margaretha villa laemaalingute restaureerimine. Fotod: Heli Tuksam 



EESTI KUNSTIAKADEEMIA
MUINSUSKAITSE JA RESTAUREERIMISE OSAKONNAS

Krista Laido

1. ja 2. juunil 2007. aastal Ida-Virumaal toimunud EKA muinsus-
kaitse ja restaureerimise osakonna IX kevadkonverentsi läbiv 
teema oli tööstuspärand 21. sajandil. Konverentsi ettekanded 
keskendusid tööstuspärandi väärtustamisele, säilitamise prob-
leemidele ning püüdsid leida vastust küsimusele, kas töös-
tuspärandil on tulevikku. Konverentsi esimese päeva õhtu-
poolikul toimus ringsõit Ida-Virumaal, mille raames külastati 

Jõhvi Kindluskirikut, Purtse kindluselamut, vaadati Kohtla-Järve 
tööstusmaastikku ja Lüganuse kirikut. Ringsõidu lõpetas piknik 
Maidla mõisa õuel. Konverentsi tipphetkeks kujunes meele-
olukas peoõhtu Sillamäe Kultuurikeskuses, mille teema oli 
„koha vaimust” kantuna „Karnevaliöö” (1956. aasta Mosfilmi 
samanimelise filmi ainetel).
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2007. aastal kaitstud tööd 
3-aastase bakalaureuseõppe lõputööd

Anneli Jüristo „Pelgulinna Lenderi maja akende kujun-
dus“, juhendaja dots Leele Välja

Helen Kallaste „Kuressare puitelamute tüübid“, juhenda-
ja mag Lilian Hansar

Madis Tuuder „Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused 
iseloomulike arhitektuursete objektide näitel“, juhendaja mag 
Lilian Hansar

Madle Lippus „Soomepapp. Tootmine, kasutus maalialuse-
na, restaureerimine“, juhendaja mag Hilkka Hiiop

Mirjam Averin „Märjamaa alev. Ettepanekud miljöö-
aladeks“, dots Leele Välja

Pille Viirsalu „Rotermanni kvartali Elevaatorihoone 
muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon“, 
juhendaja dots Leele Välja 

Toomas Karting „Kaasaegse puitskulptuuri konserveeri-
mine Kunstihoone fondi näitel“, juhendaja mag Isabel Aaso 

2-aastase magistriõppe lõputööd
Liis Keskküla „Tallinna vanalinna ajaloolised puitaknad. 
Juhendmaterjalid projekteerijatele ja restaureerijatele”, juhen-
daja mag Elo Sova, retsensent mag Leele Välja

Joosep Metslang „Palgist ehituspärandi taastamine hool-
datud hoonete näitel”, juhendaja mag Lilian Hansar, retsensent 
mag Elo Lutsepp

Riin Alatalu „Eesti taluarhitektuur kui rahvuspärand. 
Rahvusliku taluarhitektuuri kestmine ja kaitse arengukava 
“Maa-arhitektuur ja -maastikud. Uurimine ja hoid” valguses”, 
juhendaja dr Epp Kangilaski, retsensent dr Hannes Palang

Anni Nool „Tallinnas 20. sajandi algul ehitatud tööliselamu. 
Hoonetüübi kujunemine ja säästev renoveerimine”, juhendaja 
prof Mart Kalm, retsensent dotsent Leele Välja 

Tutvumine Ida-Virumaaga. Peoõhtu Sillamäe Kultuurikeskuses.



Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise 
täienduskoolituskursuse lõpetajad, 
lõputöö teemad 2007
2007. aastal lõpetas täienduskoolituskursuse 43 spetsialisti. 
Leili Ader
Saun-sepikoda Kasepää külas, Peipsiääre vallas Tartumaal
Madis Annus 
Paekivist Partsi mõisa tuuleveski
Ago Arge 
Tõlluste mõisa peahoone katuse tarindi tehnilise seisukorra 
hinnang ja ettepanekud remondiks
Nadežda Barinova 
Narvas, Kose 14 asuv Kreenholmi hoonestuse hulka kuuluv 
veetorn liituva hoonega. Ajalooline ülevaade, erinevate ehitus-
osade tehniline seisund, ettepanekuid objekti restaureerimise 
ja hoolduse kohta
Karmel Jõesoo 
Raikküla mõisa peahoone seisukorra hinnang ja vajalikud tege-
vused raamatumõisaks kujundamisel
Kaupo Jälle 
Elamu Valdeku tn 3 Tallinnas
Jaanus Kiili  
Vaimõisa mõisaansambli, eriti pargi, muinsuskaitselised eritin-
gimused
Ants Kraut 
Kivikalmete konserveerimine, restaureerimine ja eksponeeri-
mine in situ
Jaan Kriisa 
Saue mõisa restaureerimisest
Janneli Kurvits 
Hoone Kalevi tn 13 Tartus (koos Merje Müürisepaga)
Janek Käärd 
Välgita mõis ja selle katusekonstruktsiooni restaureerimistööd
Liisi Lauer  
Adamson Ericu muuseumi hoone Lühike jalg 3 Tallinnas
Andres Lebin 
Suursadama sepikoda
Margo Lill  
Rapla köstrimaja
Denis Lukas 
Villa Weskberg Kalamaja 3 Kärdlas
Mai-Liis Maasar 
Vasalemma mõisa ait-kuivati. Ajalooline ülevaade, tehniline 
seisund ja ettepanekud restaureerimiseks
Kai Merilain 
Tsaariaegse kasarmuhoone ekspertiis kultuurimälestise tun-
nuste vastavuse kohta
Joosep Metslang 
Sutlepa kabeli 1973. aasta rekonstrueerimise analüüs
Anu Mumm 
Kuresöödi talus tehtud remonditööd
Merje Müürisepp  
Hoone Kalevi tn 13 Tartus (koos Janneli Kurvitsaga)
Deivy Paavo 
Rotermanni Kruubiveski

Toivo Peets  
Uue Põltsamaa mõisa peahoone
Kalle Pint 
Jõgeva raudteejaam
Ken Poola 
Kärdlas, Mere 4 asuva sauna restaureerimine
Ruth Pärnoja  
Vanemuise vana maja Jaama tn 14 Tartus
Kaisa Raidmets  
Suvitusvilla Nõmmel Vabaduse pst 37/Lootuse pst 1
Elmar Ratasepp  
Rapla Maarja Magdaleena kiriku restaureerimine
Monika Rauba  
Puka talu, Hallistes asuv mulgi häärber. Ajalooline ülevaade ja 
muinsuskaitse eritingimused
Kadri Reinumägi 
Tornimäe Apostliku Õigeusu kiriku köstrimaja restaureerimine
Nele Rent 
Pikavere küla Koonga vallas Pärnumaal. Väärtuste analüüs ja 
ettepanekud kaitseks
Ly Renter  
Kose-Uuemõisa Ministeeriumikool
Madis Roosalu  
Lennukitehas Hariduse 12A Viljandis
Preet Russak  
Tartus Tähtvere linnaosas Laulupeo pst 9 korterelamu aja-
loo uurimine ja soovitused hoone rekonstrueerimisprojekti 
koostamiseks
Amre Saavas  
Raudteejaama peahoone Pargi tn 2 Elvas. Hoone restaureeri-
mise ja ümberehituse projekti realiseerumine
Sille Sombri  
Saha kabel
Katri Soonberg  
Harku mõisa kasvuhoone piirdemüüri ja talli varemete kon-
serveerimine
Peeter Sooväli  
Endise Cederhilm suvemõisa 1881. aastal ehitatud peahoone 
Endla tn 61
Maris Suits  
Wismari tn 7 peahoone. Ajalooline ülevaade. Väärtuslikud 
detailid ja hoone üldine tehniline seisukord. Restaureeri-
misettepanekud
Sirle Säkk 
Kolga mõisa peahoone
Rutt Sööt  
Saue mõisapargi eesaia restaureerimise ettepanek
Viktor Tammsaar 
Undioru tuuliku ehitustehniline hinnang ja konserveerimis-
ettepanek
Terje Villems  
Karlova mõisa ajalooline ülevaade ja härrastemaja vanema 
osa restaureerimiskontseptsioon
Mihkel Vooglaid  
Lohu mõisa vesiveski
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NOPPEID MOODSA ARHITEKTUURI 
RESTAUREERIMISEST EUROOPAS: BAUHAUS

Maris Suits

Ega Bauhausi hoonetes ei olekski midagi rabavat, kui nad 
poleks ühed esimesed seda laadi majad maailmas. Kui saksa 
avangardistlik kunstikool Bauhaus 1925. aastal Dessausse 
kolis, oli üheks esmaseks ettevõtmiseks rajada koolimaja ja 
meistrite (õppejõudude) elamud – sellised, mis vastasid kooli 
kujutlusele ideaalsest arhitektuurist, kuid olid sootuks teistsu-
gused, kui rahvas seni nägema harjunud. Hea arhitektuur 
tähendas Bauhausi jaoks ennekõike otstarbekohast vormi. 
Otsustavalt loobuti dekoorist: funktsionaalne asi on juba ise-
enesest ilus. 

2007. aasta jaanuaris oli Eesti Kunstiakadeemia restau-
reerimise ja kunstiteaduse magistrantidel võimalus rahvus-
vahelise workshop’i „Reworking Modern Movement“ raames 
käia oma silmaga Bauhausi kaemas. Äsja 80. sünnipäeva tähista-
nud hooned olid just noorenduskuuri läbi teinud ja seetõttu 
suurepärases vormis. Kui Bauhausi koolimaja ja meistrite ma-
jad 1996. aastal UNESCO kultuuripärandi nimekirja arvati, 
läks kohe lahti ulatuslik restaureerimine. Kohapeal nähtu ja 
kuuldu kinnitas, et ligi kümme aastat väldanud töid on läbi 
viidud hoonete vääriliselt: kaasaja parimate tõekspidamiste 
kohaselt ning südamega, mitte lihtsalt „ära tehes“. Tulemuseks 
on hooned, mis näevad välja nii nagu pärast valmimist, lähe-
mal vaatlusel aga osutuvad kaasahaaravaks jutustajaks, kel on 
mõndagi pajatada möödunud aastakümnetest. 

Heaks näiteks on siin Bauhausi koolimaja aknad. Hoonele 

iseloomulik teraskonstruktsioonil klaasfassaad hävis II maailma-
sõja pommirünnakutes ja asendati pärast sõda käepärastest 
materjalidest seinaga. 1976. aastal, kui toimus esimene suur 
restaureerimine, klaasfassaad taastati. Oluliseks erinevuseks 
oli aga konstruktsioonimaterjalina alumiiniumi kasutamine 
terase asemel. Samade restaureerimistööde käigus vahetati 
välja suur hulk hoone terasraamidega aknaid uute, lihtsustatud 
profiiliga akende vastu. Uued aknad ei avanenud enam ümber 
keskse pöördtelje, samuti olid klaasid kinnitatud ilma kitita, 
kohati oli muudetud ka ruudujaotust. Ehkki hoone üldilme 
oli ennistatud, läks detailides osa ajalugu kaduma ja moondus. 
Uuel restaureerimisel seisti silmitsi igipõlise küsimusega: mida 
teha eelmisel korral tehtuga, mille teostus ei vastanud enam 
21. sajandi arusaamale õigest restaureerimisest. Mõnekümne 
aasta tagune kihistus on ju kõige raskemini aktsepteeritav: liiga 
uus, et olla ajalugu ja seeläbi püha. Tegijatel oli tookord õnne: 
lähikonnast leiti mõned 1976. aasta tööde käigus eemalda-
tud originaalraamid, mis olid tookord taaskasutust leidnud 
kasvuhoone konstruktsioonis. Ühtlasi suudeti leida piisavalt 
tolerantsi, suhtumaks 70ndatel tehtusse kui äramärkimist 
väärivasse sündmusse hoone ehitusloos. See andis lahendu-
seks „kiriku keset küla“: restaureeriti ja taaspaigaldati leitud 
1926. aasta originaalaknad, osaliselt säilitati 1976. aasta aknad 
ning väljavahetamist vajanud aknad asendati originaali järgi 
tehtud täpse rekonstruktsiooniga. 

Bauhausi koolimaja.
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Taastamistöid Dessaus on korraldanud Bauhausi sihtfond, 
kes on hästi teadlik oma erilisest rollist moodsa arhitektuuri 
restaureerimisel ja võetud vastutuse ka auga välja kandnud. 
Lisaks restaureerimistööde läbiviimisele korraldatakse kogu 
maailma spetsialiste kaasavaid seminare, publitseeritakse eri-
alaseid raamatuid ja ergutatakse igal muul moel mõttevahetust 
moodsa arhitektuuri ja selle hoidmisega seotud problemaa-
tika vallas. Üks intrigeerivamaid küsimusi on olnud näiteks 
see, mida teha meistrite majade reas asuva, kuid 1950nda-
tel traditsionalistlikus laadis ümber ehitatud Gropiuse villaga. 
Tänapäeva inimesele näivad meistrite majad võrdlemisi 
tavaliste „valgete kuupidena“, kuid omas ajas mõjusid need 
kui poisipea naisterahval: pisut põnevalt ja revolutsiooniliselt 
ennekuulmatult. Viilkatuse ja korraliku kodanlase elamu ilme 
saanud Gropiuse maja mõjub selles koosluses karjuvalt. Kas 
säilitada see olemasoleval kujul kui modernismi maha salata 
püüdnud ajastu lugu kajastav dokument? Või, pidades silmas 
ansambli esteetilist üldilmet ja terviklikkust, rekonstrueerida 
projektplaanide ja fotode järgi? Poolt- ja vastuargumente võib 
leida nii- ja naapidi, absoluutset tõde tänane restaureerimis-
maailm õnneks enam ei otsi. Praegune lahendus on jätnud 
maja vormi endiseks, kuid markeerinud kunagised aknaavad 
valgustorudest moodustatud raamidega. Lihtne ja geniaalne, 
eks ole?

 Meistrite majad.

Ülal: Gropiuse maja enne 1950ndaid.
All: Gropiuse maja tänapäeval.
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MUINSUSKAITSEALANE TÄIENDKOOLITUS 
GOTLANDI ÜLIKOOLIS

Ülle Jukk

Alates 2001. aastast korraldab Gotlandi Ülikool Visbys kahe-
nädalast suvist muinsuskaitse täiendkoolitust, eestvedajateks 
on Joakim Hansson Gotlandi Maavalitsuse ja Tor Broström 
Gotlandi Ülikooli poolelt. Algselt oli koolitus mõeldud Balti 
riikide muinsuskaitsespetsialistidele ja -ametnikele eesmärgiga 
vahetada kogemusi, õppida Rootsi pika ajalooga muinsuskait-
sekorraldusest, näha Rootsis kasutatavaid konserveerimis-
restaureerimisviise, jne. Aastate jooksul on kursusel osalejate 
ring laienenud, 2007. aastal oli osavõtjaid ka Rootsist, Norrast, 
Saksamaalt ja Itaaliast. 

Kursus koosneb loengutest, seminaridest, ekskursioonidest 
ja iseseisvast tööst kohapeal esitatava ettekande ja selle põhjal 
kirjutatud artikli näol. Viimastel aastatel on kursusel osalejate 
kirjutatud artiklitest koostatud ka vastava aasta kogumik. 

Esimesed kursused olid üldisema iseloomuga, haarates 
kõiki mälestisteliike ning neid puudutavaid probleeme. Alates 
2006. aastast on programmi spetsiifika muutunud, keskendu-
des teatud kitsamale teemale, kutsudes niimoodi kaasa mõt-
lema kindla eriala või valdkonnaga kokkupuutuvaid inimesi.

2006. aasta koolitus keskendus inventeerimisele, 2007. aas-
ta aga ajalooliste hoonete sisekliimale ja energiatõhususele.

2007. aasta kursus toimus 3.–15. juunini Visbys. Käsitluse 
all olid järgmised teemad: sisekliima eripärad kirikutes ja 
muuseumides, sisekliima mõõtmine, ehitusfüüsika, kütmis-
võimalused ja küttesüsteemid kirikutes, biokahjustused ning 
seadusandlus ja rahvusvahelised dokumendid. 

Kõik lektorid rõhutasid oma kogemustele tuginedes vaja-
dust ajalooliste hoonete sisekliima pideva jälgimise järele. 
Odavam on lihtsate mõõtmisvahendite abil hinnata hoonega 
toimuvaid protsesse ning kavandada ennetavat konserveeri-
mist, kui seista ootamatult silmitsi suuri kulutusi nõudvate 
remonttöödega. 

Väga põhjalikult rääkis Eesti päritolu Rootsi mikrobioloog 
Aime Must biokahjustustest (hallitus, vetikad, puidukahjustu-
sed, jne), siseõhu koostisest ja kvaliteedist ning ülemäärase niis-
kusega kaasnevatest ohtudest nii inimestele kui ka hoonetele.

Tor Broström selgitas hoonete soojustamise ja niiskusega 
seotud probleeme. Eraldi rääkis ta kirikute kütmise võimalus-
test, tuues hulga näiteid erinevatest küttesüsteemidest. 

Poul Klenz Larsen Taanist tutvustas Taani kirikute näidete 
põhjal sisekliima mõju hoone seisundile. Andreas Weiss Saksa-
maalt kirjeldas ventileerimise kui ennetava konserveerimise 
abinõu mõju hoonete säilivusele. Jan Holmberg Rootsist an-
dis põhjaliku ülevaate muuseumide sisekliimaga seonduvatest 
probleemidest ja võimalikest lihtsatest lahendustest.

Tutvustati veel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ehitiste 
energiatõhususe direktiivi ning arutleti sellest tulenevate 
nõudmiste teemal, mis puudutavad ka ajaloolisi hooneid.

Elav arutelu saatis kursusel osalejate kodutööna tehtud 
ettekannete kuulamist, milles analüüsiti mingi objekti seisun-
dit, tema sisekliima parameetreid, selle mõju hoonele ja in-
ventarile ning parendamise võimalusi.

Loengutes kajastatud teemadel jätkati arutelu ekskursioo-
nidel nii Lõuna- kui Põhja-Gotlandi kirikutes. Kõige elavamat 
diskussiooni tekitas Lau kirikus nähtu. Kirikusse on paigalda-
tud eri tsoonidesse radiaatorid (seintele ja oreli lähedale), 
põrandaküte (pinkide alla) ja soojuskiirgurid (monteeritud 
pinkide kohal olevatesse valgustitesse). Vastakaid arvamusi 
tekitas kogu süsteemi otstarbekus, kasutamise keerukus, kallis  
ülalpidamine ning süsteemi visuaalne pilt. 

Ühiskoolitusest saadav kasu avaldub selles, kuidas me 
oleme võimelised uusi teadmisi edasi andma mälestiste omani-
kele. Eestis napib veel kirikute sisekliima ja kütmise alaseid 
häid kogemusi, miks mitte võtta üle oskusi ja õpetussõnu, mis 
on mujal end õigustanud.  Täiendkoolituse programm jätkub 
ning 2008. aasta kursuse teema on ajaloolised maastikud.
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Lau kirik. Valgusti siseküljele on paigaldatud kütteelemendid.

Hemse kirik. Lihtne viis välisukse soojustamiseks.
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2007. aastal eraldati riikliku programmi „Pühakodade säili-
tamine ja areng“ põhieelarvesse 14,3 miljonit krooni, millest 
4,05 miljonit krooni oli juba määratud sihtotstarbelisteks 
toetusteks kindlatele pühakodadele. Lisaeelarvest eraldati 
sihtotstarbeliselt veel kolmele kirikule (EELK Haljala Püha 
Mauritiuse kirik, EELK Käru kirik, EELK Järva-Peetri kirik) 
kokku 1,88 miljonit krooni. Seega jäi pühakodade programmi 
juhtnõukogu otsustada ainult 10,25 miljoni krooni jaotamine. 
Väljaspool programmi juhtnõukogu otsustatud toetuste 
hulgas oli kirikuid, mille seisukord ei vajanud erakorralist 
sekkumist (nt EELK Paide Püha Risti kirik, Valga Vladimiri 
Jumalaema Pühakuju kirik, mis valmis alles 2001. aastal), 
samas oli järjekorras ootamas mitu kõrge kultuuriväärtusega 
avariilist pühakoda ning programmi 2007. aasta vahendid 
võimaldasid jätkata vaid mõningaid pooleliolevaid töid ja 
neidki minimaalses mahus. Sellises kriitilises olukorras saatis 
programmi juhtnõukogu vabariigi peaministrile, kultuuriminist-
rile ja riigikogule pöördumise, milles juhiti tähelepanu püha-

kodade programmi jätkuvale alarahastamisele ning sellele, et 
pühakodadele mõeldud toetuste suurem jaotamine toimub 
väljaspool selleks eesmärgiks kokkukutsutud programmi juht-
nõukogu. 

Paraku tuleb tõdeda, et programmi alarahastamise jätku-
misel ning nii paljude avariiliste konstruktsioonidega kirikute 
puhul ei ole võimalik kasutada vahendeid ratsionaalselt (anda 
pühakodadele suuremaid toetusi, et vajalikud tööd saaksid 
mõistliku aja jooksul tehtud), sest eelarvesse tuleb võtta pide-
valt uusi avariilisi objekte. 

Pühakodade programmi investeeringute eelarve raames 
jätkati põhiliselt eelnevatel aastatel alustatud avariiliste katus-
te, tornikiivrite ja konstruktsioonide restaureerimist. Suure-
mate lõppenud töödena võib nimetada EELK Rannu Püha 
Martini kiriku tornikiivri, EELK Viru-Jaagupi kiriku tornikiivri, 
EELK Valjala Martini kiriku tornikiivri ja EELK Naissaare kiriku 
pikihoone katuse restaureerimisi. Lõpuni jõuti ka EELK Saare-
maa Jaani kiriku katuse ja lae restaureerimistöödega, kuid 
osaliselt toimub nende tööde eest maksmine ka 2008. aas-
tal. Samuti jätkusid tööd EAÕK Ilmjärve, EELK Haljala, EELK 
Ilumäe ja EELK Tõstamaa kirikute katusemaastike restaureeri-
misel. Alustati EAÕK Kuressaare Nikolai kiriku tambuuritorni 
restaureerimistöid, kuid tööde käigus selgus, et kahjuks ei ole 
torni võimalik säilitada ning see tuleb kõigepealt lammutada 
ja siis uuesti üles ehitada.

Alamprogrammide eelarves jätkusid kaks uurimisprojekti: 
lubimörtide näitajate hindamise uuringud (A. Uuetalu) ning 
Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustuste ja sooldu-
mise uuringud (TTÜ, U. Kallavus). Sisustuse alamprogrammis 
jätkus kirikutekstiilide ja kellade inventeerimine ning vallasvara 
konserveerimine ja restaureerimine. 2007. aastal toimusid 
muinsuskaitsealased täiendkoolitused EELK Ida-Harju, Pärnu, 
Saarte, Lääne ja Tallinna praostkondades ning osaliselt ka 
nende koolituste loengute põhjal anti välja põhjalik „Kirikute 
hooldusraamat“. Trükiste alamprogrammis ilmus välja veel 
Eesti kirikute seeria teine raamat „Tallinna Kaarli kirik“. 

Programmi korraldusliku poole pealt on veel oluline, 
et aasta lõpus töötati välja ja kinnitati „Riikliku programmi 
„Pühakodade säilitamine ja areng“ taotluste menetlemise ja 
eelarve koostamise kord“. Antud korraga reguleeriti taotluste 
registreerimine, eelarve koostamine ja pandi paika toetuste 
jagamise kriteeriumid. Programmi kohta on lisainfot Muinsus-
kaitseameti koduleheküljel aadressil www.muinas.ee/3339.

RIIKLIK PROGRAMM “PÜHAKODADE 
SÄILITAMINE JA ARENG” AASTAL 2007

Sille Sombri

Haljala kiriku käärkambri katus.

Ilmjärve kirik.
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I Pühakodade konserveerimis- ja avarii-restaureerimistööd     
                  kr

EAÕK Ilmjärve kirik Katuse avarii-restaureerimistööd 1 896 746
EELK Saaremaa Jaani kirik Katuse avarii-restaureerimistööd    938 000
EELK Rannu Püha Martini kirik Tornikiivri avarii-restaureerimistööd  763 100
EAÕK Kuressaare Nikolai kirik Tornikiivri avarii-restaureerimistööd 500 000
EELK Haljala Püha Mauritiuse kirik Katuse avarii-restaureerimistööd 475 000
EELK Viru-Jaagupi kirik Tornikiivri avarii-restaureerimistööd 475 000
EELK Tõstamaa Maarja kirik Katuse avarii-restaureerimistööd 475 000
EELK Ilumäe kabel Katuse avarii-restaureerimistööd 474 963
EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kirik Pikihoone katuse avarii-restaureerimistööd 337 000
EELK Naissaare kirik Pikihoone katuse avarii-restaureerimistööd 300 000
EELK Pindi kirik Katuse avarii-restaureerimistööd 294 000
EELK Roosa Jakobi kirik Katuse avarii-restaureerimistööd 294 000
EELK Kaarma Peeter-Pauli kirik Pikihoone interjööri restaureerimistööd 162 527
EELK Valjala Martini kirik Tornikiivri avarii-restaureerimistööd 159 505

II Sihtotstarbelised toetused
                 kr

EELK Tartu Pauluse kirik Restaureerimistööd 1 500 000
EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kirik (lisaeelarve) Pikihoone katuse avarii-restaureerimistööd 1 000 000
EELK Paide Püha Risti kirik Restaureerimistööd 1 000 000
EELK Kuressaare Laurentiuse kirik Restaureerimistööd 700 000
EELK Käru kirik (lisaeelarve) Katuse ja tornikiivri restaureerimistööd 500 000
EELK Haljala Püha Mauritiuse kirik (lisaeelarve) Katuse avarii-restaureerimistööd 380 000
EELK Kuressaare Laurentiuse kirik Oreli restaureerimistööd 300 000
EAÕK Värska kirik Akende restaureerimistööd 150 000
EELK Taagepera Jaani kirik Katuse restaureerimistööd 150 000
MPEÕK Valga Jumalaema Vladimiri pühakuju kirik Kellatorni remont 150 000
EAÕK Tahkuranna kirik Projektdokumentatsiooni koostamine, avariitööd 100 000

III Pühakodade uurimis-projekteerimistööd                                    
                 kr

EELK Jõhvi kirik Projektdokumentatsiooni koostamine 150 000
EELK Pöide kirik Projektdokumentatsiooni koostamine 150 000
EAÕK Kõpu kirik-koolimaja Projektdokumentatsiooni koostamine 129 300

EAÕK Kuressaare Nikolai kirik Valgustustambuuri tehnilise seisukorra uuringud ja 
mõõdistamine 78 871

EAÕK Sindi kirik Muinsuskaitse eritingimused ja tehnilise seisukorra uuring 73 242
EAÕK Tartu Uspenski kirik Katuse restaureerimisprojekt 70 000
Vennastekoguduse Pikavere palvela Katuse ja vahelae tehnilise seisukorra uuring ja projekt 45 000
EAÕK Ööriku kirik Katuse ja tornikiivrite restaureerimisprojekt 40 000
EELK Laiuse kirik Katuse restaureerimisprojekt 40 000
EELK Koeru kirik Põranda restaureerimisprojekt 20 000
EELK Sangaste kirik Muinsuskaitse eritingimused 20 000
EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirik Katuse restaureerimisprojekt 12 000
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Suuremad tehtud tööd mälestistel
Muinsuskaitseameti tellimisel 2007. a

Lõpetatud tööd või tööetapid 2007. a (maksumuses ka varasemate aastate maht juhul, 
kui neid töid rahastati ka varem) e kinnismälestiste avarii-restaureerimine e toetused 
mälestiste omanikele:

Harjumaal:
Ellamaa Tuuliku talu sepikoja restaureerimine, 200 000 krooni;
Loksa kiriku piirdemüüri (Tallinna tänava lõik) restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks 
EELK Loksa Püha Neitsi Maarja kogudus 327 554 krooni;
Keila kiriku lääneportaali (vandalismijärgne) remont, 18 000 krooni;
Aegviidu jaama elamu 1 välisukse restaureerimine 15 000 krooni.

Hiiumaal:
Õngu küla Õngu tuuliku restaureerimine, 56 000 krooni;
Suuremõisa mõisa peahoone ümbrusest ohtlike puude kõrvaldamine, 60 000 krooni;
Malvaste õigeusu kabeli restaureerimine, I etapp (vundament, seinapalgid, idaviilu laudis, 
põrandad jm), 230 000 krooni;
Nõmme küla Kopa tuuliku avarii-remont, 25 000 krooni;
Vilivalla küla Vilivalla tuuliku restaureerimine, 287 000 krooni;
Soera talu aida rookatuse paigaldamine, 57 000 krooni
Kärdla apteegihoone akende ja ukse restaureerimine, 57 000 krooni, lisaks OÜ Kärdla 
Apteek 15 380 krooni;
Tubala küla Tubala tuuliku remont, 30 000 krooni;
Tubala küla Tõnise tuuliku restaureerimine, 299 000 krooni;
Kaigutsi küla Miku tuuliku remont, 18 000 krooni;
Kärdla Vabrikuväljak 4 ja 6 keldrite remont, 16 178 krooni;
Pühalepa uue kalmistu metallristide (15 tk) restaureerimine, 30 000 krooni.

Ida-Virumaal: 
Narva Gerassimovi 3 elukasarmu katuse (korstnad, karniisid, tulemüürid) remont, 
150 000 krooni;
Narva Haigla 4 elukasarmu katuse (karstnad, karniisid, tulemüürid) remont, 150 000 
krooni;
Mäetaguse mõisa kabeli välisukse konserveerimine-restaureerimine, 72 145 krooni;
Lohusuu õigeusu kalmistu kabeli pikihoone katuse ja tambuuri restaureerimine, 327 
680 krooni.

Jõgevamaal:
Jõgeva Suur 18 elamu katuse ja fassaadide plekk-katete remont, 430 000 krooni, lisaks 
AS Jõgeva Elamu 29 586 krooni;
Torma kalmistu kabeli põranda restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks Torma Vallavalit-
sus 100 000 krooni;
Laiuse kalmistu kahe väravaehitise restaureerimine, 240 000 krooni, lisaks Jõgeva Val-
lavalitsus 215 900 krooni;
Uhmardu kihelkonnakooli hoone laastukatuse paigaldamine ja tõrvamine, 160 000 
krooni;
Saare mõisa pargi ja peahoone varemete ümbruse osaline heakorrastamine, 20 000 
krooni;
Kuremaa mõisa moonakatemaja signalisatsioonide ehitamine, 28 341 krooni, lisaks 
omanik Raul Orav 7 000 krooni;
Laiuse linnuse peavärava piirkonna müüristiku avarii-remont, 29 393 krooni.

Järvamaal:
Vetepere küla Tammsaare-Lõuna talu lauda katusekonstruktsioonide remont ja laastu-
katuse paigaldamine, 334 024 krooni;
Vetepere küla Tammsaare-Põhja talu aida restaureerimine, 92 000 krooni;
Roosna-Alliku mõisa valitsejamaja katuse restaureerimine, 600 000 krooni;
Paide linnusevaremete konserveerimine Lääneväravast põhjapoole jääval müürilõigul, 
200 000 krooni;
Paide Reopalu kalmistu hauatähiste ja piirdeaedade (tormikahjustuste järgne) restau-
reerimine, 33 000 krooni.

Läänemaal: 
Karuse kirikuaia kabeli katuse restaureerimine, 236 486 krooni;
Haapsalu linnuse Lõunaväravast itta jääva avariilise müürilõigu kolme raudbetoonist 
tugipiida rajamine, 219 000 krooni;
Räägu mõisa talli-tõllakuuri katuse remondi I etapp, 323 000 krooni;
Kelu küla Jaagu talu hoonete (tormikahjustuste järgne) katuste remont, 9 500 krooni;
Ridala vallas Nõmme külas asuva Aleksander III mälestussamba restaureerimine, 30 000 
krooni.
Lääne-Virumaal:
Laekvere pritsikuuri katuse ja torni avarii-restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks Laek-
vere Vallavalitsus 270 992 krooni;
Rakvere linnusevaremete valikuline konserveerimine, 200 000 krooni, lisaks SA Virumaa 
Muuseumid 36 000 krooni;
Toolse linnusevaremete valikuline konserveerimine, 200 000 krooni, lisaks SA Virumaa 
Muuseumid 36 000 krooni;
Avanduse mõisa peahoone talveaia katuse (163 m²) restaureerimine, 216 000 krooni, 
lisaks Väike-Maarja Vallavalitsus 100 krooni;

Kannastiku külas asuva Viru-Jaagupi kalmistu piirdemüüri restaureerimine, 50 000 
krooni;
Tamsalu vallas Loksakülas asuva II maailmasõjas hukkunute ühishaua piirdeaia ja värava 
remont, 19 000 krooni.

Põlvamaal:
Rosma kauplus-elamu II avarii-restaureerimine, 385 000 krooni, lisaks omanik OÜ Lau-
renta;
Räpina vesiveski katuse restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks OÜ Räpina Vesiveski 
510 216 krooni;
Pikajärve mõisa ait-kuivati väravaehitise avarii-remont, 50 000 krooni;
Vanaküla küla Kadaja talu elamu laastukatuse paigaldamine ja korstna remont, 227 846 
krooni.

Pärnumaal:
Saarde pastoraadi aida katuse avarii-remont, 100 000 krooni;
Audru mõisa aida kandekonstruktsioonide avarii-remont, 100 000 krooni;
Tarva doktoraadi keldri katuse avarii-remont, 60 000 krooni;
Kõima mõisa peahoone valikulised restaureerimistööd (põrandalaagid, sarikad, 
räästatõstjad jm), 200 000 krooni;
Varbla valla Allika küla Veski talu pukktuuliku avarii-remont, 50 439 krooni;
Pärnu Alevi kalmistu kivist hauatähiste (7 tk) restaureerimine, 35 000 krooni.

Raplamaal:
Kuusiku mõisa peahoone katuse remont, 345 624 krooni;
Nõmme kõrtsihoone sindlikatuse paigaldamine, 250 000 krooni, lisaks AS Nõmme 
Kõrts 239 098 krooni.

Saaremaal:
Muhumaa Koguva küla Välja talu lauda rookatuse paigaldamine, 250 000 krooni, lisaks 
omanik Rutt Veskimeister 10 000 krooni;
Muhumaa Koguva küla Käspri talu aida rookatuse paigaldamine, 130 000 krooni;
Muraja küla Paa tuuliku restaureerimine, 50 816 krooni;
Rannaküla Vaike tuuliku restaureerimine, 49 184 krooni;
Laidunina tuletorni avarii-konserveerimine, 32 500 krooni.

Tartumaal:
Tartu Vabriku 3 elamu katuse ja katusekonstruktsioonide remont, 520 000 krooni, lisaks 
KÜ Vabriku 3  140 000 krooni;
Tartu Kastani 9 elamu katuse ja katusekonstruktsioonide remont, 154 000 krooni, lisaks 
KÜ Kastani 9  353 800 krooni;
Suure-Rakke küla Jussi talu rehielamu valikrestaureerimine (seinad, vahelaed, katusekonst-
ruktsioonid, laastukatus), 387 000 krooni;
Tamme küla Tamme tuuleveski valikrestaureerimine koos veskipea laastukatuse paigal-
damisega, 161 422 krooni.

Valgamaa:
Helme linnusevaremete müürisäilme „Pea“ kindlustamine, 255 000 krooni;
Valga Vabaduse 31 fassaadide restaureerimine, 120 000 krooni, lisaks omanik Arvo 
Parmas 132 684 krooni;
Sangaste mõisa peahoone katuste restaureerimine, 400 000 krooni, lisaks Sangaste 
Vallavalitsus PHARE kaudu;
Sangaste mõisa aedniku tööriistakuuri konserveeriva katuse ehitamine, 8 000 krooni;
Hargla kalmistu piirdemüüri osaline restaureerimine, 10 000 krooni;
Vana-Otepää kalmistu kahe sepisaia restaureerimine, 30 000 krooni;
Otepää uue kalmistu kivist piirdeaia restaureerimine (55 m ulatuses), 15 000 krooni, 
lisaks Otepää Vallavalitsus 36 834 krooni.

Viljandimaal: 
Viljandi linnuse konvendihoone kabeli kirdenurga müüride, konvendihoone idatiiva 
vaheseinte ja II eeslinnuse müüride konserveerimine; I eeslinnuse peavärava võlvi ja 
põhjatiiva hoone lääneseina konserveerimine, Kaevumäe lavaga külgneva müüri kon-
serveerimine, 300 000 krooni, lisaks Viljandi Linnavalitsus 50 000 krooni;
Polli mõisa talli katuse avarii-remont, 210 000 krooni;
Polli mõisa aednikumaja konserveeriv katustamine, 70 000 krooni, lisaks OÜ TR Majad 
30 300 krooni;
Polli mõisa kasvuhoone ja küttemaja konserveeriv katustamine, 30 000 krooni, lisaks 
OÜ TR Majad 43 500 krooni;
Polli mõisa aia piirdemüüri ülaosa restaureerimine, 69 000 krooni, lisaks OÜ TR Majad 
102 500 krooni;
Kärstna mõisa Kabelimäel asuva Reinhold von Anrepi hauatähise, pronksist lõvikujutise 
restaureerimine, 21 000 krooni.

Võrumaal: 
Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine, konserveeriva katuse paigaldamine ja 
trepistiku ehitamine, 875 000 krooni (2006. ja 2007. a), lisaks Vastseliina Vallavalitsuse 
kaasrahastamine;
Sänna mõisa peahoone restaureerimise I järk (vundament, välisseinad, katus) 994 000 
krooni (2006. ja 2007. a), lisaks Rõuge Vallavalitsus 813 900 krooni;
Võru linnakalmistu malmvalust hauapiirde restaureerimine, 20 000 krooni.

Lisaks tehti rida uurimistöid, koostati muinsuskaitse eritingimusi ja restaureerimisprojekte.

Ülo Puustak
Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhataja
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VABATAHTLIKUD MUINSUSKAITSES
Helle Solnask

Kaks suuremat üleriigilist ettevõtmist, mida Eesti Muinsuskait-
se Seltsi eestvedamisel 2007. aastal läbi viidi, olid muinsuskait-
sekuu ning Euroopa muinsuskaitsepäevad.

Muinsuskaitsekuu, mis algab rahvusvahelisel muinsuskaitse-
päeval 18. aprillil ning kestab rahvusvahelise muuseumipäevani 
18. mail, toimus sel aastal 23. korda. Praeguseks on kuu raskus-
kese nihkunud üldpoliitilistelt ettevõtmistelt enam mälestiste 
tutvustamisele ja praktilistele korrastustöödele. Üritusi juhen-
davad ajaloolased, arheoloogid, muinsuskaitsjad ja kunstitead-
lased, rohkesti osaleb vabatahtlikke muinsuskaitsjaid ja kodu-
uurijaid. Muinsuskaitsekuu avas Püha Vaimu kirikus kultuuri-
minister Laine Jänes, EMS tunnustas muinsuskaitseliikumise 
silmapaistvaid edendajaid: Rein Jersolav ja Hans Põder pälvisid 
EMSi teenetemedali Eesti Kitsarööpmelise Raudtee muuseumi 
veeremi restaureerimise eest, Aarne Joonsaar elutöö eest 
restaureerimises, Wolfgang von Szeliga-Mierzeyewski muinsus-
kaitseliikumise edendamise eest baltisakslaste seas, Sven-Alur 
Reinans Välis-Eesti muinsuskaitseliikumise alalhoidmise ning 
Eesti kultuuriväärtuste säilitamise ja kodumaale tagasitoomi-
se eest, Mati Rosenstein muinsuskaitseliikumise edendamise 
eest Pärnu-Jaagupis ja Helju Sihver Jõgevamaal, Enno Tanilas 
Karula valla ajaloo uurimise ning mälestiste korrastamise ja 
propageerimise eest, Jüri Tõnisson Narva Muinsuskaitse Seltsi 
pikaajalise juhtimise, Narva muististe päästmise ja eestikeelse 
järjepidevuse alalhoidmise eest ning Rain Vaikla auto- ja bussi- 
transpordi arengut kajastava elektroonilise pildiarhiivi ja kodu- 
lehe koostamise eest. Paraku ei jäänud välja andmata ka 
Karuteene medal, millega EMS juhib tähelepanu Eesti ajaloo-
pärandit oluliselt kahjustanud teole. 2007. a anti välja koguni 
kolm Karuteene medalit: Tallinna Linnavalitsusele Pärnu mnt 4 
krundile kuuekorruselist uusehitust võimaldava detailplanee-
ringu eest, Tartu Ülikooli Narva Kolledžile Narva vanalinna 
visuaalselt reostava ja muinsuskaitselisi ettekirjutusi eirava 
projekti eest ning AS Uus Sakalale kultuurivaenuliku tegevuse 
eest Sakala kultuurikeskuse lammutamisel ning linnaehitusli-
kult ebasobiva uusehituse kavandamisel.

Nagu mitmel varasemal aastal, oli ka 2007.a muinsuskait-
sekuul suur rõhk heakorratalgutel ja mälestiste korrastamisel.  
Talgupäevi peeti mitmetel kalmistutel üle terve Eesti.

Kes päris talgutööks valmis polnud, võis uut ja huvitavat 
teada saada erinevatelt ekskursioonidelt, teabepäevadelt, 
seminaridelt. Ambla Metsaühistu korraldas Eesti Maaülikoolis 
seminari „Põlistalu – maakultuuri ja eestluse järjepidevuse 
kandja“ ning samateemalise näituse. Säästva Renoveerimise 
Infokeskus viis läbi terve loengutesarja restaureerimistoetus-
test, välisviimistluspassidest, muinsuskaitse seadusest, maja-
omanike koostööst muinsuskaitse järelevalveinspektoriga, 
Põhja Tallinna ja Kalamaja linnaosa planeerimise raamdoku-

mentidest, miljööväärtusest. Põhjalikult tehti tutvust Kassi-
saba linnaosaga ja vastavatud bastionite käikudega. Tutvus-
tati vallasmälestisi Eesti kirikutes, toimusid ekskursioonid 
Rahumäe, Aleksander Nevski, Kaitseväe surnuaial ja Metsa-
kalmistul. Järvamaa muuseumis leidis aset salongitund, kus 
tutvustati huvitavaid fakte Järvamaa kirikute restaureerimis-
est. Sõjaajaloo huvilistele kõneldi Afganistani sõjas 1979–
1988 langenud eestlastest. Märkimist väärib 9. mail peetud 
teaduspäev, mis oli pühendatud muinsuskaitsja Vello Lõugase 
70. sünniaastapäevale.  Muinsuskaitsekuu lõpetas ekskursioon 
Pirita kloostris.

Kõigis Eesti maakondades leidus inimesi, kes panustasid 
oma aega, energiat ja teadmisi meie ajaloopärandi eest hoo-
litsemiseks.

Peale mõningat suvepuhkust kogunesid muinsuskaitsjad 
taas, seekord Tartusse, et tähistada Euroopa muinsuskaitse-
päevi. Euroopa muinsuskaitsepäevad said alguse 15 aastat 
tagasi ja praeguseks tähistab neid 49 Euroopa kultuurikonvent-
siooniga ühinenud riiki. EMP eesmärk on avalikkusele tutvus-
tada nii oma maa kui ka Euroopa kultuuripärandit, andes 
igaühele võimaluse tasuta külastada mälestisi ning kultuuri-
loolisi paiku ning oma ajaloopärandit paremini tundma 
õppida. Kuna Euroopa muinsuskaitsepäevi tähistatakse igal 
sügisel sama-aegselt paljudes riikides, loob see ka omalaadse 
ühtekuuluvuse Euroopa riikide vahel. Eesti osaleb Euroopa 
muinsuskaitsepäevadel alates 1993. aastast. 

2007. a EMP  teemaks valisime üha aktuaalsemaks muutu-
vad miljööväärtuslikud alad. Miljööalade all ei pea me silmas 
mitte üksnes ajaloolisi linnakeskusi või omanäolisi puitrajoone, 
vaid ka maastikke laiemalt, mida pealesuruv ehitustegevus 
kipub rikkuma. Avatseremoonia toimus alles taastamisel 
olevas Tartu raudteejaamas. Rein Kilk tutvustas jaamahoonet 
ning kõneles omaniku muredest ja rõõmudest mälestise taas-
tamisel. Konverentsi üks eesmärkidest oli kokku viia omani-
kud ja valdajad ühelt poolt ning muinsuskaitse eeskirjadest 
kinnipidamist jälgivad spetsialistid teiselt poolt. Konverentsi 
külalistel oli võimalus tutvuda ka hiljuti taasavatud kultuuri-
keskusega Athena ning Supilinna eluga.

Lisaks konverentsile toimus mitmeid tasuta avalikke üri-
tusi, nagu näiteks 35 Euroopa riigi noorte fotonäitus oma 
kodukandi kultuuripärandist, näitus Viljandimaa miljööaladest, 
talgud ja õppekäigud mälestistel, Porkuni Paemuuseumi aren-
gukonverents, õppekäik Tamsalu Lubjaparki, külastuspäevad 
muuseumides.

Nii Eestile ainuomane muinsuskaitsekuu kui ka Eu-
roopa Muinsuskaitsepäevad on saanud traditsiooniks ning 
teotahtelised muinsushuvilised ootavad mõlemat. Jätkub nii 
tuntud headuses kui ka vähetuntud põnevaid mälestisi ning 
abikäsi ootavaid korrastamist vajavaid paiku.
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{ 25.–26. oktoobril 2007 toimus Muinsuskaitseametis 
seminar kirikute sisekliima ja kütmise teemal, mis toimus Balti 
mere piirkonna kirikute sisekliima koostöögrupi (Baltic Sea 
Region Network on Indoor Climate in Churches) semi-
naride raames. 

25. oktoobril peeti järgmisi ettekandeid: Rainer Heimsch, 
Saksamaa: “Principles of planning for the conservation and use 
of historic buildings considering heating and building physics 
on the basis of realized examples”; Tor Broström, Rootsi:  
“Indoor Climate in Nine Baltic Churches”; Tor Broström, 
Rootsi: “Proposed European Standards for Heating of 
Churches”; Lembit Kurik, Eesti: “Detection of Moisture  
Problems in Estonian Churches”; Tom Velander, Rootsi: 
“Mould and Climate Problems in the Brahe Church”. 

26. oktoobril külastati Jõelähtme, Kose, Tuhala, Tallinna 
Püha Vaimu, Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikut.

{ Haldusleping muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täit-
mise kohta Pärnu linnas

16. mail allkirjastasid Muinsuskaitseameti peadirektor 
Kalev Uustalu ja Pärnu linnavolikogu esimees Ahti Kõo hal-
duslepingu Pärnu Linnavalitsusega, mille eesmärk on Muin-
suskaitseametile pandud muinsuskaitsealaste riiklike kohus-
tuste üleandmine Pärnu Linnavalitsusele ning vastastikuste 
õiguste ja kohustuste sätestamine kultuurimälestiste säilimise 
ja kaitse tulemuslikuks korraldamiseks Pärnu linnas. Lepingust 
tulenevate õiguste ja kohustuste realiseerimist korraldavad 
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakond ja Pärnu 
Linnavalitsuse planeerimisosakond.

{ 26. mail avati Niguliste muuseumis näitus “Kirikukellad 
Eestis”. Eesti säilinud kirikukellade hulk on suhteliselt arvukas 
ning mitmekesine. Esimene seda teemat laiemalt tutvustav 
väljapanek pakkus ülevaadet kirikukellade erinevatest stiili-
dest. Näitus keskendus eelkõige vanematele, väärtuslike-
matele ning unikaalsematele Eestis säilinud kirikukelladele, 
mis pärinevad muuseumidest, kogudustest ning erakogudest. 
Lisaks “elusatele kelladele” eksponeeriti ka kelladega seotud 
esemeid, illustreerivaid fotosid, jooniseid ja skeeme. Koostaja 
Juhan Kilumets. 

{ Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseameti ühis-
tööna valminud teatmeteosele “Eesti pargid” (koostajad Silja 
Konsa, Urve Sinijärv, Kersti Lootus, Olev Abner, Ants Hein) 
omistati 2007. aasta Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali 
aastapreemia.

{ Raamatu-uudised saate teada Börsi käigust
Kui kojamees on hommikul suure võtmega Börsi käigu 
väravad lahti teinud, on teil võimalus külastada Ajaloo-
muuseumi Muuseumipoodi, mis tegutseb 2006. aasta lõpust. 
Sealt leiab suure osa Eesti muuseumide aastaraamatuid ja 
üllitisi, arhiivide, erialaühenduste, uurimiskeskuste ja ajaloo-
huviliste endi kirjastatut ning ajalooraamatute kirjastajate ning 
muinsuskaitse väljaandeid. Sellise poe pidamise eduks on 
tõsiasi, et kes poodi teab, tahab seal ka oma uurimistööde 
tulemusi teistele tutvustada. Nii see pood asjahuviliste toel 
toimibki – keegi tuleb ja soovitab, keegi tuleb ja ostab.

Foto: Vahur Lõhmus
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Muinsuskaitseameti 
tunnustused

Muinsuskaitseamet andis 2007. aasta tunnustuskirjad üle 12. 
oktoobril 2007. aastal tegevuslubadega ettevõtjatele ja vas-
tutavatele spetsialistidele korraldatud teabepäeva raames.

Dokumentatsioon:
v Kurmik Projekt OÜ  

muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojektid
v AB Ehala & Irik   

Keila-Joa puhkealal asuva Meremõisa 6 restaureerimis-
projekt

v Mare Rähni  
Kehtna mõisa peahoone sisekujunduse restaureerimise 
põhiprojekt

v Tõnu Sepp   
muinsuskaitse eritingtingimused ja eksperthinnangud 

v Urmas Arike  
Rakvere kohtumaja restaureerimisprojekt; Laidunina tule-
torni avarii-restaureerimistööde korraldamine

v Rändmeister OÜ  
uuringud ja muinsuskaitse eritingimused (Audru kirik, 
Pöide kirik)

v Sirle Salmistu, Artes Terrae OÜ 
Võru Katariina allee muinsuskaitse eritingimused

v OÜ Vana Tallinn  
värviuuringute metoodika väljatöötamine; värviuuringud 
ja restaureerimistööd Suure-Kõpu mõisas

v Merike Limberg, OÜ Vana Tallinn  
Rakvere Kolmainu kiriku uuringud

v Aleksander Danil 
Kiideva mõisa peahoone ehituskonstruktsioonide 
uuringute aruanne 

Teostajad:
v Jaak Tammearu  

Olustvere mõisas asuva mööblikogu esemete  
restaureerimine

v Eve Alttoa ja Isabel Aaso   
Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimine 
ja koopiate valmistamine

v Paul Uibopuu  
hauatähiste restaureerimine Pärnu Alevi kalmistul ja 
Pühalepa kalmistul

v Rändmeister OÜ   
Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine 

Järelevalve teostajad:
v Agu Roht, Marksi Projekt OÜ juhataja  

muinsuskaitseline järelevalve 

Omanikud:
v Arnold Pastak, Olustvere Teenindus- ja Maamajandus-

kooli direktor  
kultuuripärandi väärtustamine, mälestiste järjepidev  
korrastamine ja hooldamine Olustvere mõisas

v Alar Schönberg, Haapsalu Promenaadi 6a omanik 
Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal paikneva hoone 
restaureerimine

v Mai Parras, Haapsalu Suur-Lossi 8 omanik 
Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal paikneva hoone 
restaureerimine

Kultuuripärandi uurimine ja tutvustamine:
v Töögrupp koosseisus Olev Abner, Silja Konsa, Kersti 

Lootus ja Urve Sinijärv kultuuripärandi uurimine ja  
tutvustamine; raamatu „Eesti Pargid“ koostamine

KROONIKA

Haapsalu Promenaadi 6. Haapsalu Suur-Lossi 8.
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Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 
preemiad

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet jätkas oma iga-aastast tradit-
siooni tunnustada kultuuripärandit hindavaid omanikke, aren-
dajaid, arhitekte ja teisi, kelle ühise töö tulemusena hoitakse 
Tallinna linna, selle traditsioone ja väärtusi. Respekt ajaloolise 
keskkonna, selle kunagiste loojate, arhitektide ja ehitusmeist-
rite ning ajaloolise materjalikasutuse vastu väärib tunnustust 
ajal, mil valdav enamik ehitustest on ajutiseks kasutamiseks 
mõeldud kasumile orienteeritud masstoodang.

Parim restaureeritud hoone vanalinna muinsuskaitse-
alal: Rüütli tn 12, omanikud Piret ja Andres Saame; projekt ja 
restaureerimistööd AS Restor
Parim restaureeritud mälestis: Rotermanni kruubi-
veski; arendaja OÜ Rotermann City, arhitekt Vahur Sova, pro-
jektijuht ja ehitusjärelevalve teostaja Deivy Paavo 
Parimad korrastatud hooned Tallinna miljöö-
aladel: Serva tn 40 (omanikud Eilike ja Paavo Paasi, Saue 
tn 4 (omanikud Urve Õige, Arko Õige, Uno Akkermann ja 
Katrin Noorkõiv) ning Kopli tn 18 (omanik ja restauraator 
OÜ Asunik) 
Parimad uushooned ajaloolises keskkonnas: 
hooned Rotermanni kvartalis, projekteeritud arhitektuuri-
büroo Kosmos poolt
Parim mälestise sisekujundus: Tondi sõjaväelinnaku 
kunagiste tsaariarmee ja seejärel okupatsioonivägede käsu-
tuses olnud kasarmute ümberkujundamine Audentese Üli-
kooli kaasaegseks haridustempliks, sisearhitektid Reet Põime 
ja Andres Põime

Parimad partnerid:
• 2007. aasta muinsuskaitseliselt üheks põnevamaks tööks 

oli Vanalinna Hariduskolleegiumi hoone restaureerimine. 
Tänukirja said tellija Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium, 
restaureerimisfirma AS Facio ning muinsuskaitselise 
järelevalve teostaja Helve Ilves.

• Ühe olulisema pealinna kultuurirajatisena restaureeriti 
Eesti Draamateatri, endise Tallinna Saksa Teatri fassaadid, 
kus järelevalvet teostas Helve Ilves. 

• Eesti Vabariigi 90. sünnipäevaks restaureeriti Tallinna linna 
tellimusel riigitegelase Jaan Poska villa J. Poska tn 8. Esma-
klassilise töö eest puithoone taastamisel andis linn tänukirja 
inseneridele Heino Uuetalule ja Aarne Innar Sommerile 
tehnilise lahenduse ja ehitusjärelevalve eest. Samuti arhi-
tektidele Maile Grünbergile ja Anne Tamverkile sisekujun-
duse ning Kersti Lootusele villa õue haljastusprojekti eest. 
Restaureerimistöö eest saab tänukirja AS Rihti Ehitus.

• 2007. aastal said uue elu kaua aastaid räämas seisnud 
Kastellaani maja abihooned: Kadrioru lossi aednikumaja 
ja Kadrioru lossi teenijate maja. Linn avaldas tänu tellijale 
Vabariigi Presidendi Kantseleile ja hoonete puitdetailide ja 
-tarindite restaureerijale Jaanus Vipperile.

• Tänati veel Eesti Lastekirjanduse Keskust Tallinna vanalin-
nas Pikk tn 73 suurepärase ja avalikku kasutusse jõudnud 
ajaloolise hoone restaureerimise eest.

• Linn pidas tänukirjaga meeles ka Serva tn 40 hoone 
restaureerimisel aluseks olnud värvipassi koostajaid arhi-
tekte Kristin-Mari Looveeri ja Ene Odraksit ning Saue tn 
4 värvipassi koostajat arhitekt Loona Kikkast.

Riin Alatalu

KROONIKA

Tallinn Kopli 18. Tallinn Serva 40.
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27800   Laevavrakk “Schleswig-Holstein” Soome laht

27804   Laevavrakk “Krimulda” Väinameri Muhu väin, Hari kurk

27805   Laevavrakk “Linnea” Väinameri Muhu väin, Hari kurk

27861   Asulakoht Viimsi vald Pärnamäe küla

27864   Laevavrakk “Kihelkonna” Soome laht Kaberneeme laht

27865   Laevavrakk “Glückliche Ankunft” Soome laht

27866   Laevavrakk, nn Natturi vrakk Soome laht

27867   Laevavrakk “Nicolai” Soome laht

27868   Laevavrakk “Maria” Soome laht Kolga laht

27869   Laevavrakk “Sancte Marcus” Soome laht

27871   Laevavrakk, nn Suure paadi augu laev Soome laht Tallinna laht, Suur salm

27872   Laevavrakk “Meeme” Soome laht

27873   Laevavrakk Soome laht

27874   Laevavrakk Soome laht

27875   Laevavrakk Soome laht

27876   Laevavrakk Soome laht

27877   Laevavrakk “Aid” Läänemeri

27878   Laevavrakk Läänemeri

27879   Laevavrakk Liivi laht Kura kurk, Sõrve madal

27881   Laevavrakk “Stella Maris” Soome laht

27884   Sadamakoht Soome laht Käsmu laht

27886   Laevavrakk “Tver” Soome laht Tallinna laht

27888   Asulakoht Kuusalu vald Kahala küla

27889   Asulakoht Kuusalu vald Kahala küla (Toomahansu)

27890   Asulakoht Kuusalu vald Kahala küla

27891   Asula- ja sadamakoht Kuusalu vald Tsitre küla

27892   Asulakoht Kuusalu vald Mustametsa küla

27893   Asulakoht Kuusalu vald Uuri küla (Uuri I)

27894   Asulakoht Kuusalu vald Uuri küla (Uuri II)

27895   Kalme Kõue vald Alansi küla

2007. a kultuurimälestiseks tunnistatud
Arheoloogia

KROONIKA

Laevavrakk Krimulda. 

https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25476
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25480
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25481
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25537
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25540
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25541
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25542
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25543
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25544
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25545
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25547
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25548
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25549
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25550
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25551
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https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25557
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25560
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25562
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25564
https://register.muinas.ee/pdetail01.asp?mo_id=25565
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Arhitektuur

27855   Tammsaare-Lõuna talu elumaja Albu vald Vetepere küla, Tammsaare-Lõuna talu

27856   Tammsaare-Lõuna talu ait Albu vald Vetepere küla, Tammsaare-Lõuna talu

27857   Tammsaare-Lõuna talu meeait Albu vald Vetepere küla, Tammsaare-Lõuna talu 

27858   Tammsaare-Lõuna talu laut Albu vald Vetepere küla, Tammsaare-Lõuna talu

27859   Vaike talu tuulik Laimjala vald Rannaküla küla

27913   Puithoone (endine suvemõis) Tallinna linn Kotka tn 44

27914   Puithoone Tallinna linn Mardi tn 3

27915   Puithoone (Diakonisside lasteaed) Tallinna linn Pärnu mnt 123

27916   Tallinna elektrijaama korsten Tallinna linn Põhja pst 27a

27917   Tallinna elektrijaama katlamaja Tallinna linn Põhja pst 27

27918   Tallinna elektrijaama suur estakaad Tallinna linn Põhja pst 27a ja 35 vahel

27919   Tallinna gaasijaama vana (II) gaasimahuti Tallinna linn Põhja pst 25/Kalasadama 2

28313   Valli baari interjöörid Tallinna linn Müürivahe tn 14

Kunst

27930 – 27940 ja 27948 – 27982  EELK Haljala Püha Mauritiuse kirik, Rakvere mnt 1, Haljala alevik 
27941 – 27947 ja 27929  Esku kabel, Tepelvälja küla 
27983 – 28040   EELK Rakvere Kolmainu kirik, Pikk tn.19 
28041 – 28054   EELK Ilumäe kirik, Ilumäe küla 
28055 – 28058   EELK Kadrina Katariina kirik, Viitna tee 1, Kadrina alevik
28059 – 28082   EELK Käsmu kirik, Käsmu küla 
28083 – 28105   EELK Kunda kirik, Mere t., Kunda linn 
28106 – 28132   EELK Simuna Siimona ja Juuda kirik, Simuna alevik 
28133 – 28175   EELK Väike-Maarja kirik, Väike-Maarja alevik 
28176 – 28195   EELK Tapa Jakobi kirik, Pargi 1, Tapa linn 
28196 – 28207   EELK Tudu kirik, Tudu alevik 
28208 – 28246   EELK Viru-Jaakobi kirik, Viru-Jaagupi alevik 
28247 – 28260   EELK Viru-Nigula kirik, Viru-Nigula küla 
Salastatud asukohaga 55 tk

Vasakul: Tallinna elektrijaama korsten 
Põhja pst 27a. 

Paremal: Mardi 3, Tallinn.

2007. a KAITSE ALLA LÄINUD
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IN MEMORIAM

Aino Pung 
05.02.1955 – 22.09.2007

Aino Pung tuli muinsuskaitsesse tööle 1988. aastal, Eesti 
jaoks pöördelistel aegadel, mil vajasime sel alal hakkajaid ja 
pühendunud inimesi. Aino asus tööle Järvamaa muinsuskaitse 
inspektorina ning panustas maakonna kultuuripärandisse 
sedavõrd, et nende kahe vahele võib tõmmata võrdusmärgi. 
Tema eestvõtmisel algatati Järvamaal mõisakoolide liikumine, 
mis kasvas üle-eestiliseks ja mida tänaseks toetab juba riik-
likul tasandil käivitunud „Mõisakoolide riiklik programm“. 
Aino tavatses naerusui öelda: mul on kõik kontrolli all; ja seda 
mälestised Järvas ka olid. See ei olnud öeldud jäiga ametniku, 
vaid targa, hooliva ja juhendava spetsialisti poolt.

Järvamaal arvestati muinsuskaitsega, veelgi enam, muinsus-
kaitsest peeti seal lugu, mis oli paljus Aino teene. Meie kolleegi 
tööd austati ja märgati. Mitmel korral pälvis ta Muinsuskaitse-
ameti ja Järvamaa linnade ning valdade tänukirjad, Järva 
maavalitsus hindas tema töö maakonna teenetemärgi väärili-
seks, Eesti president andis teeneka muinsuskaitsetöö eest 
Valgetähe IV klassi ordeni.

Aino, kes oli töötanud ajalooõpetajana, jätkas samal 
suunal ka kultuuripärandi alal. Ise mälestisi ja nende laiemat 
kultuurilist tausta tundes oskas ta inimestele kultuuripärandi 
hoidmist õpetada just väärtustamise kaudu, selgitades, ise igal 
võimalusel nakatavalt ja entusiastlikult kohal olles. Teda jagus 
justkui kõikjale: mälestiste omanikega ja vallavalitsuse inimes-
tega objektile nõu pidama, sinodil esinema, õpilastega talguid 
korraldama, põlluserval arheoloogiamälestise tähist paigalda-
ma, kultuuripärandi komisjonides muinsuskaitse eest seisma. 
Tema tegemised olid tulemusrikkad: kultuuripärandist lugu 
pidavad ja restaureerimishuviga mälestiste omanikud, mäles-
tisi oma valla visiitkaardiks kujundanud vallajuhid, eeskujulikult 
korrastatud mõisakoolid jpm.

Jääme Ainot meenutama kui kultuuripärandile pühendu-
nud ja oma tööd sügavalt armastanud inimest. 

Silja Konsa
Foto Arnold Unt





AASTARAAMAT

130

MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2008:
Koolimajade restaureerimine Tallinnas – 10 aastat kogemust 
Lutheri kvartali uus elu
Hoid ja areng linnaruumis. Tallinna kesklinna miljööalade teemaplaneering ja kõrghoonete teemaplaneering 
Heimtali mõisa ringtalli konserveerimine ja kohandamine võimlaks 
Varnja ikonostaasi restaureerimise saaga
Ajalooliste ahjude restaureerimine
Arheoloogilised avastused Vabaduse väljakul ja bastionaalvööndis 
20. sajandi arhitektuuri inventeerimine
Ettekirjutusest karistuseni


