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MÄLESTIS: MÄRK MINEVIKUST VÕI 
INVESTEERING TULEVIKKU?

Kalev Uustalu

Euroopa muinsuskaitsejuhtide foorumi neljandal kokku-
saamisel Bratislavas ja Viinis 2009. a mais kutsuti kõiki 
Euroopa riikide valitsusi üles tunnustama kultuuripärandi 
arendamise ja rakendamise keskset rolli säästva majan-
duse elavdamise paketis. Oma tegevusega on siin teistele 
Euroopa riikidele eeskujuks Prantsusmaa, Luksemburg, 
Holland, Norra ja Slovakkia.

Kultuuripärand ei tähenda ainult märke riigi ja rahva 
minevikust: ta võib mängida olulist rolli selle riigi ja rahva 
tulevikus. Euroopa riikides tehtu näitab, et investeerin-
gud kultuuripärandisse on olemuselt säästev, pikaajaline 
ja mõõdetavalt edukas lahendus majanduslanguse peri-
oodil. Praktika kinnitab, et ajalooliste ehitiste ja kohtade 
taastamisse või taaskasutusse võtmisse investeerimine 
loob töökohti ning edendab majandustegevust. Pärandiga 
seotud kogukonnas määratletakse selgemalt oma identi-
teeti ja seal tugevneb sotsiaalne ühtekuuluvus. Muinsus-
kaitsega tegelemine paneb inimesi tundma end neis pai-
gus koduselt. Lisaks mälestiste kultuurilisele väärtusele on 
nendega riiklikul tasandil tegelemine oluline veel kolmest 
aspektist:

1. Majandus: kultuuripärandi taastamine/säilitamine on 
töömahukas ja suurendab kohalike töökohtade loomist. 
Avaliku sektori toetuste ja erasektori investeeringute suhe 
kultuuripärandiga on Euroopas kuni 1:7. Investeeringud 
pärandisse mõjutavad otseselt kultuuriturismi kasvu, mis 
viib pikemas perspektiivis sotsiaalse ja majandusliku kasuni.

2. Keskkonnakaitse: on tõestatud, et traditsiooniliste 
ehitusmaterjalide ja ehitusmeetodite kasutamine on kesk-
konnasõbralik. Ajalooliste ehitiste konserveerimine ning 
neis sisalduva energia- ja materiaalsete ressursside taas-
kasutuselevõtt vähendab ehituskulusid ja aitab vältida 
uute, ökoloogiliselt vähemsõbralike materjalide tootmist 
ja kasutamist.

3. Sotsiaalne tasand: Ajalugu ja pärand on inimeste 
alateadvuses seotud kohaliku ja riikliku identiteediga seda-
võrd, et inimesed hoolivad pärandist ka majandusliku 
ebakindluse perioodil. Teadlikkus ja jagatud mure kultuuri-
pärandi pärast on üheks võtmeteguriks kogukonna sot-
siaalses sidususes ja integratsioonis. Elukvaliteet ja päran-
diga seotuse tunne on inimesele oluline ning see on üheks 
peamiseks põhjuseks, miks valitakse elu- ja töökohaks aja-
loolis-kultuurilised paigad.

Arvestades ülaltoodud aspekte ja mitmeid rahvus-
vahelisi konventsioone, mis on otseselt või kaudselt kul-
tuuripärandi kaitsega seotud, peaks riik oma majanduse 
elavdamise strateegias mälestiste säilitamisele ja korras-
tamisele olulise koha leidma. Arhitektuuri-, ajaloo- ja 
arheoloogiamälestistesse panustamine on majanduse 
elavdamise ja töökohtade loomise tõhus vahend. Kul-
tuuripärandisse investeerimisel on riigi arengut silmas pida-
des mitmekülgsed positiivsed mõjud nii lühemas kui ka 
pikemas perspektiivis. 

2

Riikliku tähtsusega ehitismälestis ja 
vaatamisväärsus – mõisakool –  

võimaldab paikkonnal osaleda sise- ja 
välistursimis: luua uusi töökohti ja  
mitmekesistada hooajalisi üritusi  

(näitused, kontserdid, konverentsid). 
Suure-Kõpu mõisakool Viljandimaal.  

Foto: Jaan Vali
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SEE EI OLE MUINSUSKAITSE ASI?
Leele Välja

Seda fraasi oleme küllap kõik kuulnud, paljud ka ise lausunud. 
Kuigi kontekst ja situatsioon on alati erinev, on tegemist sõnu-
miga, mille edastamise eesmärgipärasuse üle tasub sügavamalt 
järele mõelda. Kas mälestise ja muinsuskaitsealaga seonduvalt 
on üldse teemasid, mis ei ole muinsuskaitse asi?

Mis on üldse muinsuskaitsealase tegevuse, sh riikliku 
muinsuskaitsekorralduse peamine eesmärk? Küllap nõustu-
takse, et see on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine. 
Muinsuskaitseseaduses räägitakse aga õiguste ja kohustus-
te reguleerimisest mälestiste ja muinsuskaitsealade kaitse 
korraldamisel ja säilimise tagamisel. Mis kahtlemata on olu-
line tegevus, kuid pigem siiski vahend ja abinõu, mitte lõpp-
eesmärk. Võimalik, et kogu muinsuskaitselise tegevuse raskus-
punkti asetus seaduse täitmisele ja bürokraatliku masinavärgi 
toimimisele (ja mitte mälestiste hoidmisele) saabki alguse 
seadusetekstist, kus rõhk on korralduslikul küljel, mitte lõpp-
eesmärgil.

Näiteks vajab mälestiseks olev elamu hädasti uut katust. 
Muinsuskaitse eritingimused näevad ette nt kindla suuru-
sega tahvlitest valtsplekist katuse või hoopis kimmkatuse. 
Omanikul jagub aga raha vaid kõige odavamate lahenduste 
tarbeks. Ideaaljuhul tuleb siin appi võimalus toetada riiklike 
kultuurimälestiste restaureerimist riigieelarvest ja katta kalli-
ma lahenduse kasutamisega tekkiv hinnavahe. Reaalsus on aga 
see, et pideva alarahastatuse juures jõuab see abi vähesteni.

Millised on teised võimalused: kas lubada teatud möön-
dustega mälestisele vähem sobivat katusekattematerjali või 
deklareerida, et peab olema nii nagu ette nähtud ja see ei 
ole muinsuskaitse asi, kuidas see saavutatakse. Praktikast on 
näiteid mõlema mõtteviisi kohta. Loomulikult on olemas veel 
võimalus otsida kompromisse nt nõudmisi leevendades. Olu-
line on aga teadvustada, et eesmärk on väärtusliku hoone 
säilimine, mitte ametnike mugav elu. Jäik seisukoht, kus prob-
leemi lahendus jäetakse üksi omaniku kanda, on mugav muin-
suskaitse eest vastutavate ametkondade jaoks, aga muretu 
mugavus ei tohiks ju ometi eesmärk olla. Katuse puhul, mis 
kipub hoone säilivuse seisukohalt üliolulist rolli mängima, on 
esmatähtis tema olemasolu. Võib-olla peaks võimaldama ka 
n-ö ajutisi lahendusi, millele antaksegi eluõigust ehk 10–15 
aastaks? See tagaks hoone säilimise, omaniku motivatsiooni 
restaureerimistöid jätkata (kui ta muinsuskaitse nõudmisel 
kogu oma (laenu)raha katusepanekuks kulutab ja välistab 
sellega võimaluse hoonet tervikuna kasutusvalmidusse viia, 

kaob tal enesestmõistetavalt huvi üldse midagi teha) ja pike-
mas perspektiivis kultuuriväärtusliku objekti eksponeerimise 
algupärasel kujul. Neid hooneid, kus ehitustegevus pärast uue 
katuse panekut aastakümneteks lõppenud on, leiame meie 
maalt hulgi.

Loomulikult ei tähenda see, et järeleandmised peaksid 
saama igapäevaseks, kindlasti mitte. Igal konkreetsel juhul  
tuleb kaaluda objekti väärtust, asukohta, tehnilist seisundit, aga 
ka tulevast kasutuspotentsiaali, omaniku võimalusi jne. See 
ei ole kerge, sest valemeid, kuhu sisestada eelpooltoodud 
näitajad numbrilisel kujul, ju ei ole. Alati jääb oht, et mõni 
kõrvalseisja hakkab süüdistama ametnikku pretsedendi 
loomises ja klientide ebavõrdses kohtlemises. Nii ongi liht-
sam mõõta kõigile ühe mõõduga ja olla pigem jäigal, erandeid 
välistaval positsioonil. Küsitav ainult, kas see on ikka kultuuri-
pärandi säilimise huvides.

Või klassikaline juhtum inspektorite töölaualt, kus pärast 
muinsuskaitsjate ettekirjutusi teatab arendaja nõutult, et 
nende tingimuste järgi ei ole tal võimalik toimida, sest pro-
jekt ei hakkaks ennast iialgi ära tasuma ja sellega muutub 
igasugune investeering mõttetuks. Loomulikult võib nii väita 
ka see, kellel tegelikult vaid loodetud kõrge kasum saamata 
jääb. Kuidas eristada tegelikku probleemi pseudoproblee-
mist. Retsepti pole. Aga küüniline seisukoht, et see „ei ole 
muinsuskaitse asi” ei ole kindlasti lahendus. Probleem ei ole 
ju arendaja projekti tasuvuses, sellega kaasnevad mälestise 
säilimise, kasutusvõimaluste, linnaruumi atraktiivsuse ja kasu-
tamise, sotsiaalsete protsesside jne küsimused. Muidugi ei 
saa muinsuskaitsjad kõigis nendes küsimustes kompetent-
sed olla, kuid probleemi eitamine on kõige nutusem variant.  
Alati on ju võimalik eri elualade spetsialistid ühe laua taha 
tuua ja ära kuulata. Mälestis (või linnaruum) on orgaaniline 
tervik, kus üks osa ei funktsioneeri teiseta. Nagu meditsiinis 
rõhutatakse vajadust ravida mitte haigust, vaid inimest, tuleb 
ka kultuuriväärtuste hoidmist vaadelda kogu tema terviklik-
kuses. Dialoog, kus mõlemad pooled sisuliselt argumentee-
rituna otsivad kasutuskõlbulikke kompromisse, on hoopis 
euroopalikum ja tulemuslikum lähenemine. Omanik ei ole 
kurjategija (kuigi sageli kostab hääli, et mõnigi kord just nii 
inimesi koheldakse), pigem siiski heategija, kelle rahaga mõni 
kultuurimälestis või tükike linna korda ja kasutusse saab. Tõsi 
küll, lugupidavat suhtumist väärib kindlasti iga inimene, kuid 
muinsuskaitsesüsteemi jaoks, mis on ellu kutsutud riigi esinda-
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jana kultuurimälestiste hoidmist ja säilitamist korraldama, 
peaks omanikud olema esimene koostööpartner, mitte kor-
ralekutsumist vajav seaduserikkuja.

Lühinägelikud otsused, mis ei arvesta konteksti ja ümb-
ritsevat ruumi (pean siin silmas nii arhitektuurset kui ka 
sotsiaalset mõõdet) ei ole mälestise huvides ja diskredi-
teerivad lisaks ka muinsuskaitsesüsteemi. Kommunikatsioon, 
see 21. sajandi märksõna on möödapääsmatu muinsus-
kaitseski. Toimiva kommunikatsiooni üks olulisi komponente 
on aga seisukohtade argumenteeritus ja sügav lugupidamine 
teise osalise vastu. Kõrgilt visatud repliik „see ei ole muinsus-
kaitse asi” annab aga kliendile sõnumi, et tema mure on 

tema mure ja nõu ning abi (mis peaks justkui riikliku muinsus-
kaitsesüsteemi üks ülesandeid olema) siit loota ei ole. Me 
tahame, et mälestiste omanikud suhtuksid pärandisse lugu-
pidamise ja armastusega. Kas ei vääri nad ka ise samasugust 
kohtlemist?

Loomulikult püüavad kõik parimat, välja kukub kuidas 
kunagi. Kindel on aga, et kui eesmärgiks on kultuurimälestiste 
ja muinsuskaitsealade hoidmine ja säilitamine, on muinsus-
kaitse asi kõik, mis neid puudutab, kõik nendega seotud prob-
leemid on ka muinsuskaitse probleemid. Silmade sulgemine ei 
muuda kitsaskohti olematuks, hoolimata illusioonist, et mida 
ei näe, seda pole olemas.

Kui hingevaakuv Keskvere mõis Läänemaal, mis on meie puitmõisate seas vanimaid ja väärtuslikumaid, sai 1990. aastate esimesel poolel profiil-
plekist katuse, tundus see esmapilgul väga jõhkra lahendusena.  Ajutine lahendus aga peatas lagunemisprotsessi ja praeguseks on hoone ülihoo-
likalt restaureeritud ning kasutusel, kavas on ka ajutisena mõeldud katusekatte vahetamine sobilikuma vastu. Kahetsusega tuleb nentida, et hoone  
päästis vist mittemälestiseks olemine (riikliku kultuurimälestise staatuse sai see alles 1998). Kui katusepaneku-aegadel oleks alanud aastate-
pikkune arutelu teemal milline materjal on õige, poleks meil sellest barokkpärlist enam põhjust rääkida. Foto: Tiina Tammet
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KADRIORU LASTEPARGI PAVILJON 
Muuseum Miia-Milla-Manda

Leele Välja, Katrin Etverk

L. Koidula 21c, Tallinn
Restaureerimisprojekt ja muinsuskaitseline järelevalve: 
Arhitektibüroo Katrin Etverk OÜ (Katrin Etverk)
Teostus: OÜ Triaad Grupp
Sisearhitektuur: Maile Grünberg
Tellija: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kadriorus asuv muuseum Miia-Milla-Manda on meie muinsus-
kaitse 21. sajandi esimese kümnendi probleemide ja lahen-
duste eeskujulik näide. Illustreerides kujukalt mitmeid kitsas-
kohti, annab see lugu signaali võimaluste paljususest vaid hea 
tahte olemasolul.

Aja lugu
1929. aastast Kadrioru lossis resideerinud riigivanem (1938. 
aastast alates president) Konstantin Päts mõjutas kogu 

Kadrioru lossiansambli ja pargiala käekäiku märkimisväär-
selt. Üksteise järel kerkisid pargi rüppe administratiivhoone 
presidendi institutsiooni tarbeks, vahipataljoni kasarmud ning 
ohvitseride elamu, kõlakoda ja tegelikult esimesena selles reas 
Lastepark koos puidust paviljoniga. Totalitaarsusele kalduva 
valitsejaimago pehmendamine lastesõbralikkusega on tuntud 
mitmete suurriikide ajaloo-lehekülgedelt, miks ei sobiks see 
kasutamiseks siis ka siinses väikeriigis? Alar Kotli planeeringu 
järgi rajatud parki projekteeris kerge puidust paviljoni Villem  
Seidra (1936–1937). Vaikivale ajastule kohastes uusklassit-
sistlikes vormides puidust hoone oli mõeldud teenindama 
lastepargi basseine (riietus- ja personaliruumid ning ka kino-
saalina kasutatav võimlemissaal). Hoolimata riigikorra muutus-
test säilitas hoone oma algse funktsiooni: veel 1970. aastatel 
said paljud Tallinna lapsed ujumise algõpetuse just seal. Kuigi 
basseinid ja neid teenindav pool jäid kasutusest välja juba 
möödunud sajandil, oli võimlemissaal kasutusel tantsuklubi 
Palestra harjutuspaigana kuni restaureerimistööde alguseni.

Mälestise lugu
2002. aastal jõudis Tallinna Kultuuriväärtuste Ametisse Kadri-
oru parki karatekeskuse rajamise projekti eskiis. Kui Indrek 
Pertelson selle sooviga Tallinna Linnavalitsusse pöördus, leidis 
toonane Noorsoo- ja Spordiamet selleks enda meelest  
sobiva asukoha Lastepaviljoni kohal: laheneks kõik amorti-
seerunud paviljoniga seotud probleemid ja linn saaks juur-
de uue spordikeskuse. Vaid väike tülikas detail: paviljoni ees 
paiknes hiiglaslik kultusekivi I aastatuhandest, mis arheoloogia-
mälestisena nõudis projekti kooskõlastamist ka muinsuskait-
sega. Mahult Kadrioru lossi ületanud pseudobaroklik hoone-
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Paviljoni värviskeem. Villem Seidra, 1937. Riigiarhiiv.
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kavand tekitas aga ärevust: puitarhitektuuri eestkõnelejad 
muretsesid silmapaistva puithoone hävimise pärast (tüpoloo-
giliselt üks väheseid supelasutustega ühte liiki kuuluv esindaja), 
Kadrioru kaitsjad aga ebamastaapse hiigelhoone pärast aja-
loolises pargimiljöös. Et aga hoone tehniline seisund ei ol-
nud parimate killast, telliti esmalt ekspertiis. OÜ H. Uuetalu 
ekspertiis nentis, et hoolimata kahjustuste ulatusest on hoo-
ne täiesti restaureeritav.1 Loogilise jätkuna järgnes menetlus-
protsess, mille käigus peeti ohtralt vaidlusi ja muinsuskaitsjad 
ei saanud toonaste linnaisade käest just kiita. Selle lõppedes 
2003. aasta märtsis sai Lastepaviljonist riiklik kultuurimälestis. 
Ka karateharrastajad ei jäänud tühjade kätega: neile leidis linn 
maatüki Haaberstis.

Arhitektuurilooliselt ja ajalooliselt oluline objekt oli 
päästetud lammutamisest, aga mitte lagunemisest. Järgnesid 
mõned murelikud aastad, mil hoone uut funktsiooni ja restau-
reerimist ootas. Esimene kandidaat oli Lastekirjanduse Keskus, 
kuid normidest tulenevalt ei olnud puitmaja nende jaoks hea 
lahendus. Järgmise ideena kerkis esile Lastemuuseum, mis 
Kalamaja serval ülikitsukestes ruumides paiknes. See projekt 
osutus edukamaks ja on praeguseks Miia-Milla-Manda muu-
seumina juba mõnda aega lastele avatud olnud.
Muinsuskaitselisi õppetunde oli siin kolm:
• Kaugeltki kõik arhitektuurilooliselt olulised hooned ei ole 

riikliku kultuurimälestisena kaitse all, isegi mitte need, mis 

võivad olla oma tüübi viimased esindajad. See õppetund 
on tänaseks peaaegu omandatud: pärast skandaali Sakala 
keskuse lammutamise ümber algatas Kultuuriministee-
rium 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamise 
projekti, mille I etapp (maakondlikud ülevaated) on lõpe-
tatud. Analüüs koos konkreetsete kaitsemeetmetega alles 
valmib.

• Pealtnäha räämas hoone ei pruugi olla üldse lootusetus 
seisus. Sageli on vanad majad tehtud väga kvaliteetsest 
materjalist ja ajahambale hästi vastu pannud. Eriti kui on 
tegemist märgilise hoonega, mida Lastepaviljon kahtle-
mata on, saab hoone säilitamine-restaureerimine ainult 
laiemat kasu tuua. Väärtuslik arhitektuuriteos ja Kadrioru 
pargihoonestuse oluline esindaja muutus mõistetavaks ka 
muinsuskaugetele inimestele.  Ja kas on paremat viisi las-
tele vanade majade võlu ja väärtuste tutvustamiseks?

• Hoone elujõulisuse määrab selle kasutatavus. Sobiva 
funktsiooni puudumisel on ka väärtusliku hoone säilimist 
keeruline korraldada. Käesolev juhtum klassifitseerub 
eeskujulikuks näiteks hoone ja funktsiooni teineteise-
leidmisest. Küllap on olemas sobiv kasutus igale vanale 
väärtuslikule hoonele. Omavalitsuste südameasjaks peaks 
olema enne ühegi uue hoone ehitamise otsust vaadata 
üle need, mis on juba olemas.

KADRIORU LASTEPARGI PAVILJON

Fotod: Eva Luure
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Restaureerimise lugu
Lastepargi paviljoni restaureerimistööd algasid 2007. aasta 
novembris, muuseum avati 2009. aasta sügisel.

Hoone oli enne restaureerimistööde algust väga halvas 
seisus, katus lekkis mitmest kohast, konstruktsioonid olid de-
formeerunud, soklipealsed puitdetailid pehkinud. Kohati tõusis 
pinnas soklist kõrgemale. Visuaalse vaatluse järgi hinnati kan-
dekonstruktsioonide kahjustuseks ca 50%. Projekteerimise 
käigus konstruktsioone ei avatud, kuna see oleks seisukorda 
veelgi halvendanud, tehti vaid hoone viimistlusuuringud. Sel-
gus, et välisvoodrit katab 13 värvikihti, saali siseseintel määrati 
kindlaks üheksa värvikihti, lae keskosas olid puitpaneelid kae-
tud ainult originaalviimistlusega, pruuni peitsi ja lakiga.

Restaureerimistööd algasid konstruktsioonide avamisega, 
et teha kindlaks reaalne olukord ja määratleda konkreetsed 
tööd ning vajadus konstruktsioone asendada või saneerida. 
Hoone tagaseina välisvooder oli üldiselt amortiseerunud ning 
eemaldati, osaliselt oli ka karkass nii halvas seisus, et otsustati 
asendada muuseumi fuajee ulatuses uuega. Ülejäänud seina-
karkassi tehniline seis võimaldas seda plommida.

Põrandatega oli probleem tõsine. Olemasolevad põran-
dalauad paiknesid vahetult paekivist laotud sokli peal, põran-
date alune oli tuulutatav. Talvisel perioodil olid põranda-
laudade all miinuskraadid. Olukorra parandamiseks otsustati 
loobuda tuulutatavast laudpõrandast. Ehitusaegne põrandate 
kate oli olnud põhiliselt naturaalne linoleum. Sellest lähtuvalt 
valati uued aluspõrandad betoonist ja kaeti pehmel alusel 
linoleumiga. Kogu hoonesse pandi põrandaküte. Betoonplaa-
tide alla paigaldati polüstüroolplaatidest soojustus. Selleks et 
lõigata läbi külmasild, asendati siseküljel vundamendi paekivi-
serv osaliselt kergbetooniga, millele paigaldati kivivilla ribad. 
Põrandate avamisel selgus, et vahetult talade vahel paikneb 
muu prahi hulgas ka huumusrikas pinnas. Vundamenti kohati 
polnudki, neis lõikudes toetati karkass uuele vundamendile. 
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Vaade lastemuuseumi  tagaseinale, selles osas otsustati monteerida 
täielikult uus karkass.

Galerii keskosa lagi toestati ja sambad demonteeriti restaureerimiseks.

Aknaplokkide paigaldamisel kasutati tihendamiseks takku.
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Mõnes kohas oli vaheseina kandnud tala  huumuse sees kan-
devõime täielikult kaotanud ja sein püsis vaid „harjumusest“.

Saali põrand oli üllatavalt heas seisus. Põranda laagidel 
polnud mingeid kahjustuste jälgi, laudis (ca 42 mm paks) laa-
gide peal oli tihe ja sile. Saali põrand oli alt tuulutatav, tuulu-
tusavad olid lahti, laagide all oli killustikukiht, huumusrikast pin-
nast polnud. Kohati oli säilinud ehitusaegset linoleumi, millel 
polnud näha mingeid ebatasasuste murdeid. Põrandale oli 
hiljem paigaldatud täiendavaid plaadikihte, ilmselt soojustami-
se eesmärgil. Seoses põrandakütte paigaldamisega ja hoone 
soojustamisega tuli saali põrand siiski demonteerida ja asen-
dada teiste põrandate eeskujul betoonplaadiga.

Seinte soojustamine oli suhteliselt lihtne: karkass-seinad 
avati ühelt küljelt ja karkassi vahele paigaldati soojustusplaa-
did (poolkõva kivivill). Neis seinaosades, mis avati välispinnalt, 
paigaldati ka tuuletõkkeplaadid, seal, kus eemaldati sisevooder 
ja välisvooder jäi demonteerimata, pandi karkassi vahele tuule-
tõkkepaber. Selline soojustamisviis ei anna küll energiamärgi-
sega nõutavat soojustuse taset, aga ligilähedase siiski.

Hoone üks aktsente on sammasgalerii. Jüri Kuuskemaa 
andmetel pärinevad galerii puitsambad Kadrioru lossi eesaiast 
demonteeritud paviljonidest, ainult üks nurgasammas on va-
latud betoonist. Galerii keskosas oli lae kandekonstruktsioon 
halvas seisus ja sellest tuli välja vahetada rohkem kui 50%. 
Selles tsoonis oli galerii lakke monteeritud ka suhteliselt pal-
ju korduvkasutatud puitu. Külgosades oli lae konstruktsioon 
heas korras, tehti vaid üksikuid parandusi.

Galerii keskosa lagi toestati ja sambad demonteeriti res-
taureerimiseks. Esimene puhastamine tehti ehitusobjektil, 
selle järel sorteeriti kõlbmatud välja ja neilt eraldati kasutata-
vad detailid. Puitsambaid oli juba varasemalt remonditud, 
pärast demonteerimist ilmnes nende tegelik olukord ja vas-
tavalt sellele asendati üheksa sammast koopiatega, ülejäänud 
korrastati.
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Saali lae keskosa puitpaneele katab vaid üks viimistluskiht, mis päri-
neb hoone ehitusajast. Seinalaudis värviti Maile Grünbergi sisekujun-
dusprojekti järgi, põrandat katab naturaalne linoleum.  
Fotod: Katrin Etverk

Elegantne laudise mäng saali nurgas. Lae perimeetril laudist ei 
demonteeritud, vaid toestati remonttööde ajaks. 

Foto: Eva Luure
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Saal kui ehitise olulisim ruum oli restaureerimise erilise 
tähelepanu objektiks. Saali seina- ja laelaudis olid hästi säilinud 
ja neid ei demonteeritud, demonteeriti välislaudis.

Saali seina avamisel selgus, et puitkarkassi alumine osa 
on küll tugevasti pehastunud, kuid sellele vaatamata otsus-
tati karkassi mitte lammutada, vaid saneerida. Lammutamine 
oleks toonud paratamatult kaasa ka siselaudise demonteeri-
mise. Fassaadi kaunistanud poolsammaste alumised osad sõna 
otseses mõttes pudenesid ja asendati koopiatega. Sisemiseks 
aluslaudiseks oli ehituse ajal kasutatud jällegi Kadrioru lossi 
eesaiast demonteeritud paviljonide konstruktsioone – laudist, 
talasid jne.

Saali katusekonstruktsiooni olukorda hinnati avamatagi 
väga halvaks, pärast katte ja aluslaudise eemaldamist mõõde-
ti turviku alumise vöö läbivajumist ca 30 cm. Suurem osa 
katusekonstruktsioonist oli haaratud mädanikust, kohati esi-
nes ka seenkahjustustele viitavaid valkjashalle viirge, mistõttu 
see asendati täies ulatuses. Asendamine võimaldas ühtlasi 
lage paremini soojustada ja vajalikke ventilatsiooniseadmeid 
turvalisemalt paigaldada.

Katusekonstruktsiooni vahetamise ajaks demonteeriti 
saali keskosast originaalviimistlusega laepaneelid (peitsitud 
ja lakitud puit), piki perimeetrit paiknenud värvitud paneelid 
jäeti ajutiste kinnitustega paigale.

Suur osa avatäidetest – nii uksed kui aknad – restaureeriti. 
Restaureerimise käigus paigaldati akendele uued klaaspaket-
tide ja mantelraamidega siseraamid, põhjus: maksimaalselt 
tõsta hoone sooja- ja helipidavust. Erandina paigaldati torni 
akendele klaaspaketid puitliistude abil olemasolevasse raami, 
torni kuplis olev aken restaureeriti ja seda ei soojustatud. 
Aknaplokkide paigaldamisel kasutati tihendamiseks takku. 

Hoone kõikidelt akendelt koguti kokku ajaloolised kremoo-
nid, mis korrastati ja paigaldati saali ja kohvikuruumi akendele. 
Uste tüüpiline remont oli raampuu saneerimine seoses luku 
vahetusega. Restaureeritud avatäited puhastati vanast viimist-
lusest ja värviti õlivärviga.

Sammasgaleriile avanevatest ustest neli olid lihtsad, ühe 
tahvliga funktsionalistlikes hoonetes kasutatud uksed. Aja-
loolistel fotodel on aga näha, et algsed välisuksed olid kõik 
nelja tahvliga. Selle kohta, millal täpselt uksed välja vahetati 
ja kust need siia toodi, andmed puuduvad. Kuna uksed olid 
tehniliselt rahuldavas seisus, otsustati nad säilitada kui märgid 
hoone ajaloost.

Hoone välisfassaadidel asendati suur hulk pehkinud lau-
dist uuega. Kuna originaallaudisel oli säilinud 13 värvikihti, 
oleks kõikide kihtide säilitamisel jäänud hoone välisviimistlus 
uutel ja ajaloolistel laudadel väga erinev. Esteetilistel kaalutlus-
tel puhastati originaallaudis kõigist viimistluskihtidest.

Siseruumides oli põhiliseks viimistluseks paneelidena pai-
galdatud profileeritud laudis. Eriti elegantne on saali seina ja 
lae laudise paigaldus, kus seinalaudade ja laelaudade vuugid 
jooksevad kokku. Laudist kuumutati fööniga ning puhastati 
mehaaniliselt kaabitsa ja lihvimispaberiga.

Hoone torni viiv redel ja laes olevat redeli ava katnud 
luuk korrastati ja paigaldati tagasi algsele kohale.

Esialgu lootusetult halvas seisus olnud hoone 
restaureerimine õnnestus edukalt, maja on soojustatud aas-
taringseks kasutuseks, tehnilised süsteemid funktsioneerivad, 
olulisemad ehitusaegsed detailid õnnestus restaureerida ja 
säilitada, eksterjöör ja interjöör on saanud tagasi väärikuse.

1 OÜ H. Uuetalu eksperthinnang Koidula 21A hoonele. 2003.  
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv n 9 s 1040B.
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Lastepargi peahoone aula sisearhitektuur. 
Villem Seidra, 1937. Riigiarhiiv.
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AJALE TAGASI ANTUD KINNISTU
Helve Ilves, Boris Dubovik

Pikk 29/ Lai 24, Tallinn
Restaureerimisprojekt: AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus
Ehitustööd: Celander Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Helve Ilvese RKB
Ehitusarheoloogilised kaevamised ja järelevalve: OÜ Tael
Sisearhitektuur: Argo Vaikla, Katrin Vaikla
Tellija: OÜ Marsilius

Tallinna vanalinna linnaehituslikus pärandis, mis hõlmab täna-
vatevõrku, kvartaleid ja kinnistutel asuvat hoonestust, on 
vanalinna südames Pika, Hobusepea, Laia ja Vaimu tänavaga 
piiratud kvartalis 14. ja 15. sajandi hoonestuse osatähtsus eriti 
suur. Seda ala iseloomustab läbi aastasadade kujunenud ja 
oma mitmetahulisuses säilinud ajalooline linnakeskkond.

Pikk 29/ Lai 24 kinnistul paiknevad neli hoonet kvartalit 
pika kitsa siiluna läbival krundil, mis ulatub Pikast tänavast 
– keskaegse linna peatänavast – Laia tänavani.

Kinnistu eriliseks väärtuseks on peamajast ja õuehoone-
test moodustunud tervikansambel, mida on vanalinnas täna-
seni säilinud vaid vähesel määral.

Ehitusloolised etapid
Pikk 29 on keskaegne jõuka kaupmehe elamu: mitmekorruse-
line hoone, kus asusid nii elu- kui ka kauplemisega seotud 
ruumid ja laod. Hästi säilinud diele-dornse skeemiga paekivist 
hilisgooti elamu on esmamainitud 15. sajandi alguses (ehitatud 
arvatavasti pärast 1433. a. tulekahju). Pikk 29 hoone kapitaal-
seinad, kelder ja põhikonstruktsioonid (müüritrepid, dornse all 
keldris tihedale kivikonsoolide reale toetatud paeplaatidega 
talalagi, kalorifeerahju ruum) kuuluvad keskaega. Keskaega 
kuuluvad ka kahekorruselise õuehoone silindervõlvidega 
kelder ja paekivist aidahoone. Keskaegne Laia tänava värava-
maja on ümber ehitatud 1860ndatel aastatel.

Diele on lai, dornse sellest umbes poole kitsam, mille kõr-
val paiknevad omakorda võlvitud vahekäik ja kitsas kaheruu-
miline ehitis piki naaberkrunti.

Elamu I ja keldrikorrusel on säilinud hulgaliselt keskaeg-
seid ehitusosi: – diele seinanišis asub dekoratiivne raidkivist 
piilar, tagaosas mantelkorsten. Kahel korrusel leidub uste, 
akende ja müüritreppide raidpiitasid ja -raame.

Diele peal asusid keskaegsele elamule iseloomulikud lao-
korrused, mis on ümber ehitatud.

17. saj tehti hoones mitmeid olulisi muudatusi: algse kalori-
feerahju (säilinud vaid ruumina) asemel võeti hoones kasu-
tusele selle lääneosas paiknev mantelkorsten, tänavapoolsed 
keldrid võlviti.

18. saj II poolel ehitati hoone 3-korruseliseks elamuks. 
Murtud viiluga fassaad, aknaavade proportsioonid ja rikkaliku 
dekooriga välisuks on varaklassitsistlikud, Pika tänava fassaadi 
suured vitriinaknad paigaldati 1920ndatel aastatel.

19. saj algul toimusid suuremad põhikonstruktsioonide 
ümberehitamised: muudeti korruste kõrgusi, asendati vahe-
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laed ja põrandad, kavandati kogu ehitise kortermajale ise-
loomulik sisemine planeering ja struktuur. Suur eeskoda 
– diele – tükeldati vahvärk-konstruktsioonis vaheseintaga: 
keskele jääb kitsas koridor, mis suundub diele tagaossa rajatud 
trepikotta. Diele pealset ruumi jaotavad samuti vaheseinad; 
dornse on säilinud algses suuruses, niisama avarad on olnud 
ruumid tema kohal, II ja III korrusel. Samast ajast pärineb 
hoone kirvega tahutud katusekonstruktsioon. 19. saj algul sai 
ehitis ka enamiku uutest avatäidetest.

19. saj II poolel tehti hoones järjekordne muudatus: asen-
dati peatrepp, samuti mitmed tahveldatud tiibuksed.

Õuel asuv majandushoone on ümber ehitatud lihtsaks 
klassitsistliku fassaadiga elamuks, Laia tänava poole avaneb 
klassitsistliku fassaadidekooriga väravahoone. Krundi lõuna-
küljel on majandushoone, oletatav ait, mida ühendab Pika 
tänava põhimaja kangialuse vahekäigu kõrval asuva ruumiga 
raidportaal.

Remondi-restaureerimistööd
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega 1991. a ja järgnenud oman-
direformi käigus jäid Pikk 29/ Lai 24 hooned Tallinna linnale, 
kes otsustas kinnistu ja sellel asuvad hooned anda pikaajali-
sele rendile. Nõukogude ajalgi remontimata majade lagune-
mine jätkus...

Juba 1990ndate aastate keskel fikseeriti amortiseerunud 
ja läbijooksvate katustega majades tõelise majaseene e maja-
vammi olemasolu ja selle kahjustuste jätkuv areng katuse ja 
vahelagede puidust kandevkonstruktsioonidel. 2007. aastaks 
oli osa õuepoolsetest lagedest lõplikult hävinenud ja ulatusli-
kud, maja läbivad sisevaringud jõudnud esimese korruseni.

2007. a novembrist 2008. a maini toestati avariilise ja vari-
semisohtliku hoone katusekonstruktsioonid ja tehti esmane 
ehituslik konserveerimine; samuti asendati ülemiste ja vahe-
korruste sissevarisenud laed uute betoonist vahelagedega. 
Suuremahulised remondi-restureerimistööd algasid märtsis 
2009.

Fassaadid
Enne restaureerimistöid olid fassaadid silekrohvitud, erinevatel 
pindadel oli kasutatud juhusliku tsemendilisandiga segakrohvi. 
Tööde käigus uuendati nii tänava- kui ka siseõue fassaadide 
krohv 100%. Kolmekihilise krohvi kaks kihti – nakke- ja täite-
krohv – on 10% tsemendilisandiga lubikrohv, pinnakrohvis on 
tsemendilisandit max 5%. Hooned värviti lubivärviga, soklid 
silikaatvärviga. 

Pikk 29 lakoonilise, 19. saj algusest pärineva peafassaadi 
Kenitexiga värvitud ja juhuslike parandustega segakrohvi 
eemaldamise järel paljastus suure üllatusena sissepääsu kõr-
valt krohvkatte alt keskaegse teravkaarse kiviportaali üks külg. 
Teise korruse akna kõrval on eksponeeritud tööde käigus 
avatud keskaegne raidraamis pühakuniši fragment.
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Kahepoolsete luukidega aken ja keskaegse paemüüritisega kaev.

Diele kõige väärtuslikumad ruumielemendid on hiliskeskaegne raidkivi-
piilar ja maalingutega talalagi, mis komplekteeriti sama hoone talade 
katketest ja Pikk 33 ehituse käigus leitud taladest. Fotod: Henry Kuningas



19. saj välisuks koos algse karpluku ja sepiskäepidemega 
on säilitatud ja hoolikalt restaureeritud. Säilitatud ja restau-
reeritud on ka II ja III korruse algupärased aknad.

Pikk 29 õuepoolsel küljel on eksponeeritud kaks keskaeg-
set kaarsillust, keskaegne lavatooriumikivi, raidraamistuses aken. 
Pea- ja õuemaja piir on markeeritud süvistatud vuugiga.

Laia tänava fassaadil säilitati klassitsistlik kujundus. Hoone 
sokkel eksponeeriti algsel kujul. Õueala ajaloolist ruumimõju 
suurendab Lai tn 24 hoone tulemüür, mis puhastati tsement-
krohvist ja on nüüd eksponeeritud paepinnana. Paemüüri 
allosas paikneb üle 4 m raadiusega silluskaar. Keskaegne aida-
hoone on krohvkattega ja lubivärvitud.

Interjöör
Ehkki hoonetes oli ulatuslikult levinud puidule üliohtlik maja-
seen, on kinnistu kõigis majades erakordse hoolega ekspo-
neeritud algsed uksepiidad, piirdeliistud, akende puitsillused ja 
aknalauad. Kõik need ajaloolised elemendid on varasematest 
viimistluskihtidest (eksponeeritud sondaažiribadena) puhasta-
tud ja õlitatud. 

Pea- ja õuehoones on äärmise hoolikusega säilitatud ja 
restaureeritud puidust trepid, mis ühendavad I korrust pöö-
ningukorrusega. Põhihoone II korrusel on trepikojas puidust 
vahesein, mille ülaosas on aknad. Nii trepp kui ka sellega piir-
nev vahesein puhastati vanadest värvikihtidest. Kõik pinnad 
on õlitatud.

Pikk 29 ja Lai 24 II korruse ruumide valgetest glasuuritud 
kahhelkividest ahjud võeti tööde käigus üksikute pottideni 
lahti ja laoti uuesti üles. Täitepotid uuendati ja nüüd on ahjud 
küttekolletena taas kasutatavad. Esinduslikum on neist Lai 24 
majas paiknev historitsistliku kujundusega, liigendatud vormi 
ja eenduvate simssidega valgetest glasuuritud pottidest ahi, 
mille valmistamiseks on kasutatud praeguse Tallinna Keraami-
katehase eelkäija, alates 19. saj Tallinnas tuntud G. Schultzi 
Savitööstuse toodangut.

Keldrikorrus
Kõigi keldriruumide seinapinnad – nii krohvitud kui ka pae-
müüritisega – puhastati tolmust ja määrdumistest madal- 
survelise märgliivaga. Müüritisega seinapindadel lausvuukimisi 
ei tehtud, vajalikud suuremad tühikud täideti samatüübilise 
paekivikildudega/-tükkidega. Suuremate vuukide tühikud täi-
deti kuni 10 mm sügavuseni.

Seintel on eksponeeritud eri aegade materjale ja viimist-
lust: kõrvuti võib näha mitmeid krohvikihistusi ja ajaloolist 
paemüüritist.

Diele-aluse keldriruumi ristvõlvidega ja krohvitud lagi on 
puhastamisjärgselt taas õhukese täiendava lubikrohvi kihiga 
silutud ja valge lubivärviga värvitud.

I korrus
Keskaegse kaupmeheelamu diele ja dornse on saanud uue, 
glamuurse sisekujunduse. Diele’s paiknevad nüüd kohvik ja 
kauplus. Kuna vanalinna esindusliku ja jõuka peatänava ääres 
asunud keskaegsete elamute ehitusajaloo üheks lahutamatuks 
ja olulisemaks osaks on olnud diele talalagi, taastati kohviku 
ja kaupluse laed talalagedena. See on komplekteeritud sama 
hoone II korruselt demonteeritud majaseene kahjustustest 
puutumata jäänud talade katketest ja Pikk 33 ehituse käi-
gus II korruse põranda avamisel leitud õlivärvitud akantus-
maalinguga taladest.

Diele ehituslooliselt väärtuslikem ruumielement on kaht 
kõige varasemat kaarsillust toetav hiliskeskaegne dekoratiivne 
raidkivipiilar. Dekoratiivpilaster avastati 1957. aastal Pikk 29 ja 
29a seinamüürist hoonetevahelise (praeguseks kinni müüri-
tud) ukse rajamisel.

Diele tagaosas asub tööde käigus puhastatud ja konser-
veeritud mantelkorsten, mille külgseina ehib renessanss-
dekooriga raidkivi.

Vitriinakna põsel on säilitatud ja eksponeeritud varasema 
ajaloo lubikrohviga kaetud pind, peauksest vasakul – kesk-
aegse ukseava (siseportaali) katke.

Dornse’s on kangialusega piirneval seinal säilitatud ja 
eksponeeritud 19. saj pärinev trafarettmaalingu katke ja kon-
serveeritud tellispinnana oletatav keskaegne seinanišš. Samas 
seinas on keskaegse müüritrepi astmetega nišš, mida kaunis-
tab ümarkaarne paekiviraamistus.

Õuepääsu kangialuse seinapinnas asuvad puhastatud ja 
konserveeritud raidpiitadega ukseavad ning kahepoolsete 
luukidega aken.

Tööde käigus tuli objektil välja mitmeid paekivist leide: 
diele ematala piilari baaskivi, arvatavad dornse akende raid-
piidad ja vahepost, renessansiaegse taimornamendiga akna- 
või müüriniši pale, samuti arvatavalt diele keskaegsete akende 
raidkiviraamid (kivis on sepistrellide süvistatud avad). Leiud 
pärinevad põhiliselt Pikk 29a hoone vanast, lammutamisele 
kuulunud korstnast. Need leiud – sõnum majade varasemast 
ajaloost – on eksponeeritud keskaegse elamu õuepoolses 
kangialuses.

Kinnistu ehteks on ehitusarheoloogiliste tööde käigus 
hoonetest leitud kaks keskaegse paemüüritisega kaevu ning 
puitraketisega 17.–18. saj kogumiskaev.

Kokkuvõtteks
Peaaegu varemeis, läbiniiskunud ja majaseenest ulatuslikult 
kahjustatud avariilised majad taastati vanalinna hoonete res-
taureerimise kontekstis erandlikult lühikese ajaga ja muudeti 
tänapäevastele mugavusnõuetele vastavaks hotelliks. Hoo-
ned on taastatud algses mahus, hävimisohus olnud muinsus-
väärtused on maksimaalselt säilitatud ja eksponeeritud.
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Restaureerimisprojekt: AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus 
Ehitustööd: Celander Ehitus OÜ
Alltöövõtja: Lindeberg Fassaadi OÜ 
Muinsuskaitseline järelevalve: Helve Ilvese RKB
Raiddetailide konserveerimine: KAR-Grupp ja Marek Lill
Sisearhitektuur: Argo Vaikla, Katrin Vaikla
Tellija: OÜ Konga Invest 

Pikk tänav 33 hoonestus on jälgitav alates 15. sajandist. Kin-
nistul on asunud tänavaäärse elamu kõrval aidahoone. Pika 
tänava ääres paikneva ajaloolise kaupmeheelamu praegune 
maht pärineb 19. sajandist, välisilme aga 20. sajandi algusest. 
Sarnaselt paljude teiste Tallinna vanalinna majadega on seal 
säilinud tunduvalt varasemad ehituskonstruktsioonid. Ilma iga-
suguse kahtluseta võib kinnitada, et seal leidub väärtuslikku 
gootikast juugendini. Klassitsismi esindab oma parimas vor-
mis peafassaad, mille ümberehitus pärineb 19. sajandi esime-
sest kolmandikust. Mõnevõrra lahjendab muljet 1913. aastal 
laiemaks ehitatud ärikorruse vitriinaknad. See-eest täiesti 
teistsuguse elamuse pakub hoovikülg, kus on säilinud kõrge 
viilfassaad ning jälgitavad kinnimüüritud keskaegsed luugiavad, 
vintsi poom, dekoratiivsed müüriankrud, mida täiendavad 
esifassaadi ümberehituse ajast pärit avatäidete lahendused.

Esinduslikul elamul, mis on kaitse all arhitektuurimälesti-
sena, leidub väärtuslikku interjööriski. Traditsiooniliselt diele-
dornse põhiplaaniga maja dornse’s on säilinud kaks keskaegset 
siseportaali. Diele’st ümberehitatud vestibüülis on eksponeeri-
tud raidreljeef ja raidkiviplaat 17. sajandist. Imposantselt mõju-
vad Pikk tänav 33 võlvkeldrid, mida ilmestavad raidportaalid, 
müüritreppide detailid ning viimase restaureerimise käigus 
väljakaevatud lampkast, mis oli avastatud sisehoovis juba aas-
takümneid varem toimunud uurimistööde tulemusel. Lisaks 
eelpoolnimetatutele leidub elamus barokseid ja klassitsistlikke 
siseuksi, mis on restaureeritud ja võimalusel algsesse asukohta 
paigutatud.

Pikk tänav 33 hoone olukord oli enne restaureerimistööde 
algust 2008. aastal kehv, kui mitte öelda avariiline. Maja oli seis-
nud aastaid tühjalt ja hooldamata, välja arvatud ärikorrus, kus 
asus keraamikakauplus. Teiselt poolt oli tühjalt seisnud elamus 
võimalik võrdlemisi põhjalikke väliuuringuid teha, tänu millele 
on maja ehituslugu uuritud ehk pareminigi kui mitmel teisel 
eraomanduses oleval majavaldusel. Positiivseks tuleb lugeda, 
et omanikud soovisid säilitada elamufunktsiooni, mida täien-
davad toitlustusasutused I korrusel ja keldris. Pluss-poolele 
kannaksin tingimata raiddetailide konserveerimise ja restau-
reerimise, mida teostasid KAR-Grupp ja Marek Lill. Muinsus-
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Ajaloolise kaupmeheelamu praegune maht pärineb 19. sajandist, 
ärikorruse vitriinaknad 1913. aastast.

Vestibüüli lai trepp ehitati 19. sajandil.



kaitsjate ja järelevalve kiituseks tuleb lugeda, et kõik väärtuslik 
on säilitatud ning, veel enam, võimalusel ka eksponeeritud. 
Teisiti öeldes: restaureerimine on seda hoonet väärtustanud.

Siiski leiab Pikk tänav 33 puhul sedagi, mida oleks võinud 
teha teisiti. Esiteks peatub pilk tänavafassaadil. Mitte midagi 
halba ei saa öelda keeruka stukitöö kohta, kuid pisut häiriv on 
fassaadivärvi ekspressiivne ja võõras koloriit, kuigi tegemist 
peaks olema lubivärviga. Paraku annab see tunnistust tõsias-
jast, et konserveerimises ja restaureerimises tuleks hoiduda 
suurkontsernide pakutavatest innovatiivsetest toodetest. 
Põhjendamatu järeleandmisena ja võõrkehana mõjub hoo-

nesse paigaldatud lift. Tekib küsimus, kas nelja korrusega ela-
mul, kuhu on pealegi juba 19. sajandil ehitatud lai trepp, on 
selletaoline luksus põhjendatud.

Eraldi käsitlemist nõuab Pikk tänav 33 sisekujundus, mille 
on kavandanud Katrin ja Argo Vaikla. Kahjuks on sisekujun-
dajad loonud selles majas mitmeid ebakõlasid, mis mõjuvad 
kohati isegi groteskselt. Eelkõige puudutab see esimese kor-
ruse dornse’s ettevõetut, mis on kasutusel bistroo söögisaali-
na. Selles suhteliselt halva värvidevalikuga ruumis troonib lae 
all stiilitu kataloogilühter ning kahe seina vahele tõmmatud 
siinidele on omakorda kinnitatud lakooniliselt mõjuvad suuna-
tavad valgustid, mis on vastuolus söögisaali mööbliga. Kui saali 
toolidel on Vaiklad soovinud tõenäoliselt jäljendada klassit-
sismi, siis täiesti teisest ajastust on bistroo lauad. Dornse’s 
valitsev dissonants „tapab“ ruumi kõige olulisema aktsendi 
ehk hiliskeskaegse keppestiilis polükroomse siseportaali, mida 
ümbritsevad sobimatud, kohalikust kunstitööstusest hangitud 
loodus- ja lillemotiividega „taiesed“. Siin võib olla ka tellija 
omaloomingut, aga kokkuvõttes on tegemist Tallinna vana-
linna ajaloolise ruumi ühe ebaõnnestunuma kujundusnäitega. 
Õnneks ei ole sisekujundusega tekitatud „kahjustused“ pöör-
dumatud ja hea tahtmise korral on need suhteliselt väikese 
vaevaga parandatavad.
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Pealetükkiv sisekujundus „tapab“ ruumi kõige olulisema aktsendi ehk 
hiliskeskaegse keppestiilis polükroomse siseportaali. 

Trepikoja valgusšaht lõpeb katuseaknaga.  
Fotod: Olev Liivik, Helve Ilves



Toompea tn 1, Tallinn
Restaureerimisprojekt ja muinsuskaitseline järelevalve:  
Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo OÜ (Raul Vaiksoo)
Ehitaja: Facio Ehituse AS (Tarmo Pinson, Eerik Eier)
Sisearhitektuur: Priit Põldme
Insenertehniline järelevalve: H. Uuetalu OÜ (Heino Uuetalu)
Tellija: Riigikogu Kantselei (Vahur Kell, Rita Rahu)

Toompea nõlval, kunagise Toompea vallivärava kõrvale ehi-
tatud Tallinna komandandi maja läbis 2009. aastal põhjaliku 
elustamise, mille tulemuseks on kompleksselt restaureeritud 
nii Tallinna kultuuri- kui arhitektuuriloo seisukohast silma-
paistev hoone.

Ehituslugu.  
Atribueerimise ja dateerimise probleemid
Komandandi majana tuntud hoone ehitusgenees on kohati 
hägune, mistõttu uurijad on esitanud erinevaid hüpoteese nii 
atributsiooni kui dateeringute kohta. Komandandi maja ehitus-
aeg langeb suurtes piirides kokku Tallinna bastionaalvööndi 
laiendamise ja kindlustamise kõrgajaga enne Põhjasõda. 
Lisaks Erik Dahlbergile on Rootsi Läänemeremaade provint-
side kindlustuste, st bastionaalvööndite moderniseerimisega 
seotud suur hulk fortifikatsiooniinsenere. Üks tituleeritumaid 
neist oli Jacob Stael von Holstein, kes sündis küll tagasihoid-
liku bürgermeistri pojana Pärnus, kuid tegi ajastule iseloomu-
likult hiilgavat karjääri Rootsi kuninga sõjaväes, tõsteti 1652 
aadliseisusesse ning määrati 1660 Eesti-, Liivi- ja Ingerimaa 
ning Saaremaa artilleeriaülemaks, sh vastutas ta neis provint-
sides teostatavate kindlustustööde eest. 1679. a Riias duellan-
di kuulist langedes oli ta kindralmajori auastmes ning talle 
kuulus mitu mõisat Eesti- ja Liivimaal, lisaks ka majad Tallinnas 
ning Riias.1

Von Holstein omandas praeguse Toompea 1 kinnistu ar-
vatavalt 1660. aastatel. Kinnistu erandlikku ja veel praegugi 
silmapaistvat asukohta otse rajatava bastionaalvööndi taga 
saab seletada Holsteini mõjuvõimuga, mis tegi temast teistest 
linnakodanikest veidi „võrdsema“. Erinevalt all-linna tihedast 
kinnise ehitusviisiga hoonerägastikust oli kavandatav maja 
moodne linnavilla abihoonete ja rohelise aiaga. Paraku ei ole 
ehitusprojekt säilinud, samuti puuduvad sekundaarsed allikad 
maja arhitekti ning täpse ehitusaja kohta. Kindlasti on hoone 
asukoht näidatud 1686. aasta linnaplaanil koos äsja valminud 
Toompea valliväravaga. Kui von Holsteini pärijad maja 1693. 
a riigile müüsid, oli hoone siiski veel lõpuni ehitamata.2 Maja 
valmis nähtavasti õige pea ning võeti kasutusele linna koman-
dandi residentsina, milleks see jäi ka pärast Peeter I Tallinna 
vallutamist 1710. a. Maja kõige tuntum elanik oli Peeter I 
protežee, sõjavangi langenud Etioopia vürsti poeg Abram 
(Ibragim) Hannibal, Puškini vaarisa, kes oli Tallinna komandant 
aastatel 1742–1752.

Ants Heina hüpoteesi kohaselt on tõenäoline, et Koman-
dandi maja algse projekti koostas Jacob Stael von Holstein ise; 
nii tollal kui hiljemgi3 oli fortifikatsiooniinseneridel kombeks 
projekteerida ka tsiviilhooneid. Tema seisukohta jagab ka hoo-
ne restaureerimisprojekti autor arhitekt Raul Vaiksoo.4

Kui algne hoone oli ristkülikukujuline, mille moodus-
tas praegune tänavaäärne maht, siis 1798. aastal koostatud 
Komandandi maja ülesmõõtmisjoonistel on hoonele lisatud 
juba hoovipoole ühekorruseline maht, kus keldris oli mas-
siivne, osaliselt tänaseni säilinud mantelkorsten ning esimesel 
korrusel esinduslik saal. Maja tollane peafassaad kõrge kelp-
katuse, sissepääsu rõhutava bareljeefidega kaunistatud kolm-
nurkfrontooni, kolossaalpilastrite, kõrge sokli ning akende-
vaheliste tahveldistega sarnaneb teise 17. saj teisel poolel 
ehitatud, kuid tänaseni oma algse ilme säilitanud klassitsistlikku 
barokki5 esindava linnapaleega – nn Roseni majaga Pikk 28. 
Fassaadil rõhutab kesktelge veelgi esimese korruse rõdu, mis 
toetub eenduvale ärklile. Mitmed uurijad seovad Komandandi 
maja juurde- ja ümberehitust 1773. a valminud Kubermangu-
valitsuse hoonega ning selle arhitekti Johann Schultziga.6

1825. aasta Insenerikomando fassaadijooniste tegemise 
ajaks oli olukord juba muutunud: kõrge kelpkatus oli asendatud 
praeguse, madala plekktahvlitest kelpkatusega; ümberehituse 
käigus lammutati seejuures ka uhke kolmnurkviil. 1830. aas-
tatel7 lisati hoovipoole praegune kaarjas maht ja tõenäoliselt 
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kaotati peafassaadi rõdu ühes ärkliga, kuid selle asemel lisati  
tänavaäärse mahu hoovipoolsele küljele postidele toetuv 
puidust veranda.8 Selle perioodiga suuremad ümberehitused 
lõppevad, edaspidi muudetakse vähemal määral plaanijaotust 
ning ehitatakse korduvalt ümber abihooneid. 1864. aastast 
1938. aastani kuulus maja koos kinnistuga Kaarli kogudusele, 
Nõukogude perioodil asusid majas ENSV Statistika Valitsuse 
asutused, pärast taasiseseisvumist EV Piirivalveamet.

Restaureerimine
2006. aastal insener Heino Uuetalu koostatud ekspertiis näi-
tas, et maja on rajatud 6–8 meetri paksusele täitepinnasele 
paigutatud puittaladest rostvärgile, mis on suures osas pehas-
tunud. Juba 1950. aastatel tehti esimesed katsed peatada 
hoone konstruktsioonide laialivajumist allavundeerimise abil. 
Suurte läbivate pragude tõttu olid Komandandi maja kand-
vad konstruktsioonid 2006. aastaks muutunud aga lausa ava-
riiliseks. Samal aastal läbi viidud mikrovaiade paigaldamine 
hoone vundamentide toetuseks lõpetas konstruktsioonide 
ebaühtlase vajumise.

Analoogselt paljude mälestiste restaureerimisega paljan-
dus ka Komandandi majas mitmeid väärtuslikke detaile 
ning tööde teostamise aeg pikenes oluliselt. Tellija Riigikogu 
Kantselei soovis säilitada hoone administratiivse funktsiooni, 
rekonstrueerida kõik amortiseerunud kommunikatsiooni-
trassid ning restaureerida põhjalikult nii maja interjöör kui 
eksterjöör. Juba projekteerimise staadiumis oli selge, et osa 
hoone konstruktsioone on kas vajumiste (nt osaliselt vahe-
laed) või hooldamatuse (nt osa katuse kandekonstruktsioone) 
tõttu vajalik asendada uutega. Paraku selgus tööde käigus, et 
paljude varjatud konstruktsioonide olukord oli prognoosi-
tust oluliselt halvem, mistõttu võib praegu tõdeda, et mäles-
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tise restaureerimiseks oli kätte jõudnud viimane hetk. Kui 
restaureerimistöid oleks lükatud veel dekaadi võrra edasi, 
saaksime kõnelda võib-olla ainult Komandandi maja rekonst-
ruktsioonist.

Lisaks funktsiooni säilitamisele (administratiivhoonena) 
õnnestus kogu majas valdavalt säilitada algne ruumijaotus, 
palju väärtuslikke, eri ajastutest pärit detaile, samuti säilis nii 
hoone maht kui ka katus. Hoone funktsionaalse toimimise 
seisukohast oli siiski vältimatu hoovipoolse mahu ning põh-
japoolse trepikoja vahelise ühenduse rajamine. Keldritesse 
rajati arhiivi hoidlad ning küttesõlm, I korrusel on esindus-
ruumid ning II korrusel kontoriruumid; pööningutele on 
mahutatud suuremõõtmelised ventilatsioonisüsteemid.

Kuigi hoone kirju ehituslugu ning silmapaistvad valdajad 
võinuks lubada rikkalike interjöörileide, jättis maja restau-
reerimine alguses küllaltki troostitu mulje. Nii olid hilisemad, 
19. ja 20. saj ümberehitused peaaegu täielikult likvideerinud 
varasemad interjööri viimistluskihid ning algupärased uksed 
ja aknad. Seetõttu mõjusid kõige kiuste ilmsiks tulnud leiud 
tõeliselt üllatuslikult, nagu näiteks polükroomse barokse 
seinamaalingu katkendid ning kindlasti enne 1833. a remonti 
kahe esimese korruse ruumi laiadele põrandalaudadele 
kantud polükroomne kilpparketti jäljendav maaling. Viimane 
leid oli tänu mitmetele hilisematele kihistustele (mh 1833. a 
paigaldatud kilpparkett) säilinud üllatavalt hästi ning on ainus 
teadaolev parketti imiteeriv 18. saj põrandamaaling Tallinnas.

Kuna fassaadide ehitusaegsest viimistluskihist ei õnnes-
tunud väliuuringute käigus jälgi leida, aktsepteeriti arhitekti 
nägemust hoone värvilahenduse kohta.

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et Komandandi maja põhjaliku 
restaureerimisega pikendati hoone eluiga märkimisväärselt. 
Paljud seniteadmata leiud (põranda- ja seinamaalingud) ja 
varjatud kujul olnud väärtuslikud detailid (mantelkorstna 
kehand, kuivkäimla toru) on asjatundlikult konserveeritud 
ja eksponeeritud, samuti on kaasaegsed tehnosüsteemid 
paigaldatud võimalikult diskreetselt. Mälestise interjööri ja 
eksterjööri arhitektuurne lahendus väärib üksnes kiidusõnu.

1  A. Hein. Jacob Stael von Holstein ja palladionism Eesti arhitektuuris. – Eesti 
Kunsti Ajalugu 2: 1520–1770. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2005, lk 222.
2 Samas, lk 227.
3 Nt I maailmasõja eelõhtul Tallinnas tegutsenud insener Aleksandr Jaron.
4 Komandandi maja restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. 
2009. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv (TKVA) f 9 s 6231. 
5 Ants Hein eelistab väljendit palladionism.
6 Sellist seisukohta väljendas esmakordselt Villem Raam kogumikus Tallinn. 
Toompea linnus ja loss. Tallinn: Kunst, 1978, lk 44. Samal arvamusel on ka 
Marta Männisalu: Eesti Arhitektuur I. Tallinn. Tallinn: Valgus, 1993, lk 246.
7 Arvatavasti 1833. aasta remondi käigus. Restaureerimise käigus leiti mitme 
parketikilbi alt daatum „1833“.
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Tatari tn 28, Tallinn
Restaureerimisprojekt: Arhitektuuribüroo Katrin Etverk OÜ
Teostus: AS Rihti Projekt
Muinsuskaitseline järelevalve: Arhitektuuribüroo Allan Strus OÜ
Tellija: OÜ Astroline; Lindose Kinnisvara OÜ

Restaureeritud kortermaja asub Tallinna kesklinnas vaikses 
Süda-Tatari asumis. Hoone koosneb kolmest selgelt eristata-
vast ehitusmahust: tänavaäärsest kahekorruselisest elamust, 
hoovimajast ja nende vahel paiknevast garaažist. Tänavaäärne 
elamu ehitati 1861. aastal, hoovil paiknev abihoone rajati kolm 
aastakümmet hiljem, 1891. 1923. aastal tehti kinnistul viimane 
põhjalik ümberehitus insener Ferdinand Petersoni projekti 
järgi. Arvatavalt selle ümberehituse käigus rajati kahe hoone 
vahele katuseaiaga funktsionalistlik garaaž, hoovimaja muudeti 
kahekorruseliseks ja tänavaäärne hoone sai praeguse ilme.

Tänavaäärsel hoonel on nii historitsistlikke (maht, tänava-
poolsete akende jaotus) kui ka juugendlikke jooni (välisuks ja 
portaal, trepikoda ja trepp, mitmed ahjud).

Uuringute alustamise ajaks oli olukord hoones kujunenud 
juba kaunis masendavaks. Puitkonstruktsioonidel esines ulatus-
likke seene viljakehade koldeid, nakatunud olid nii seinad, 
põrandad kui ka vahelaed. Vastavalt Helve Ilvese koostatud 
eksperthinnangule oli kahjustuste põhjustaja kõige ohtlikum 
puiduseen Merilius (Serpula) Lacrymans ehk majavamm. Osa 
vahelagesid oli varisenud. Konstruktsioonide kahjustuste ula-
tust arvestades oli vahelagede asendamine betoonplaatidega 
möödapääsmatu. Samas tänavaäärse hoone trepikoja seintel 
oli hilisemate värvikihtide all säilinud juugendlik seinamaaling, 
esimese korruse korteris ka fragmente trafarettmaalingutest. 
Trepikoja esinduslik tammepuust trepp oli samuti kahjustus-
teta.

2005. aastal koostatud restaureerimisprojektiga kavandati 
hoonetekompleksi kaheksa eri suurusega korterit. 2007. aas-

tal vahetas maja omanikku ja seoses sellega tegi Allan Strusi 
arhitektuuribüroo plaanilahendustes muudatusi. Hiljem, juba 
restaureerimistööde käigus, muudeti sisemist lahendust veelgi.

Restaureerimistöid alustati veebruaris 2008. Tänavaäärses 
hoones demonteeriti kõik puitkonstruktsioonid, säilisid vaid 
kivist kandeseinad. Restaureeritavad detailid – uksed, aknad, 
esimese korruse aknaluugid, ahjupotid – eemaldati ja ladus-
tati, puittrepp, käsipuu ja trafarettmaalingud kaeti tööde ajaks 
vigastuste vältimiseks kinni.

Restaureerimistööde käigus süvendati tänavaäärse maja 
keldrit ca 40 cm võrra, et sinna tehniline sõlm rajada. Nii 
välis- kui ka siseseintele tehti järkjärguline allavundeerimine 
ja rajati drenaažisüsteem. Seinad puhastati lahtisest krohvist. 
Selle töö käigus otsustati mõned seinapinnad jätta krohvi-
mata ja eksponeerida korrastatuna ehedal kujul: paekivisein 
korrapäraselt laotud savitellistest vöödega teisel korrusel, 
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Katuseaed nüüd. Foto: Liina Jänes

2005. aasta foto metsistunud katusehaljastusest. Algupäraselt oli meie 
kliimas kurioosne katuseaed hea maitsega kujundatud ja kandis nii 
madal- kui kõrghaljastust. Foto: Oliver Orro
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Maaling trepikojas. Foto: Liina Jänes Ehituse käigus selgus, et esinduslik juugendtrepp on 
hoopiski betoontrepp, mis kaetud tammepuuga. 
Foto: Liina Jänes

Peafassaadi tammepuust välisuks, mis varastati juba 
enne projekteerimistööde algust. Säilinud foto järgi 
valmistati koopia. Foto: Katrin Etverk

paekivipind sama korteri köögis ja eksponeeriti ka akende 
puitsillused, mis üllataval kombel olid hästi säilinud. Selline ku-
jundusviis on 20. sajandi korterelamutele suhteliselt ebatra-
ditsiooniline. Kuna hoone oli restaureerimise ajaks kaotanud 
enamuse ajaloolistest detailidest ja viimistlusest, on selline 
ehitustööde kvaliteedi ja ehituslike detailide eksponeerimine 
õigustatav.

Meeldiv üllatus avanes seoses kolme korrust ühendava 
trepiga: ehituse käigus selgus, et tegemist on hoopiski betoon-
trepiga, mis kaetud tammepuuga. Projekteerimise ajal oli see 
visuaalselt hinnatud alt krohvitud puittrepiks. Tänu sellele sai 
loobuda sprinklersüsteemi paigaldamisest trepikotta.

Tänavaäärses hoones konserveeriti ja eksponeeriti kol-
mes ruumis säilinud trafarettmaalingute fragmente. Trepikoja 
seintel nägi projekt ette hästi säilinud juugendlikud maalingud 
konserveerida ja ülejäänud seinaosadel maalida uued. Kahjuks 
omanik loobus kogu trepikoja seina maalimisest ja piirdus 
juba avatud hästi säilinud fragmentide konserveerimisega.

Tänavaäärse hoone siseuksed, mida oli võimalik restau-
reerida, monteeriti esimese korruse kahte korterisse, restau-
reeritud aknad ja luugid paigaldati algsesse kohta tagasi.

Pottahjudega oli lugu kurb, sest kõige väärtuslikum must 
ahi oli juba kadunud, sinine ja valge ahi eksponeeriti dekora-
tiivsete elementidena, kuna suur osa pottidest lagunes de-
monteerimise käigus.

Tänavapoolse sissepääsu tammepuust välisuks oli varasta-
tud juba enne projekteerimistööde algust. Säilinud foto järgi 
valmistati olemasolevasse piita uus uks.

Endise garaaži restaureerimine piirdus põhiliselt betoon-
konstruktsioonide saneerimisega. Likvideeriti garaaži katusel 
kasvanud puud – kask, hobukastan ja hõbekuusk –, katuse 
konstruktsioon puhastati betoonplaadi pealispinnani, eemal-
dati ka amortiseerunud betoonpõrand. Uut statsionaarset 
haljastust ei rajatud, kuna katuslae monoliitplaat osutus paik-
nevaks kõrgemal, kui projekteerimise ajal eeldati. Katuslaele 
piisava soojustuse paigaldamise huvides terrass sillutati ja 
haljastati konteinerhaljastusega. Endise garaaži funktsionalist-
likus lahenduses asendati garaaži väravad akendega ja uueks 
funktsiooniks sai samuti korter. Selle tarvis tehti katuslakke 
kaks valguskuplit, välisseinad soojustati ning viimistleti sile-
krohviga.

Hoovihoone katust tõsteti ca 60 cm ja murti sisse täien-
davalt neli aknaava. Hoovimajas demonteeriti puitvahelaed, 
katusekonstruktsioon ja puitvaheseinad. Ainus restaureeritav 
detail oli paekiviastmetega keerdtrepp. Trepp puhastati, tehti 
vajalikud parandused, metallpiiret muudeti ohutusnõuetega 
vastavusse viimiseks tihedamaks. Ka hoovimajas eksponeeriti 
tellismüüritise kvaliteeti ja puitsilluseid, aga ka originaalkrohvi 
lõiku koos sellel oleva värvitriibuga. Põhjapoolne välissein 
soojustati välisküljelt ja kaeti õhekrohviga.

Restaureerimistööd lõpetati juunis 2009. Töid tehti hoo-
likalt, järgides head ehitustava ning hoone eri ehitusperioo-
didest pärinev fassaadilahendus on säilitatud. Praeguseks on 
see omamoodi mitmekihiline, veidi naljakas kortermaja Tatari 
tänavas saanud tagasi oma väärikuse.
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Muinsuskaitse eritingimused: Andres Levald
Projekt: AS K&H
Infotulp: Bink Creations
Peatöövõtja: AS Terrat
Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Põhja-Tallinna linnaosa on tervikuna nimetatud lihvimata 
teemandiks, praeguseks on saanud selle üks tahk lihvitud ning 
Kalamaja kalmistupargist on kujunenud rahulik vabaaja veet-
mise paik kohalikule rahvale ja vaatamisväärsus kaugemalt 
tulnutele.

Kevadises Kalamaja kalmistupargis jalutades tekib taht-
matult tunne, et rajatud park on muutumas Tallinna üheks 
kaunimaks vaatamisväärsuseks. Põhjusega: kuna pargi puistu 
on väga tihe, on alustaimestikuks varakult tärkavad lilled, mis 
muudab kevadise õiteaja kalmistupargis vapustavalt ilusaks. 
On ju kevad sünni sümboliks ja iga surm uuestisünd. Kuid  
kõik kevaded pole olnud kalmistule samavõrd ilusad ning 
õiterikkad, nagu on tänavu.

Kalamaja on Tallinna põline eeslinn vanalinna vahetus 
läheduses, mis muutus püsivaks asulaks 13. sajandi keskpaiku. 
Kalamaja kalmistu (Fischermay Friedhof või Fischermay 
Kirchhof, ka чухёнскoe к ладбищe) on vanim teadaolev eesti 
kalmistu Tallinnas, pärinedes vähemalt 16. sajandist, aga viida-
takse ka 15. sajandile. Algusaegade kohta siiski täpsemaid 
allikaid pole.

Kalamaja kalmistu oli Pühavaimu ja Mihkli kiriku matmis-
paik. Sinna maeti ka linnalähedastes piirkondades, näiteks 
Haabersti mõisa maadel elanud talupoegi. 1544. aastal raja-
tud Kalamaja kiriku asukoha suhtes lähevad arvamused lahku. 
Aleksander Kivi arvamuse järgi võis Kalamaja kirik asuda Kala-
maja kalmistu ja praeguse Noole tänava vahel.1 Mõned uuri-

jaid usuvad, et Kalamaja kirik oli Kalamaja kalmistu vanemas 
osas, praeguseni säilinud väravatorni kandis.

Kalmistu on mitmel korral sõjas hävitatud. Pärast Põhja-
sõda oli surnuaed piirdeta, ümberkaudsetelt karjamaadelt 
pääsesid loomad alatihti kalmistule ja loomakari hulkus  
valveta haudade vahel. 1730. aastast pärineb eesti ja rootsi 
koguduste ühisavaldus raele, et Kalamaja kalmistu ümber ehi-
tataks tara ja seataks üles kellad.

Balthasar Russowi kroonika andmeil nakatusid Rootsi 
võimu alguses Tallinna toodud Rootsi sõjaväelased mingisse 
tavatusse taudi ning 1561. aasta augustis maeti neist koguni 
2000 Kalamaja surnuaeda.2

1780. aastal ehitati Kalamaja kalmistule barokne värava-
torn, mis on tänaseni säilinud. Selle laskis omal kulul ehitada 
Peter Duborgh. Veel 1970ndate aastate lõpul oli baroksel 
väravatornil kivitahvel tekstiga “Dieser Turm ist von den Herrn 
Cämmerer PETER DUBORGH erbaut. Anno 1780”.3

Senati 1772. aasta ukaas keelas matmise kirikutesse, 
mis seni oli olnud eelkõige aadlike seas levinud tavaks, kuid 
samuti ka linnas asetsevate kirikute juurde. Sellest ajast päri-
nevad kalmistu laiendamised 1842., 1862., 1874. ja 1882. aas-
tal. Surnuaia kõige vanem osa paikneb kirdes, edasi laienes 
kalmistu lääne suunas ja lõpuks lõunasse. Ainuüksi 1842–1902 
maeti kalmistule u 30 000 surnut.4

1935. aasta kalmistu korrastustöödel selgus, et paljud 
hauakivid olid arvatust paarsada aastat vanemad, ilmnes, et 
osa neist kandis kaht daatumit. Mitmed kivid pakkusid huvi 
kui raidkivikunstiteosed. Kividele raiutud tekstidest ja daatumi-
test osutusid hauakivi jalale suhteliselt primitiivses töötluses 
uurendatud nimed ning surma, kaduviku ja ajaliku elu emb-
leemid (pealuu, liivakell, risti asetatud kondid jms) sekundaar-
seteks. Kaugelt üle saja aasta Kalamaja kalmistul hauakivide 
ülesandeid täitnud kivid olid tegelikult hoopis vanemad. Kivi-
del leiduvaid vanemaid, st algseid tekste ja reljeefe analüüsi-
des selgus, et need olid kuni 300 aastat enne hauakividena 
kasutusele võtmist teeninud Tallinna kodanikke etikukividena. 
Nii said Kalamaja kalmistu hauakividest taas etikukivid, millena 
nad võeti ka riikliku kaitse alla. 1935. a jäeti enamik raidkive 
nende senisesse asukohta – kalmistule. Küll aga paigutati hulk 
vanu hauamälestusmärke kalmistul ümber ning eksponeeriti 
või vähemalt kavatseti eksponeerida surnuaia värava juures.5 
Enamik säilinud etikukividest on praegu eksponeeritud 
Dominiiklaste kloostris.
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1930ndate lõpus hakkas kalmistu territoorium jällegi 
unarusse jääma. Näiteks leiti 1936. aastal, et Kalamaja kal- 
mistul on juba ülearu palju raudaedu ja soovitati neid edas-
pidi enam mitte üles seada. Mahajäetud kalmudelt, mida oli 
juba toona Tallinna kalmistutel palju, müüdi aiad vanarauaks. 
Kalmistul olevate kultuurimälestiste üldisest arvelevõtmisest 
ja kaitsest oldi tollal veel kaugel, mistõttu paljud neist hävisid.

Pärast Eesti okupeerimist fikseeriti kalmistutega seotud 
nõuded Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruses, 
milles kohalikke ajalooväärtusi loomulikult ei käsitletud. Alles 
1967. aastal kehtestati Eesti NSV kommunaalmajanduse ja 
elanikkonna teenindamise ministri käskkirjaga „Eesti NSV 
kalmistute kasutamise eeskirjad“, mis peale muu sisaldas 
esmakordselt nõuet igal kalmistul plaanid välja panna ning 
nendel ka ajaloolised kalmud ära näidata. Kalamaja kalmistu 
oli selleks ajaks suletud ja puhkepargiks ümber kujundatud. 
Pärast surnuaia likvideerimist 1960ndatel suhtuti kahtlevalt ka 
tolleks ajaks üsna halvas seisus olnud väravatorni väärtusesse: 
„Torn on lihtne, ilma kunstiväärtuseta segaehitus. Viimase 
saksa okupatsiooni puhul viidi kell tornist ära.“6

6,7 ha suurune endine kalmistu on piiritletud põhjast 
raudteega, lõunast Tööstuse tänavaga, idast Kungla ja Uus-
Kalamaja tänava hoonestusega ning lääneküljel eraldab parki 
endise Noblessneri, praeguse Balti Laevaremonditehase 
territooriumist paekivist piirdemüür. Rekonstrueerimise käi-
gus viimistleti värav-kellatorni seinad, torni pargipoolsesse 
külge ehitati trepp, remonditi tugimüüre ja võlvkaare pargi-
poolne võre asendati sepisväravaga. Värava võlvkaare all on 
infokiosk, kus saab ülevaate kunagise kalmistu ajaloost, vaa-
data vanu pilte ja tutvuda maetute nimekirjadega.

Park paistab silma hea ehituskvaliteedi poolest: teede 
kaared on tõesti kaarekujulised ja pinnad meeldivalt sujuvad, 
mis on paljudele Eesti ehitajatele keeruline. Tööde käigus tuli 
kaevetel välja üllatavalt vähe kalmutähiseid. Ehitaja arvates 
aeti tähised ja aiad suurtesse üksikutesse aukudesse, kuna 
kümmekond hauaplaati leiti kõik ühest kohast. Nende seas 
müstilise, ainult 19-aastase Oldy Emilio Sannamehe haua-
plaat, millele on raiutud: „surnud 30. aprillil 1922 „tramvai” 
alla jäämise tagajärjel “.

Pargi teedevõrgu rekonstrueerimisel järgiti ajaloolise 
kalmistu teede paiknemist. Kuna pargi haljastus koosnes 
enne rekonstrueerimist peamiselt kõrgetest tihedalt üksteise 
läheduses kasvavatest puudest, täiendati oluliselt pargi alu-
mist haljastusrinnet, kuhu istutati põõsaid ja madalaid puid. 
Lõunaossa, Tööstuse tänava äärde rajati 1923. aasta kalmistu 
kaardi järgi hauakrunte markeeriv ala. Kalmistuparki rajati 
kaks väga omapärast purskkaevu: üks Tööstuse tänava äärse 
sissepääsu juurde, teine pargi kirdeossa peateede ristumis-
kohta. Pargi keskel olev purskkaev ei paiska õhku tavapärast 
veejuga, vaid pihustab imeväikeseid veeosakesi, mis mõjuvad 
eemalt vaadates auru- või udupilvena.

Park on piiratud osalt 2 m kõrguse metallvarbaiaga, 
osalt sama kõrge puitlippaiaga. Parki sissepääs toimub kuue 
jalgvärava ja ühe sõidukitele mõeldud värava kaudu. Laste 
mänguväljak rajati värav-kellatorni lähistele Kungla tn 61 
kinnistu ja autoparkla vahelisele alale, kus ajalooliselt asus 
kalmistuvahi elamu. Sügavamaid kaevetöid eeldanud mängu-
väljakule paremat kohta leida polnud võimalik, kalmistu-
substants jäi kaevetel puutumata.

Kalamaja kalmistupargi rekonstruktsioon on pälvinud 
palju kiitust, seda on tunnustatud kui 2009. aasta parimat 
kommunaalrajatist, samuti pälvis esimene omataoline info-
kiosk Muinsuskaitseameti tunnustuse innovaatiliste lahen-
duste rakendamise eest kultuuripärandi tutvustamisel.

1 A. Kivi, E. Alamaa. Tallinna asustus- ja ehitusajaloolisi materjale 
seitsmes köites. ENSV Riiklik Ehituskomitee, RPI Eesti Projekt, Tal-
linn, 1966, IV kd, lk 170.
2 Henriku Liivimaa Kroonika. Tallinn: Eesti Päevaleht, Akadeemia, 
2008, lk 142-143.
3 A. Levald. Kalamaja kalmistu muinsuskaitse eritingimused. 2007. Tal-
linna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv. Kivi, Alamaa, lk 170. 
4 Samas.
5 Samas.
6 Alamaa, Kivi, lk 170.
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VAREMED ÕNNELIKU LÕPUGA 
Viimsi mõisa valitsejamaja

Andri Ksenofontov

Pargi tee 10, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Muinsuskaitselised eritingimused: Mare Rähni
Arhitektid: Mare Rähni ja Andri Ksenofontov
Sisearhitekt: Juta Lember
Ehitusinsenerid: Peeter Laur ja Aleksander Danil
Muinsuskaitseline järelevalve: Andri Ksenofontov
Omanikujärelevalve: Indrek Reino
Ehitaja: 1Partner Ehitus OÜ (tegevjuht Üllar Hinno,  
projektijuht Aivo Ehala)
Tellija: eraisik

Viimsi mõisa valitsejamaja sissepääsuveranda, vanuigi ette ehi-
tatud, oli kui näolt pühitud. Mitte kõik mahajäetud majad ei 
lähe põlema. Mõnel lammutatakse puitdetailid osade kaupa 
lahti, saetakse tükkideks, laotakse riita ja nendega köetakse 
teisi maju. Viimsi mõisa valitsejamajal kukkus ka kukal ära. 
Hoone asub paeklindi serval. Nõlvast alla, piki telge, astub 
väljaehitis kabineti ja magamistoaga. See näeb välja kui pea-
tugi, mis ei lase hoonel klindiservalt tiiki veereda. Ent pärast 
viimase peremehe lahkumist jäi valitsejamaja hooldamata, 
vanast eterniitkatusest murenesid tükid, vesi pääses räästas 
aamtala otsi määndama. Aamtalad kannavad ülemise korruse 
lage ning seovad sarikate otsad kokku, et sarikad lumekoorma 

raskuse all laiali ei vajuks nagu lehma jalad libedal jääl. Antud 
juhul kangutasid jalatoe kaotanud sarikad nõlvapoolse seina 
lahti, läänenurk juba varises. Seal haigutas auk. Sellise maja 
restaureerimiseks tegi 1Partner Ehitus hinnapakkumise.

Restaureerimise hinnapakkumine on alati samm tundma-
tusse. Üllar Hinno sõnul oleks ehitaja elu palju kergem, kui 
pakkumisdokumentatsioon sisaldaks põhjalikumaid uuringud 
kui need, mida tänapäeval projekteerimiskaustast leida võib. 
Restaureerimist ja arstiteadust võib lõpmatuseni võrrelda, 
aga tõepoolest, kuidas hinnata ravikulu, kui isegi vereproovi 
ega röntgenit pole tehtud? Mis abi on haigusloost, mis sisal-
dab ainult välist kirjeldust (haige kukub aeg-ajalt) ja sellest 
tuletatud valediagnoosi (tasakaaluhäired)? Lähemal vaatlusel 
võib selguda, et patsiendil on hoopis vasaku ja parema jala 
kingapaelad kokku seotud. Nii lähtus ka Viimsi valitsejamaja 
puhul projekt veendumusest, et varingud hoone nõlvapool-
sel küljel on põhjustatud aluse nõrkusest ning pooled seinad 
tuleb vundamendi tallast räästani lammutada ja uuesti üles 
ehitada. Uue maja ehitamise puhul on iga muudatus tellijale 
kuluks, sest see erineb lepingujärgsest projektist. Vana maja 
puhul suurendavad üllatused ehitaja kulusid, kui ehitus on 
tellijaga lõpliku summa peale kokku lepitud. Õnneks sai ehi-
taja aru, et kui seinad lagunevad räästas ning vundamendis ei 
ole ühtegi vajumispragu, on asi aamtalades. Seinad jäeti püsti, 
auk laoti kinni, aamtalad seoti kinni sarikaotstega. Väljavajunud 
sein julgestati täiendavalt hoonet läbiva terastõmbiga, mille 
otsad vormistati sepisankrutena. Lahendus säästis ehitaja raha-
kotti, ja mis veelgi tähtsam, kultuurimälestist ennast. Väärtus-
likud ei ole ainult kaitsealustes hoonetes elanud isikud või 
nende ehitajate stiilivõtted, väärtuslik on kogu algupärane ja 
ajalooline materjal.

Mina veendusin lõplikult ehitaja võimekuses siis, kui 
tööjärg keset maja seisva mantelkorstnani jõudis. Selle kaldus 
välisseinad moodustavad ülemiste korruste keskse kujundi. 
Vana säilinud krohvikate ühtlustas astmeliselt laotud pae-
lahmakaid. Paks krohv võttis ka suitsult viimase võimaluse läbi 
vuugipragude tuppa tungida. Restaureerimise sage praktika 
on selletaoline krohv maha lõhkuda ning kindakrohvist vana 
aega meenutav mask peale voolida. Kes vähegi ehitusajalugu 
teab, sellele ei meenuta kindakrohv vanemat kui Brežnevi 
aega, sest siis seda kasutama hakati. Ma palusin, et maaler 
kinnipüsiva krohvi alles jätaks ning paigatud kohtades vana 
kellukrohvi käekirja jäljendaks. Kui kusagil hoones üldse aja-
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lugu välja paistab, siis eelkõige algupärastes krohvipindades. 
Igast kolimisest jääb sinna kriim, igast maja raputanud sünd-
musest arm. Nähtav kroonika jäi Viimsi valitsejamaja mantel-
korstna pinnal suures osas alles, ning parandatud kohad on 
kui äsja esimese maalri käe alt tulnud.

Projektis oli soojustus lahendatud vastuoluliselt. Kahjuks 
kehtestatakse tänapäeval jäikasid soojustamisnorme, mis 
ei võta arvesse vanade majade kultuuriväärtust ega ehitus-
füüsikat. Paned soojustuse välja – maja on vutlarisse aetud. 
Paned soojustuse sisse – kivisein hakkab talvel läbi külmuma, 
seestpoolt hallitab ja väljastpoolt langeb krohv. Sündiv kahju 
on märksa suurem kui täiendav küttesääst. Lagunev maja 
sooja ei pea. Vanad majad on kõik erisugused ja nõuavad eri-
päraseid lahendusi. Nende soojakadusid saab kokku hoida 
valutumal viisil. Viimsi valitsejamajas otsustati kasutada tradit-
sioonilist ehk ajaga kontrollitud võtet, nimelt vooderdati 
seinad seestpoolt suhteliselt jaheda roomatiga. See ei tekita 
liiga suuri muutusi seinte külmumistsüklites ning moodustab 
märgkrohvile tugeva ja hea nakkega aluse. Pealegi paigaldati 
sellesarnane sisesoojustus juba hoone viimase kapitaalremon-
di ajal enne viimast sõda, tookord küll TEP-plaadiga lubjasegu 
baasil. Ning krohv jäi fassaadis ilusti püsima. Ent ka selline õrn 
soojustus seab väliskrohvi löögi alla. Õigetest koostisosadest 
krohv tuleb õigesti peale kanda. Ehitaja hoiatas tellijat, et aas-
taid külmalt seisnud seintesse on imbunud maapinnas sisaldu-
vad soolad, mis hakkavad kütmisega välja tungima. See rikub 

Ajalooürikutes mainitakse Viimsi mõisa esmakordselt 1471. aastal, 

mil selle majapidamine kuulus Pirita kloostrile. 1643. aastast asus 

seal Eestimaa kindralkuberneri lauamõis. Mõis läks ühe kuulsa pere-

konna käest teise kätte: 1748 Holstein-Beckid, 1760 Stenbockid, 

1818 Buxhoevedenid. 1865. aastal peahoone põles, 1877 müüdi 

mõisakompleks Peterburi õllevabrikandile. Hoone praegune historit-

sistlik väliskujundus pärinebki sellest perioodist. Viimane Viimsi mõisnik 

oli 1882–1919 Schottländer. Peale Vabadussõda mõis riigistati ning 

1924. aastal sai selle omanikuks kindral Johannes Laidoner. Aastatel 

1944–1992 asus mõisakompleksis Nõukogude mereväe sidekeskus. 

Valitsejamaja enda kohta on vähe kirjalikke andmeid. Seal, tõenäoliselt 

mõnes juurdeehituses, on tegutsenud mõisa piimatööstus. Kuulu järgi 

majutas valitsejamaja omal ajal ka peahoonet, arvatavasti seoses 

1865. aasta põlenguga.



paratamatult krohvi, mis tuleb maha võtta ja uuesti üle kroh-
vida, kuni soolad seinas otsa lõpevad. Tellija sai asjast aru ja on 
leppinud niinimetatud ohverkrohvi tulevaste kaotustega.

Korralik uurimus, mis lubab eelarvet täpsemalt arvutada, 
võib sama palju maksta kui projekt ise. Ehituse kogumaksu-
musest moodustab see tänapäevaste hindade juures tühise 
osa, ent aitab ära hoida vigu ja asjatuid kulusid kalli ehitus-
töö käigus. Üheksa korda mõõtmise ja üks kord lõikamise 
põhimõte kehtib siingi. Ent selles restaureerimise võlu ongi, 
et üllatusi täiesti vältida ei ole võimalik. Sellel tasandil pea-
vad tihedat koostööd tegema arhitekt, sisearhitekt, ehitaja, 
omaniku- ja muinsuskaitse järelevalve. Igaühel on võimalus 
näidata leidlikkust ja head tahet. Viimsi valitsejamaja esifas-
saadist, puitveranda poolt kinni ehitatud osas tulid krohvi 
alt välja ovaalsed kinni müüritud avad. Sinna kavandati kiirelt 
siseaknad ning esik sai stiilsem ja valgem. Vanematest, arhii-
videst seni tabamata ehitusjärkudest leiti krohvitud kaarjaid 
orvasid. Mis hoone seal varem seisis, mis otstarbega? Orvad 
dokumenteeriti, krohvi all on need alles. Vahel ei ole kõige 
haruldasemad mitte vanemad, vaid uuemad elemendid.  

Viimsi valitsejamaja viimase kapitaalremondi käigus kujun-
dati esik ja mantelkorstna sisemus punase värvirullimustriga 
valgel pinnal, mis meenutab robustset marmoreeringut. 
1930...1950ndatest aastatest pärit maalingud kaovad tavaliselt 
remontide käigus, neid ei ole kunstiajaloolased eriti veel 
kogunud, lahterdanud ega väärtustanud. Siin mantelkorstna 
sisekujundus taastati. Kontrastne äge pind sobib endisesse 
tuleasemesse. Sobib ka energilise ajalooga hoonesse, mis 
majutas omal ajal peale mõisavalitseja korteri ka piimatöös-
tust. Vana maja projekteerimine, ehitamine ja järelevalve on 
loomingulised tööd. Ent ehitustöö peab ka ajakavas püsima. 
Selleks peavad arhitekt ja sisekujundaja olema võimelised iga 
uue leiu puhul igas ettenägemata olukorras ehitajale lahen-
duse kohapeal ette näitama. Ehitusplatsil sünnib arhitektuuri-
looming üks-ühele, õiges mõõdus.
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Ülikooli tn 15, Tartu
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Marksi Projekt
Muinsuskaitseline järelvalve: Glenfor OÜ
Peatöövõtja: OÜ Vennad Ehitus
Sisearhitektuur: Aivar Roosaar
Tellija: Ammende Villa

Eestimaa sümbolhoonete hulka kuuluva Tartu Ülikooli 
peahoone vahetus naabruses, üle Ülikooli tänava on seitse 
aastat kestnud restaureerimistööde järgselt valmis saanud 
taas üks arhitektuurimälestis, tänapäevaseks sisuks hotell ja 
nimeks Antonius sada aastat tagasi samas peavarju leidnud 
Püha Antoniuse Gildi auks.

Pilk ajalukku
Esimesed kirjalikud teated pärinevad Tartu raehärra Wybersi 
poolt 16. sajandi lõpuveerandil koostatud revisjoniraamatust, 
mille andmetel koosnes kinnistu kahest väiksemast ja hoo-
nestatud krundist. 2005. a Andres Tvauri teostatud arheo-
loogilised uuringud andsid kinnitust, et keldris korrapäraselt 
laotud suurtest tellistest müürid pärinevad ajast enne Liivi 
sõda, olles seega kas 16. sajandi I poolest või veelgi varase-
mad. Leitu alusel saab kõneleda osaliselt Ülikooli 15 alla 
jäävaist, vähemalt kahest vanemast hoonest.

Põhjasõja järgselt rajatud puuhoone hävis 1775. aastal 
südalinna tabanud suurpõlengus. Ajavahemikul 1777–1778 
ehitati asemele 5-toaline kivist maja, töö käigus toimus koos 
krundipiiride ja tänavavõrgustiku revideerimisega ka uue fas-
saadiseina ladumine ning hooviehitiste tegemine. 1810. alus-
tas C. G. von Wahl talle kuulunud kinnistutel (Ülikooli tn 13 

ja 15) ulatuslikke ümberehitusi Tartu ehitusmeistri J. F. Lange 
juhtimisel. Võib arvata, et neid töid ajendas ette võtma asja- 
olu, et aasta enne, 1809, oli üle uulitsa valmis saanud Maarja 
kiriku varemetele ja kalmistule kerkinud J. W. Krause pro-
jekteeritud Tartu Ülikooli peahoone.

Kuigi funktsionaalselt oli Ülikooli 15 puhul tegemist elu-
majaga, on selle alumist korrust läbi aegade kasutatud ka 
ametiruumidena. Siin töötasid 19. sajandil Liivimaa Aadli-
mõisate Krediidiselts ja politseikontor, 20. sajandil Püha 
Antoniuse Gild ja mitmed teisedki asutused. Tartlased mäle-
tavad 1990ndatest välismaalt raamatuid vahendava Krisos-
tomuse kontorit maja II korrusel.

Restaureerimise kulg
Ülikooli 15 omanik leidis, et mälestis oma aegade jooksul 
kujunenud ruumiskeemiga – elumaja ja ametiruumide süm-
bioos – sobiks väikeseks romantiliseks vanalinna-hotelliks. 
Objekti restaureerimisel said märksõnadeks ajalooliselt 
väärtusliku taastamine ja eksponeerimine ning seda toetava 
interjöörilahenduse loomine. Korrastus- ja ennistustööd 
algasid 2002. a ja jõudsid lõpule 2009. Algne olukorra fik-
seerimine näitas, et Ülikooli 15 kolmekorruseline hoone oli 
tervikuna tugevate vajumistunnustega ning alumine korrus 
kohati ka väga halvas ehitustehnilises olukorras. Põhjusteks 
olid valdavalt eri etappidel rajatud vundamentide kasutamine 
juurdeehituste rajamisel, hilisemad ebaõnnestunud koormus-
te ümberjaotamised ruumiskeemide muutmisel, sadevete 
läbijooksud ja 2003. aastal toimunud tulekahju.

Vahelagede avamisel ilmnesid mädaniku põhjustatud 
kahjustused nii puidus kui ka roomattides ja ebaühtlaselt vaju-
nud kandekonstruktsioonid II ja III korruse ruumides. Hoone 
stabiilsuse tagamiseks valati ankurdatud monoliitsed vahelaed 
korruste puitlagede vahele, säilitades profileeritud karniisiga 
krohvlaed. Samal eesmärgil lammutati sekundaarseid vahe-
seinu, taastati algseid kandvaid seinu ning müüriti savitellistega 
kinni seinakonstruktsioone nõrgestanud avasid.

Tavapäraselt lihtsale hoovifassaadile lisandus vana ette 
modernne kaarjas klaassein, millega loodi juurde lõunamaiselt 
avatud vaatega, kuid meie kliimas siiski ainumõeldavat suletud 
pinda. Kivise õue ja sinna rajatud suvekohviku hubasemaks 
muutmiseks paigaldati hoovi puitpõrand ja  Vahemere-stiilis 
ažuursed puitsõrestikud ronitaimedele.

Fassaadide värvilahenduse beeži tooni valik lähtus tradit-

ANTONIUSE HOTELL TARTU SÜDALINNAS
Reet Pulk-Piatkowska

27



siooniliselt kasutuses olnust. Sondaažidega akendelt ja ustelt 
kindlaks tehtud rohekashall toon läbib tervet maja kujundust: 
seda värvi on nii vanad kui ka uued siseuksed, aknad, liistud, 
trepid ja osaliselt  mööbel numbritubades.

Ehitusloo täpsustused
Tänaseni terviklikult säilinud varaklassitsistlike tunnustega esi-
fassaadil korrastati krohvipinnad, puhastati ning restaureeriti 
kipsist-krohvist dekooridetailid. Alles jäeti nähtavad vajumis-
tunnused keskrisaliidil (rombiks surutud aknaavad, -lengid ja 
-raamid, paralleelide kadu). Restaureeriti enamus 19. sajandi 
välimistest aknaraamidest, sisemised tehti vanade eeskujul 
uued. Samuti läbis põhjaliku ennistustöö 19. saj. II poole kahe-
tiivaline, kolme profileeritud tahvliga ja valgmikuga välisuks, 
millelt eemaldati mitmeid värvikihte ning lõppviimistlusena 
aaderdati nagu algselt.

Esifassaadi restaureerimistööde käigus selgus, et II kor-
ruse akendealune loorberivanikuid ja draperiisid kujutav 
stukkdekoor on vormitud käsitsi ja on oletatavasti varasema 
päritoluga, seevastu III korruse samad motiivid juba hilisema 
vormivalamise tulemus. Samuti on osaliselt säilinud murdkelp-
katusele iseloomulikku toolvärki ning kinnimüüritud aknaavad 
Ülikooli 13 poolses otsaseinas. Need loetletud leiud ja vara-
klassitsistliku lahenduse kasutamine 19. sajandi teisel küm-
nendil võivad viidata veel ühele ümberehitusetapile pärast 
1777.–1778. aastat ja enne 1810. aastat, mil lisandusid teine 
korrus, risaliidi laiuselt kolmaski, ja murdkelpkatus. Omanda-
nud kõrvalkrundi ehk praeguse Ülikooli 13/ Küütri 2, alus-
tas omanik 1810. a mõlema maja põhjalikku ümberehitamist. 
Ülikooli 15 kolmas korrus ehitati täiskorruseks, muudeti 
katusekuju ja kujundati ümber esifassaad, eeskujuks varasem, 
juba olemasolev liigendus ja dekoor. Ülikooli 13 puhul võeti 
eeskujuks Krause projekteeritud kõrgklassitsistlik ülikooli pea-
hoone.

Kokkuvõtlikult võib arhitektuurse arenguloo täpsustami-
seks öelda, et arvamust 3-korruselise Ülikooli 15 olemasolust 

enne 1810. a ümberehitust toetavad murdkelpkatuse konst- 
ruktsioonid, fassaadidekoori erinev valmistamisaeg ja  
-võtted ning 1810. aastaks „moest läinud“ varaklassitsistlikku 
laadi järgiv fassaadikujundus.

Interjöörilahendused
Rist- ja tornvõlvidega keldris tehti hulgaliselt vundamendi, 
seinte ja võlvide parandustöid. Vältides suuri ülesladumisi, 
fikseeriti aegade jooksul toimunud vajumismärgid. Interjööri-
elementidena eksponeeritakse krohvist puhastatud tellisest 
ja maakivist eri ehitusetappe paljastavaid seinapindu ning 
spetsiaalse valguslahendusega võlvijäänukeid. Põrand kaeti 
tellisparketiga. Ajaloolise keldritasandiga liideti uuringuteks 
rajatud arheoloogiline kaevend, mis võeti kasutusele resto-
rani söögisaali osana. Sellest hämarast keldriruumist, mis saab 
valgust ümarast laeaknast, kujundati butafoorne roosiaed, et 
sobituda seinamaalingutega tervet hoonet läbiva, 19. sajandi 
II poolest inspireeritud romantilise laadiga. Fuajeest keldrisse 
ehitati välja puhastatud tellis- ja maakivist seintega betoon-
trepp.

Interjööriuuringuid ja kaasnevaid sondaaže teostati kõigil 
kolmel korrusel ja keskenduti peamiselt algsete ruumilahen-
duste kaardistamisele. Märkimist väärivad rohked (35 erine-
vat), valdavalt 19. sajandi II poolest ja 20. sajandist pärinevad 
tapeedileiud. Kõrvuti värvitud krohvipinnaga on tapeetidel 
oluline koht tänaseski sisekujunduses, kus sisearhitekt eelistas 
19. sajandi II poole romantilist peene lillemustriga varianti.

Oluliseks leiuks võib lugeda liimvärvidega maalitud bor-
düüri fragmente I korruse saali ehk nüüdse Antoniuse sviidi 
Ülikooli 13ga külgneval seinal, karniisi all, mida võiks dateerida 
18. sajandisse või isegi varasemaks. Need maalingud kinni-
tati ja on eksponeeritud kõrvuti välja puhastatud ajalooliste 
krohvipindadega. Antud ruumis leidis vannitoana kasutuse 
võimsa rauduksega Krediidiseltsi-aegne šeifiruum.

Kuna II korruse saali maalingud olid 45% ulatuses säilinud, 
saigi teoks teise Antoniuse sviidi 19. sajandi I poolest pärit 
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seinte terviklahenduse ennistamine. See koosneb vabakäeliselt 
maalitud taimemotiividega bordüürist, mille algne osa konser-
veeriti ja uus maaliti vana eeskujul, butafoorsetest kassettidest 
ja pritsmarmorist roosades-sinistes-beežides toonides. 

Sisekujunduslike elementidena kanduvad läbi terve maja 
seinte jaotus horisontaalse kuldse joonbordüüriga ja maalitud 
lillevinjetid. Samuti on ruumides eksponeeritud kaaravasid, 
krohvist välja puhastatud punasest tellisest seinapindu ja pui-
dust tahutud talakonstruktsioone. Just neid viimatiloetletuid 
on esmakordselt eluruumidena kasutusele võetud katuse-
kambrites, kus ruumiskeemi koostamisel on maksimaalselt 
arvestatud ajaloolise katuse toolvärgi säilitamisega. Katuse-
kuju muudeti hoovipoolsel küljel, kuhu  paigaldati ruumidesse 
üllatuslikku valgusemängu tekitavad katuseaknad. Katuse-
kattematerjalina kasutati valtsitud plekitahvleid.

Kaks ajaloolist puittreppi, nii esi- kui tagatrepp, restauree-
riti: astmelauad parandati, käsipuud ja puuduvad balustraadi 
detailid asendati. Ennistustöö läbisid hoone rohkearvulised 
manustega 1- ja 2-tiivalised siseuksed, mis leidsid taaskasuta-
mist sageli mujal, nagu vannitubade ja sisemiste topeltustena.

Ruumid on sisustatud valdavalt restaureeritud antiik-
mööbliga ja eritellimusel valminuga, et asetada külastaja või-
malikult autentselt keset 19. sajandi historitsistlikke vallatusi.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et Ülikooli 15 hoone puhul 
on jätkatud igale järgnevale põlvkonnale kordumatuid võima-
lusi pakkuvat linnaehituslikku traditsiooni siduda vana orgaa-
niliselt uuega ning selles ettevõtmises igati edukas oldud.
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Võimas šeifi rauduks viib nüüd Antoniuse sviidi vannituppa, seintel on eksponeeritud maalingud ja värvitud krohvipind.
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Olustvere mõis, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond
Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt:  
Proff Projekt OÜ (Olav Remmelkoor)
Sisearhitektuur: Kersti Leinbock
Peatöövõtja: Proff Projekt OÜ
Alltöövõtja: Silindia OÜ
Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve: Leili Männik 
Tellija: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere mõisa viinavabrik rajati 1850. aastal. Kõrge tellis-
korstnaga viinavabrikuks ehitati maja 1886. aastal. Hoonele 
tehti 32 m kõrgune, alt ristkülikukujulise põhiplaaniga ümmar-
gune telliskivikorsten, mille ülemine avariiline osa lammutati 
1980. aastal ning korsten jäi 3 m võrra lühemaks. Viinapõle-
tamine oli mõisatele kapitali kogumise allikas ning tulud läksid 
majanduse arendamisse. Mõisa jõukuse kasvades viinakööki 
täiendati ja ehitati tootmise tõhustamiseks pidevalt ümber. 
Olustvere viinavabriku hoone on olnud algselt väiksema ma-
huga. Seda saab järeldada hoone graniitkivist välisseina mustri 
järgi. Põhihoone seinapind on omapärase müürimustriga, kus 
suuremate maakivide vaheline pind on krohvitud ja täis täpi-
tud väikseid kivikesi. Juurdeehitatud osade seinad on laotud 
tahutud maakividest, mis paiknevad seinas horisontaalsete 
ridadena ja vuugivahed on võimalikult väikesed. Hoone viina-

köögi-osa on massiivsete maakiviseintega, kahekorruseline, 
kõrge viilkatusega. Vastavalt 1939. aasta inventeerimisplaanile 
olid alumisele korrusele paigaldatud kütte- ja destilleerimis-
seadmed, toorainevarud, praagatünn, ülakorrusele pärmi-
kamber, klopiruum, ait, saun ja juurdeehitatud kagutiivas 
piiritusemeistri eluruumid. Jõumasinate ruum läbis kahte 
korrust. Viinavabriku aurumasina jõudu kasutati ka jahu-  
ning saeveski käivitamiseks, mis ehitati hiljem juurde. Viina-
vabrik koos saeveski ja kõrvaloleva nuumhärgade talliga 
moodustas hästitoimiva tootmiskompleksi. Viinaköögist suun-
dus toru, mida mööda liikus toorainest ülejäänud tahke osa 
ehk praak otse kõrval asuvasse nuumhärgade talli. Viinaköök 
vajas ohtralt jahutusvett, mida saadi hoonest kõrgemal asu-
vast tiigist. Vesi liikus majas mööda põrandaalust kanalisüs-
teemi ning voolas teiselt poolt välja, jõudes mööda maakivi-
dega vooderdatud kanalit järgmisse, madalamal asuvasse 
tiiki. Tehas suleti pärast 1949. aastal tehtud kapitaalremonti. 
Vastavalt 1958. aasta inventeerimisjoonistele asusid siis hoo-
nes saekaater, puidutöökoda ja sepikoda. Alates 1964. aastast 
kasutati hoonet garaaži-töökojana ning  tehti silikaattellistest 
juurdeehitis. Viimastel aastatel seisis hoone tühjana.

Hoonele Nõukogude ajal katusele paigaldatud eterniit-
katte ja sarikatele löödud rihtlattide eemaldamisel selgus, et 
algse hooneosa sarikad olid seest pehastunud. Samuti olid 
pehastunud sissemüüritud sarikaotsad ja müüritalad. Kogu 
katusekonstruktsioon lammutati ning ehitati koos toolvärgiga 
uuesti. Põhihoone hiljem ehitatud osas olid mõned sarikad 
säilinud, mõned tuli jätkata või plommida, eemaldades pehas-
tunud puidu. Vahetamist või jätkamist vajasid ka müüri- ning 
laetalad. Liitekohad antiseptiti puidukaitsevahendiga. Säilita-
tud sarikatele löödi kahele poole kõrvale sirgestussarikad, 
kuna sarikad olid läbi vajunud. Säilitati heas olukorras algne 
toolvärk. Hoonele juurdeehitatud kagutiiva madala katuse-
alusega amortiseerunud katusekonstruktsioon lammutati. 
Jätkati või asendati mädanenud laetalad ja poola-laudise mä-
danenud osad. Kasutades olemasolevaid osaliselt säilinud sari-
kaid ehitati uus katusekonstruktsioon. Külma õhu soojustusse 
juurdepääsu tõkestamiseks paigaldati sarikate alla tuuletõk-
keplaadid. Põhihoone loodetiiva endise linnasekeldri katuselt 
eterniidi ja aluslaudise eemaldamisel selgus, et all on mullaga 

OLUSTVERE MÕISA VIINAVABRIKU
KLAASI- JA KERAAMIKA ÕPPETÖÖKOJAKS 

JA MUUSEUMIKS KOHANDAMINE
Leili Männik
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kaetud võlvlagi. Katus taastati esialgse võlvide kuju järgi vee-
kindla soojustatud mätaskatusena. Nõukogude ajal silikaattel-
listest ehitatud põhjatiiva hooneosa lammutati ning taastati 
algne plaanigabariit ja algsed avade asukohad. Kagutiiva katu-
sega analoogne madalakaldeline viilkatus annab võimaluse 
eksponeerida hoone kirdefassaadi aknaid kogu ehitise ula-
tuses. Hoonele paigaldati keraamilised S-katusekivid.

Lahti kaevati kagutiiva kagukülg, põhjatiiva loodekülg ja 
tiigipoolne külg ning paigaldati vundamendiäärne drenaaž. 
Tiigipoolses küljes avati ja taastati hoone ja tiigivahelise tee 
täitmisega seni pinnasesse jäänud aknaavad ja karniis. Vana 
lagunenud tugimüüri lahtikaevamisel selgus, et algne tugi-
müür on olnud tunduvalt pikem. Seega otsustati lahti kaevata 
kogu külg ning taastada tugimüür hoone lõunakülje ulatuses. 
Raudbetoon-tugimüüri nähtavad seinad vooderdati kohapeal 
lõhutud maakividega. Pealt kaeti müür betoonplaatidega. 
Analoogselt ehitati korteri välistrepp. Tugimüürile ja korteri 
trepile paigaldati metallpiirded.

Hoone fassaadidelt eemaldati silikaattellistest aknaraamis-
tused ning taastati maja välisseinas olevate viinavabriku-aeg-
sete avade välimus, tervete tellistega parandati avade savi-
tellistest raamistused, kaarsillused ja karniisid. Maakivifassaa-
dide vuukide täitmisel jälgiti varemlaotud seina müürimustrit. 
Põhihoone parandustel krohviti suuremate maakivide vahe-
line pind ning täpitati täis väikeste kivikestega. Vahetati välja 
suure korstna jala katkised savitellised. Korstna väljasolevale 
avale paigaldati puidust puhastusluuk. Hoone kaks väikse-
mat korstnat jäid kasutusele suitsukorstnatena, ülejäänud, k.a 
suur kõrge korsten, jäid toimima ventilatsioonikorstnatena. 
Hoonesse paigaldati ventilatsioonisüsteem, mille agregaadid 
asuvad pööningul. Korstnapitsid taastati säilinud savitellistest 
korstnapitsi eeskujul. Korstnate tellispinnad puhastati, vuugid 
täideti ja paigaldati tsinkplekist korstnamütsid. Hoonele paigal-
dati tsinkplekist vihmavee ärastussüsteem – rennid ja torud.

Restaureeriti hoone pööningukorruse aknad. Uued aknad 
valmistati algsete, tiheda raamijaotusega akende eeskujul. 
Restaureeriti säilinud siseuksed ja õuepoolne laia püstlaudi-
sega värav, kasutades vanu hingi. Akende ja välisuste paigal-
damisel kasutati tihendamiseks linatakku. Uksed värviti lina-
õlivärviga. Ülejäänud avatäited valmistati uued. Restaureeriti 
korteri akende aknalauad. Seintelt krohvi eemaldamisel avas-
tatud algse välisseina kaks ruumidevahelist aknaava tehti lahti 
ning sinna paigaldatakse avatavas klaasitöökojas valmistatud 
vitraažid.

Keldriruumide betoonpõrandad lammutati ning tiibehi-
tiste muldpõrandad puhastati prahist ja huumusekihist. Liiv-
alusele valati uued soojustatud betoonpõrandad, mis plaaditi 
tellise motiivil keraamiliste plaatidega. Muuseumiruumi põran-
da alt välja tulnud põrandas olnud algsed veekanalid täideti 
pärast mõõdistamist liivaga. Põranda all olevale praagatün-

31

Endise linnasekeldri eterniitkatuse ja aluslaudise all oli mullaga kaetud 
võlvlagi. Katus taastati mätaskatusena.
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nile laoti tellistest kõrgendusrõngas ja kaeti eksponeerimiseks 
pealt klaasiga. Kogu põrandale tehti liivalus, millele paigaldati 
sillutustellis. Põhikorruse põrandad olid valdavalt terasrelssidel 
tellistest kaarvõlvlagedel puitpõrandad, mis lammutati. Korteri 
trepikoja põrand tehti vanadest puhastatud põrandalauda-
dest. Ülejäänud võlvlagedel olevate ruumide põrandad tehti 
uutest laiadest põrandalaudadest ja õlitati. Ajaloolises jahu-
veskis olev telliskivipõrand korrastati. Ülejäänud põrandad 
betoneeriti ja plaaditi analoogselt soklikorrusega.

Soklikorruse hästi säilinud tellistest kaarvõlvlaed jäeti 
ehedal kujul ruumi kujundama. Kahjustunud laed krohviti ning 
värviti lubivärviga. Hoone puitvahelagedele paigaldati korteris 
säilinud vana laelaudise profiili järgi uued laudislaed. Terasrel-
sid puhastati ja värviti edasise roostetamise kaitseks, samuti 
hoones olevad sepisdetailid ja malmsammas. Soklikorruse 

katlamaja endistelt välisseintelt lahtise krohvi eemaldamisel 
avanesid krohvi alla peidetud algsed telliskiviraamistusega kin-
nimüüritud avad. Otsustati säilitada võimalikult palju puhas-
tatud ja täidetud vuukidega maakiviseinu ning avade telliskivi-
raamistused parandada. Põhikorruse ruumide enamus seinu 
on uuesti krohvitud ja kaetud looduslikes toonides lubivär-
viga. Seintes olevad pehkinud puitkonstruktsioonid asendati 
või plommiti.

Renoveeritud soklikorruse ruumidesse on paigutatud 
keraamika- , savi- ja klaasitöökojad ning viinavabriku muu-
seum. Teisel korrusel on joonistusklass tarbekunsti- ja oskus-
käsitööliste õpilastele ning saun koos selle juurde kuuluvate 
olmeruumidega. Taastatud on piiritusemeistri korter oma 
endises funktsioonis.

EHITISED
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Klaasi all on vaadeldav praagatünn.

Endise saeveski aknaalused vormistati maakividega. Kuna aknaalused on 
madalad, tõsteti radiaatorid ümber akende vahedesse.

Soklikorruse kaarvõlvid. Fotod: Leili Männik



Muinsuskaitse eritingimused ja remondiprojekt:  
Asum Arhitektid OÜ, Mihkel Koppel
Konsultant: Verbij Windmill and construction B.V.,  
Lukas Jozef Verbij
Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Sepp
Ehitajad: Muinassepp OÜ, 3DPartner OÜ
Tuulikumeistrid: Raimo ja Kaino Kolk, Arne Maripuu, 
metallitöömeister : Jaak Tamm
Tellija: MTÜ Seidla Tuuleveski, Hannu Lamp
Rahastaja: EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
väikeprojektide programm

Seidla tuulik on üks esimesi objekte, mis ületab teaduslikus 
mõttes muinsuskaitse praktika, olles sisuliselt iidse puumasina 
ja moodsa metallimehaanika sümbioos. See tähendab, et 
teaduslik restaureerimine läks sujuvalt üle masina katse-
remondiks. Et iidne masin remonditaks professionaalselt, 
peavad meeskonnas olema nii meistrid, sellid kui ka spetsia-
listid. Veel praegu, käesoleva kirjutise ilmumise ajal, käib  
tuuliku seadistamine, mehhanismide pisiremont ning pidev 
hooldus. Ka rahvatarkus pajatab tuulikute kohta: „Köik asi mis 
liigub sii kulub ja püsut koa sööb!“ 

Seidla mõisa tuulik on Mandri-Eestile omane paekivist 
kehandiga Hollandi tuulik, mis on algselt kuulunud Seidla 
mõisale ning 1920. aastatest alates tuuliku vahetus lähedu-
ses paiknevale Veski talule. Tuulik on ehitatud tõenäoliselt 
18. sajandi lõpus ning on pidevalt töös olnud kuni 1960. 
aastateni. 1989. aastal tehti kapitaalremont: uuendati tuuliku 
konstruktsioone, sisseseadet ja väljanägemist ning prooviti 
seda  tööle panna. See ei õnnestunud paraku täies mahus, 
tuule jõul tuulikut käitada ei suudetud ning jahu toodeti 
lühemat aega elektrimootori abil. 

Tänu tuuliku soodsale ja hästi silmapaistvale asukohale 
maanteede sõlmpunktis on uurijad sellele juba varem tähele-
panu pööranud. Näiteks on Vabaõhumuuseumis terve see-
ria Karl Tihase fotosid ja ülesmõõtmisjoonised 1957.–1958. 
aastatest. Ka teoses „Talurahvaarhitektuur“ on esitatud just 
nimelt Seidla tuuliku lihtsustatud joonised, kuigi otseselt 
Seidlale viitamata. Vaid 1989. aasta kapitaalremondi projekti 
ja selle teostajaid ei ole õnnestunud jäljeajamisele vaatamata 
leida. Samas vahetati 30 aasta taguse remondi käigus välja 
võrdlemisi suures ulatuses tuuliku kandekonstruktsioone ja 
üldisi algseid ehituslahendusi (vahelaetalad, põrandad, trepid, 
aknad-uksed, osaliselt ka pea konstruktsioon). Õnneks on 
tuuliku paarisaja-aastane mehhanism kõik remondid edukalt 
üle elanud, sealjuures on maha monteeritult säilinud ka 19. 
sajandi kodaratega värklid ja kõrvalolevas Veski talus hoius-
tatakse hulgaliselt vanu läbikulunud veskikive jm. 

Eritingimuste ja remondiprojekti koostamisel pöörati 
süvenenud tähelepanu lahendustele, mis teeksid tuuliku 
võimalikult ilmastikukindlaks, et see lagedal väljal tuulte, tor-
mide ja kaldvihmade keerises võimalikult kaua vastu peaks. 
Põhimõttelistes valikuvariantides konsulteeriti Lucas Verbijga, 
kes oli juba varem koostanud tuulikule remonttööde prog-
rammi. Hollandi kogemused ja väljapakutud lahendused ei 
olnud Eesti praktikasse siiski täielikult üle kantavad või osu-
tusid valmisproduktidena liiga kalliteks (valatud tiivavõlli ots, 
alumiinium-aardamid, võlliotsa katmine EPDM-kummiga jms). 
Samas andsid läbirääkimised tahet ja teadmisi välja töötada 
just Seidla tuulikule mõeldud erilahendused Eesti traditsiooni 
baasil, mis oleksid muinsuskaitseliselt vastuvõetavad ja tagak-
sid konstruktsioonide hoolduse korral nende pikaealisuse. 

Tööd jagunesid sisuliselt kaheks: üldehitustööd ja meistri-
tööd. Kohapeal alustati üldehitustöödega, meistritööd toimu-
sid pärast tuuliku pea maha tõstmist esialgu Saaremaal, kus 
valiti välja ja saeti valmis tuulikuehituseks vajalik puitmaterjal. 
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Saaremaal tehti valmis tiivad, tiivavõll, veesoontega laudised 
ja vajalikud proteesijätkud. Ajutise katusega kaetud tuulikus 
toimusid samal ajal seinte krohviparandustööd, mootorikuuri 
lammutamine, uue vöö valamine, põrandate paikamine jm. 
Kuigi tsementkrohvi ei peeta tänases restaureerimispraktikas 
üldjuhul vastuvõetavaks, on just see materjal end 20 aasta 
jooksul tõestanud: väljast tugeva tsementkrohviga kaetud 
seinapind ei lase tuuliku kaldus ja poorsetest paekiviseintest 
niiskust sisse tungida, mistõttu vahelaetalade otsad säilivad 
paremini. 

Pea raamistik proteesiti ja kaeti uue laastukatusega tuuliku 
kõrval asfaltplatsil. Remonttööde käigus valmistati tuulikule 
uus suurratas. Viiekihilisest kuuseprussist vana suurratas oli 

väliselt küll kõbus, kuid lähemalt uurides esines kõikides kih-
tides pragusid, mis oleks nõrgestanud hammaste kinnitumist 
suurele rattale. Ülekandejõud oleksid vana suurratta esimese 
tormiga piltlikult öeldes saepuruks jahvatanud. Eritingimustes 
esitatud kultuuriväärtuslik detail tuli seega kõrvaldada ja 
asendada koopiaga. Omanikul tuli hea mõte teha vanast suur-
rattast asfaltplatsi servale originaalne teabestend. 

Tavapärased restaureerimisfirmad oleksid tööd pärast 
tuuliku välist komplekteerimist pidulikult lõpetanuks kuulu-
tanud ja tellijale üle andnud. Seidlas hakkas aga nüüd tuu-
likumeistrite põhitöö – masina käimapanek. Tekkis ridamisi 
väikeseid nüansse, mis kõik tahtsid parandamist, seadistamist, 
aega otsustamiseks ja ellu viimiseks. Esimesel käitamisel pu-
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runes tuuldepöörivints. Selgus, et peaalune pööri krants ei 
istunud ühtlaselt müüri ülemisel krantsil; pea tagaviilust alla-
rippuv vihmer oli liiga lühike; tiiva purjed olid liiga paksud, 
neid ei saanud traditsioonilisel meetodil kokku keerata. Need 
ettenägematud probleemid leidsid jooksvalt ainulaadse, vaid 
Seidla tuuliku eripära arvestavad lahendused.

Nii tellija, projekteerija kui ka meistrite eesmärgiks oli 
töötav tuulik. Keegi ei tulnud aga selle peale, et alates Hol-
landi tuulikute traditsioonilise möldriameti hääbumisest 
1960. aastatest alates ei ole suudetud ühtki sellist tuulikut 
taas tööle panna. Kuigi tuulikumeistritel oli ette näidata juba 
mitme Hollandi tuuliku remont ja esimene taasiseseisvumis-
järgne töötav pukktuulik, kujunes objektil töötamine pigem 
katselaboriks: paigalseisvate mehhanismide ja üksikute osade 
abil tuli selgeks teha iga detaili töötamise loogika ja nende 
eeldatav vastupidavus. Alles pärast 3/4 projekti eelarve 
kasutamist osutus võimalikuks tuulikut esimest korda käitada 
ja katsetada, kas masinavärk üldse tööle hakkab.

Hollandi tuulik on müstiline masinavärk, mis tänapäeval 
tööle panduna annab sõnulseletamatu kogemuse ja tunde. 
Suurelt maanteelt tuulikut uudistades saab sõõmu joovas-
tavast muistsest maastikupildist ja jutuainet kogu päevaks. 

SEIDLA TUULIKU REMONT
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Tuuliku pea katmine uue laastukatusega. Fotod: Tõnu Sepp

Pea paigaldamine.
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PIKK 34 KUNSTIGALERII
Henry Kuningas
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Pikk tn 34/ Olevimäe tn 3-2, Tallinn
Restaureerimisprojekt: Vana Tallinn OÜ
Teostus: Rändmeister OÜ
Seinamaalingute, talalagede ja lõuendi restaureerija:  
Vana Tallinn OÜ
Tellija: Allee kunstisalong (Juhan Kohal)

2009. aastal jõudis lõpule kolm aastat kestnud Pikk 34 I kor-
ruse ruumide restaureerimine Tallinnas. Pikk ja vaevarikas 
protsess pakkus muinsushuvilistele häid üllatusi algusest lõpu-
ni ning harvanähtava pieteeditundega läbiviidud restaureeri-
mistööde tulemust on võimalik kunstisalongiks kohandatud 
ruumides kõikidel vaatamas käia.

See Rohelise Turu kõrval kitsal krundil asuv hoone on 
vanalinnas mõneti erandlik: kitsa krundi tõttu Pika ja Olevi-
mäe tänavate vahel pole sellel juba keskajast pärit majal ei 
õue ega  abihooneid, mistõttu selle elanikeks olid eelkõige 
käsitöölised. Kinnistut on esimest korda mainitud küll juba 

1398, kuid kivimaja ehitati üles arvatavalt 15. saj I poolel1. 
Kõige suurem teadaolev ümberehitus pärineb aastast 1845 
(arhitekt A. Gabler), mil hoone kohandati üürikorteriteks ning  
Rohelise Turu poolsele fassaadile2 raiuti aknad. Maja üldine 
maht küll ei muutunud: kolmekorruseline kõrge kelpkatusega 
hoone, mille täismahus keldrikorrus on Olevimäe tänava pool 
maapinna reljeefsuse tõttu maapinna tasandil.

Kõnealused ruumid on endiselt plaanil loetavad kui kesk-
aegse diele-dornse elamutüübi dornse ning selle kõrval asuv 
väiksem ruum bikamer.

Pikk 34 hoone oli nimetatud ruumide restaureerimis-
tööde alguses kohati avariilises seisukorras, eriti hull oli lugu 
just Olevimäe-poolsete kandekonstruktsioonidega, mis vaju-
sid hoolimata 1950ndatel paigaldatud tõmbidest Olevimäe 
suunas. Samuti olid täiesti pehkinud Olevimäe-poolsete keld-
riruumide puittaladest vahelaed. Seetõttu alustatigi ruumide 
restaureerimist kandekonstruktsioonide asendamisega: uued 
raudbetoonist vahelaed keldri ja I korruse ning I ja II korruse 
vahel sidusid Olevimäe poole kalduva välisseina hoone külge. 
Seejuures säilitati omal kohal ning konserveeriti täies mahus I 
korruse maalitud talalaed.

Restaureerimis- ja konserveerimistööde käigus tuli ilmsiks 
mitmeid väärtuslikke leide, millest mõne leidmine oli prog-
noositav, mõni aga valmistas üllatusi ka kogenud uurijatele. 
Tasub rõhutada, et selles hoones ei olnud kuni nimetatud 
ruumide restaureerimiseni läbi viidud mitte mingisuguseid 
väliuuringuid. Loodetavate leidude hulka võib paigutada arva-
tavalt 18. saj pärinevad maalingutega talalaed, bikameri akna-
palendilt leitud marmoreeringuga lõuendi, seinamaalingu kat-
ked ning keldris avatud hästi säilinud kerishüpokausti. Oota-
matute leidude hulka võib aga paigutada 19. saj kahhelahju 
tagant päevavalgele tulnud keskaegse ukseportaali raidkivi 
raamistuse, samuti hüpokausti avamisel selle täiteks pandud 
keskaegse kalorifeeri plaadi tükid. Viimase kokkusobitamisel 
selgus, et tegemist on seni Tallinnas leitutest ainulaadse kütte-
plaadiga, kus viis õhuava on erineva suurusega ja asuvad 
asümmeetriliselt. Ühtlasi avati nii keldrisse viiv trepp kui ka 
teisele korrusele viinud trepi säilinud osad.

Tänu nende ruumide restaureerimisele on päästetud 
sõna otseses mõttes laialilagunemisest väga väärtuslik arhitek-
tuurimälestis. Asjaolu, et professionaalselt teostatud restau-
reerimis- ja konserveerimistööde käigus tuli nähtavale niivõrd 
palju uusi huvitavaid ning maja ehitusloole valgust heitvaid 
detaile, tuleb võtta kesk- ja uusaegset Tallinna arhitektuuri-
ajalugu rikastava boonusena. 

1 T. Tint Pikk 34 arhitektuuriajalooline ülevaade. 1987. Tallinna Kultuuri-
väärtuste Ameti arhiiv.
2 Pikk 34 lõunapoolsel küljel (hilisema Rohelise Turu platsil) asusid kuni 
19.saj alguseni keskaegsed aidahooned.

Fotod: Henry Kuningas
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Arhitekti maja
Wismari tn 9, Tallinn
Restaureerimisprojekt: Inrestauraator Projekt OÜ  
(Ilmar Jakobson)
Teostus: Ruut Ehituse OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Aarne-Innar Sommer
Tellija: Maksim Liksutov

Tunnustatud arhitektile Herbert Johansonile kuulunud elamu 
Wismari 9 ehitati 1924. aastal. Nimelt jagas Tallinna Linna-
valitsus kolmele tuntud arhitektile – H. Johansonile, E. Haber-
mannile ja E. Jacobyle – 1923. aastal kolm hoonestamata 
krunti Toompuiestee ja Wismari tänava nurgal. Nii Johansoni 
(Wismari 9) kui ka Jacoby (Wismari 11) traditsionalistlikud 
elamud valmisid samal aastal ning moodustasid oma veidi 
saksapärast heimat-arhitektuuri meenutava ilmega – kõrged 
punaste kividega viilkatused, väikeseruudulised luukidega 
aknad, väikevormidega rõhutatud peasissepääsud – ühtse 
ansambli. Kolmest krundist viimase – praeguse Toompuiestee 
6 – loovutas Habermann Johansonile, kes ehitas sinna 1929. a 
Eesti esimese funktsionalistliku villa.

Wismari 9 elumaja projekt läks sõjakeerises paraku kadu-
ma. On teada, et 1938. a lisati hoone idaküljele garaaž.

Nõukogude perioodil ning ka peale taasiseseisvumist on 
hoones tehtud mitmeid laastavaid remonte, mille käigus on 

täies ulatuses kaduma läinud algne sisekujundus, samuti maja 
uksed ja aknad. Eksterjöörist säilisid õnneks omapärase akt-
sendina peasissepääsu rõhutavad etikukivid ning kaaravaga 
raamistatud hoonemahu sisse astuv „lahtine“ eeskoda.

Hoone remonditi-restaureeriti 2009. a kompleksselt 
– keldrist pööninguni –, muuhulgas vajasid asendamist nii 
mitmed vahelaed kui ka katusekonstruktsioon, kuna selgus, et 
ehitusaegne tööde kvaliteet ei olnud kuigi hea. 1990. aastatel 
paigaldatud PVC-aknad asendati ehitusaegsete fotode põhjal 
tihedaruuduliste puitakendega ning tänavapoolsel fassaadil 
taastati aknaluugid. Kuna maja kohandati ühepereelamuks, 
võeti antresoolkorrusena kasutusele ka senine pööning.  
Garaažki sai uue funktsiooni eluruumidena.

Henry Kuningas

Oleviste 3/5 ja Lai 46/48
Projekt ja sisearhitektuur: AS Restor (Reet Saluvere)
Peatöövõtja: Facio Ehituse AS
Muinsuskaitseline järelevalve: Helve Ilvese RKB
Ehitusarheoloogiline järelevalve: Helve Ilves ja Krista Sarv
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Märtsipommitamises tugevalt kahjustatud hooned ehitati 
uuesti üles sõjajärgselt kiirustades Friedrich Wendachi pro-
jekti järgi (1946). Nüüdse restaureerimisega sai kroonulik 
monokroomne fassaad uue õnnestunud värvilahenduse, 
seda vääristavad avatud ja eksponeeritud ajaloolised detailid 
ja traditsiooniline materjalikasutus.

Seni olid hoonete varasema ajaloo ainsateks märkideks 
Oleviste 3 fassaadil säilinud kaks renessanslikku raidreljeefi. 

Tööde käigus tuli välja palju uusi leide. Kõige suurema ülla-
tuse valmistas Oleviste 3 krohvikatte alt, praeguse (1880. 
aasta ümberehituse käigus rajatud) sissepääsu kõrvalt leitud 
unikaalne keskaegne raidportaal. Teist sellist portaali, mille 
teravkaart kaunistaks kivist roosiga lukukivi ja viinapuudega 
talum, ei ole teada ei Tallinnast ega mujalt Eestist.

Keskaegsed keldrid võeti uuesti kasutusse. Töö aluseks 
konserveerimisprintsiip, lausvuukimisi ega krohviuuendusi 
keldrites ei tehtud. Tööde käigus avati Oleviste 3 keldris 
hüpokaustiruum ja kaksiktrepp, ennistati paeplaatidega talalagi 
jm detailid, Lai 46/48 hoone keldrikorruselt leiti arvatavasti 
keskajast pärit kanalisatsioonisüsteemi osi, mis eksponeeriti, 
fassaadidelt aga varasema, 17. sajandi hoonestuse raidraami-
dega avatäiteid, mis said samuti markeeritud.

Helve Ilves

EHITISED
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NÕMME TURUHOONE
Oliver Orro

Turu plats 8 / Piiri 6, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Urmas Arike
Projekt: PB Talone OÜ
Restaureerimistööd: Raketis Grupp OÜ
Tellija: Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme Turg

Nõmme turuhoone või nagu vanasti öeldi, turukaubamaja, 
ehitati sinna palju projekteerinud ja ka ise Nõmmel elanud 
baltisaksa arhitekti Robert Natuse projekti järgi aastail 1928–
30. Levinud jutt, et hoone oli algselt rannapaviljon ja toodi siia 
üle Narva-Jõesuust, on ebatõenäoline. Esiteks on toonased 
Narva-Jõesuu esindushooned kõik üles pildistatud ja sellist 
nende seas ei ole. Teiseks on basilikaalse ruumivormiga, üht-
se, kõrge, vaheseinteta interjööriga ehitis arvatavasti kohe 
turuhooneks projekteeritud, mingit muud funktsiooni oleks 
sellele raske ette kujutada. Kolmandaks oleks nii suurt sõres-
tikhoonet olnud üsna mõttetu lahti võtta ja uuesti kokku pan-
na. „Ümber kolitakse” tavaliselt rõhtpalkmaju, sõrestikhoone 
demonteerimisel jääb taaskasutatavat materjali üldjuhul liiga 
vähe järele ja see ei tasu end ära. Ka hoone vähesed stiili-
ajalooliselt määratletavad detailid pärinevad selgelt 1920. aas-
tatest, kandes art deco mõju. Küll aga oli hoone juures, nagu 
remondi käigus selgus, tõepoolest kasutatud palju sekundaar-
set materjali: ühe või mitme lammutatud maja mitmesugu-
seid tükke (mõned karkassi osad, osa seinalaudist jm) on uues 
funktsioonis ära kasutatud ja teisiti kokku kombineeritud. 
Mine tea, võib-olla oli mingi osa sellest puitmaterjalist tõesti 
Narva-Jõesuust toodud.

Turuhoone ehitamisega oli omal ajal kiire ja raha Nõmme 
linnal napilt. Nagu näitavad säilinud protokollid, esines ka 
kvaliteediprobleeme, üht-teist lasti ehitajal hiljem ümber teha. 
Nüüd ajalugu kordus: ka praeguse remondi-restaureerimise-
ga tuli rutata. Ühelt poolt taheti restaureeritud hoone kui 
üks Nõmme sümbolobjekte kohalike valimiste eel taasavada, 
teisalt ei saanud kehvas seisus ja osalt lausa avariiohtlikku 
puithoonet veel üheks talveks lihtsalt seisma jätta ja seetõttu 
oli kindel soov tööd sügiseks lõpetada. Nüüdki oli kriisiaeg 
ja eelarve piiratud, seetõttu läks pisut rabistamiseks: näiteks 
vana laudise puhastamine liivapritsiga ei kuulu kindlasti heade 
restaureerimistavade hulka.

Turuhoone esimestel aastatel peeti avaturgu selle ees, kus 
praegu on bussipeatus. Alles siis, kui valmis Nõmmelt läbi liivi-
kute Mustamäele viiv tee (1933, praeguse Ehitajate tee algus), 
jäi turg liiklusele ette ja viidi praegusele platsile turuhalli taha. 
Seetõttu ei olnud turuhoonel ajalooliselt tagaust, sisse sai vaid 
tänava poolt ja hoone otsest. Remondi käigus lisati tagumine 
sissepääs.

Siseturgu läbiva kesklöövi ääres on rida müügibokse. 
Ajalooliselt olid need vaheseintega eraldatud, nüüd jäeti osa 
lahti, et müügipindu saaks paindlikumalt välja rentida. Hoone 
otstes on putkad, kust on luukide kaudu võimalik müük ka 
õue poole. Valmimisjärgsetel fotodel ja projektil neid ei ole, 
aga juba esimestel sõjajärgsetel aastatel tehtud piltidel on 
need kioskid sellisena olemas. Inimesed olid nendega harju-
nud ja see võimalus otsustati alles jätta. Küll aga lammutati 
kõik turuhoonele aja jooksul külge ehitatud sekundaarsed 
kuuritaolised müügipinnad, mis moonutasid ehitise selget ja 
lihtsat vormi. Majal on avar kelder, mida praegu avaliku müü-
gipinnana kasutusele ei võetud, sest see oleks läinud kalliks ja 
tehniliselt liiga keeruliseks.

Vanadel fotodel ja joonistel on maja keskel näha betoon-
postamendil kraan-kaev, ilmselt müüdava puu- ja juurvilja 
loputamiseks, see taastati purskkaevuna, betooniselt rusti-
kaalsena, nagu ta oli ka algselt. Hoone ülemine tasand – sisse-
käigutamburite peale keskse nelitise ääres moodustuvad teise 
korruse pinnad – ei olnud varem üldse kasutuses. Nüüd piirati 
see barjääriga ja rajati trepp, et teha rõdukorrusele kohvik.

Hoone oli algselt soojustamata, karkassivahe üllataval 
kombel täiesti tühi: vana soojustusmaterjal polnud mitte alla 
vajunud, nagu algul arvati, vaid laudise eemaldamisel selgus, 
et enamikus seinalõikudes seda polnudki. Esialgu oli plaanis 
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Kihelkonna kiriku kellamaja
Kihelkonna vald, Saare maakond
Muinsuskaitse eritingimused: Juhan Kilumets
Projekt: Rändmeister OÜ
Teostus: Rändmeister OÜ
Tellija: EELK Kihelkonna kogudus

Kirikuhoonest eraldi seisvad puidust või kivist kellamajad,  
-tornikesed ja -pukid kodunesid Eestis 17.-18. sajandil. Mõneti 
häda- või säästulahendusena rajati neid rohkem Saare-Lääne 
piiskopkonna aladel, kus keskaegsed kirikud olid valminud 
enamasti tornituina.

Pärast Kärla kiriku kellahoone lammutamist 1960. aastatel 
jäi meil selle omapärase žanri ainsaks näiteks Kihelkonna kel-
lamaja, mille valmimisajaks peetakse traditsiooniliselt 1638. 
aastat. Rannavallile püstitatud hoone müürid kerkivad künkalt 
ligikaudu viis meetrit. Müürikroonile toetuvad talad kahe kella 
riputamiseks ning kelpkatuse kandmik. Arvatavasti on kavatis 
säilinud algkujule lähedasena, vahest suurimaks muutuseks 
on lõuna- ja põhjaseina avade kõrgused. Kellamaja 330. aasta-
päevaks (1968) hoone remonditi: asendati katuselaudis, tehti 
krohviparandusi ning laoti üles lagunenud avapõhjad.

2009. aasta tööde peamised märksõnad olid katus ja 
müürid. Suure tõenäosusega algne katusekandmik koos kella-
taladega vajas ootamatult vähest sekkumist. Tihedast puidust, 
hästi tuulduva konstruktsiooni peamised kahjustused olid 
pindmised ega nõudnud proteesimist. Asendati roovlatid ja 
kolhoosiaegne räbaldunud laudkatus. Uued pooleteisetollised 
katuselauad tõrvati kaks korda. Vahest ilusamgi kui värske 
välisvaade on vaade katusele seest:  uue laudise foonil joonis-
tub vana katusekandmik välja erakordselt selgelt.

Müüritööde maht üllatas teistpidi. Dolomiidi ajaloolist 
murenemist kiirendas 40 aastat ulatuslike tsementkrohvi-

paranduste all. Müüriparanduste alustamiseks tuli hoone 
jalam paiguti kuni taldmikuni lahti kaevata. Tööde käigus ko-
gunes ka uusi andmeid avade varasema ulatuse kohta. Kuna 
algsete gabariitide taastamisega kaasnenuks palju oletuslikku, 
otsustati avapõhjad viia 1968. a remondi eelse hästijälgitava 
jooneni. Müüripindade ülekrohvimisest, mis ilmselt on kella-
maja iseloomustanud algusest saadik, seekord loobuti. Säili-
nud lubikrohvid kinnitati, muus osas piirduti müüripindu kon-
serveeriva õhukese ülehõõrumisega.

Restaureerimise lõpetas Saksamaal valatud kirikukella 
riputamine ajaloolisele kellakohale. Viimati helises kell siin 
sadakond aastat tagasi. Nüüd kuuleb Kihelkonnal kellahelinat 
igal keskpäeval.

NÕMME TURUHOONE

hoone samasugusena taastada, järele mõeldes saadi aru, et 
olukorras, kus karkassi proteesimiseks tuleb niikuinii suur osa 
laudist avada, ei ole see mõttekas ja karkassivahe soojustati 
puistevillaga. Aknaraamid restaureeriti. Kuna rahapuudusel ei 
olnud võimalik teha akendele siseraame ja jäid ühekordsed 
aknad, nagu ajalooliselt olid olnud, on nüüd hoone kütmisel 
tekkinud suured soojakaod ja probleemid kondensveega. 
Hoone ülaosa on ju klaasist, sisuliselt on see justkui hiiglaslik 
veranda.

Seinalaudis on selle maja juures üks eripärasemaid asju. 
Nii interjööris kui ka eksterjööris on seinas ilma iluprofiilita 
täispunnlaudis, tihedalt üksteise kõrvale löödud, nagu oleks 
põrandalauad seina pandud. Sile seinapind haakub hoone 
geometrismi ja askeetlikkuseni napi arhitektoonikaga. Võib-
olla sooviti, et hoone meenutaks eemalt kiviarhitektuuri. Ilm-

selt on sel moel püütud vähendada ka soojustamata seinte 
läbipuhumist.

Koos turuhoone restaureerimisega korrastati ka turu-
plats: lammutati stiihiliselt kujunenud putkaderägastik, laod, 
välikempsud jm amortiseerunud utilitaarehitised ning ehitati 
uued, turuhoone stiiliga sobivad müügiread, tehti vertikaalpla-
neerimine ja rajati piirded. Nõmme turg on linnaosa oluline 
keskus, kus igapäevasteks klientideks on ühtviisi nii Mustamäe 
pensionärid kui ka ökotoidu jahil noored keskklassi abielu-
paarid, sellel paigal on linnaelanikke liitev funktsioon. Nii on 
turuhoone restaureerimisel linnaelu ja kultuurikeskkonna 
seisukohalt laiem tähendus kui vaid ühe puitehitise remon-
timine.
PS Kõike eelnevat lugeda mineviku vormis. Nõmme turuhoo-
ne põles ära 29. aprillil 2010.

Juhan Kilumets
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Käru kiriku katuse 
restaureerimistööd
Käru vald, Rapla maakond
Projekteerija: Rändmeister OÜ (Ain Pihl)
Restaureerijad: Frantsiskus OÜ  
(Ants Hõim, Martin Kivik, Rauno Puude)
Risti restaureerija: Sepatööd OÜ (Rein Mõtus)
Finantseerijad: EELK Käru kogudus ja Muinsuskaitseamet 

Käru kirik on üsna Rapla- ja Järvamaa piiril asuv 19. sajandi 
teisel poolel ehitatud tagasihoidlik puitkirik. Tänu koguduse 
hoolitsusele on kirik, välja arvatud katusekate, suhteliselt heas 
seisukorras olnud. 1953. aastast pärinev pikihoone sindlikatus 
oli täielikult amortiseerunud, katusel kohati suured augud. 
Üllataval kombel oli läbi jooksnud siiski vaid väga vähestes 
kohtades, kuna kiriku ehitusaegne laudkatus toimis suure-
pärase aluskatusena.

Kiriku tornikiiver oli 1960. aastal kaetud linaõlivärviga 
värvitud õhukeste kimmidega. Paljud kimmid olid purune-
nud või katusepinnast hoopis välja kukkunud, kuid olulisemad 
vigastused olid siiski vaid päris torni tipus, kuhu kinnitub rist. 
See oli ka ainuke koht, kus tuli konstruktsiooni proteesida. 
Omaette veidi kummalise kahjustusena ei saa märkimata jätta 
rähnide tehtud auke. 

Restaureerimistööde käigus paigaldati nii pikihoonele kui 
ka tornikiivrile kimmkatus. Pikihoone katusel asendati üksi-

kutes kohtades esmalt kahjustunud aluskatuse lauad.
Katusetööd läksid kindlasti keskmisest mõnevõrra kalli-

maks, kuna kimmide kvaliteedile pöörati väga suurt tähe-
lepanu. Kimmid on kõik haavast radiaalselt saetud. Praagiti 
välja kõik, millel olid mingisugusedki defektid. Kimmid värviti 
käsitsi neljast küljest linaõlivärviga. Kokku kulus umbes 800 
liitrit värvi.

Lisaks uue katusekatte paigaldamisele restaureeriti ja kul-
lati ka torni rist ja muna. Samuti restaureeriti kiriku lahtine 
eeskoda, mis vajas konstruktsiooni proteesimist ja rihtimist, 
kohati hävinud saelõikelise ornamendi taastamist ning uue 
katusekatte paigaldamist.

Tõnu Sepp

Iloni Imedemaa
Kooli tn 5, Haapsalu
Projekt: OÜ PB Sille
Ehitustööd: Riverside OÜ

Iloni Imedemaa tarbeks kohandatud maja asub Haapsalu 
vanalinna südames ajaloolise raekoja naabruses Kooli tänava 
ja mereranda suunduva Linda tänava kirdepoolsel nurgal. Selle 
linnaosa tänavavõrk kujunes välja juba keskajal. Arvatavasti oli 
see nurgakrunt juba siis hoonestatud.

Selliseid maju, kus alumine korrus on kivist ja ülemine 
puidust, ehitasid jõukamad linnakodanikud 19. sajandi lõpul 

Haapsallu mitmeid. Hoone kivist soklikorrusel asusid äri- ja 
majandusruumid, rõhtpalkidest ja profileeritud laudvooder-
dusega teisel korrusel omanike eluruumid. Hoone fassaadidel 
on säilinud enamus algsetest puitdetailidest, siseruumides 
säilinust on väärtuslikumad korrustevaheline esinduslik puit-
trepp ja kaks kahhelahju teise korruse saalis. Kooli tn 5 maja 
kasutas aastakümneid perekonnaseisu amet.

2004. aastal sai selle maja oma valdusse Läänemaa Muu-
seum. Samal aastal kinkis Eestis sündinud ja lapsepõlves Haap-
salus elanud kunstnik Ilon Wikland Eesti riigile oma joonistuste 
originaalid, enamik neist Astrid Lindgreni lasteraamatute illust-
ratsioonid. Sobiv paik kunstniku tööde eksponeerimiseks leiti 
Haapsalus, kunstniku lapsepõlvekodu lähedal asuvas Lääne-
maa Muuseumis. Ekspositsiooni tarbeks remonditi Kooli tn 5 
esimese korruse ruumid ning alustati kogu kinnistut hõlmavat 
Iloni Imedemaa projekti. Teemakeskuse kontseptsioon loodi 
Läänemaa Muuseumi ja Ilon Wiklandi koostööna. Kunstnik 
osales ja andis nõu nii kavandamisel kui ka ehitusprotsessis. 
Nüüdseks valminud Iloni Imedemaal saavad lapsed läbi kunsti 
ja loomingulise tegevuse kogeda Astrid Lindgreni raamatutest 
ning Ilon Wiklandi piltidelt tuttavat turvalist ja lapsesõbralikku 
maailma. Lisaks kahele põhikorrusele on Imedemaa tarbeks 
kohandatud ka pööning.

EHITISED

Tõnis Padu
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Koigi mõisa peahoone 
Koigi vald, Järva maakond
Muinsuskaitse eritingimused: R.Projekt AB OÜ
Projekt: R.Projekt AB OÜ
Ehitaja: AS Remet
Muinsuskaitseline järelevalve: ARC Projekt OÜ (Arvi Soonsein)

Koigi mõisa barokne kivist ristkülikukujulise põhiplaaniga ja 
kõrge kelpkatusega peahoone valmis 1771. aastal mõisaoma-
niku Johann Adam von Grünewaldti eluajal. Grünewaldtide 
suguvõsa omanduses oli mõis kuni mõisate riigistamiseni 
1919. aastal, seejärel anti peahoone kooli kasutusse ja on seda 
olnud kuni käesoleva ajani. Hoonet on mitmel korral ümber 
ehitatud. Aastatel 1806–1812 rajati hoovipoolsed tiibehitised 
ning hoone sai taandatud U-kujulise põhiplaani. Esifassaadile 
lisandus klassitsistliku lahendusega nelja Toskaana sambaga 
portikus. Teine suurem ümberehitamine toimus enne Esimest 
maailmasõda 1910. aasta paiku, kui Werner von Grünewaldt 
laskis hoone kagupoolse katusealuse ehitada välja külaliste-
tubadeks. 

Loomulikult on kooli kasutuses olemise ajal tehtud üm-
berehitusi ruumijaotuses ja muudatusi sisekujunduses. Kaduma 
on läinud suur osa lagede stukkdekooridest. Viimase, 2008.-
2009. a restaureerimistööde käigus taastati oluline osa stukist, 
aga leiti ka uut, enne avastamata detaile, mida ei olnud õn-

nestunud leida ei uurijatel, eritingimuste koostajatel ega pro-
jekteerijatel. Näiteks laemaalingu fragmendid, mis restaureeriti 
ning mis on nüüd väärikas ekspositsioon kooli muuseumis.

Peafassaadi restaureerimisel, täpsemalt rõdu põranda 
eemaldamisel, avanes kogu keskrisaliidi ulatuses algne triglüüf-
friisiga räästakarniis, kuhu on raiutud talade kandepesad sam-
masportikuse ehitamise ajal. Säilinud detailide järgi on alust 
arvata, et need kuuluvad algsesse ehitusaega. Detailidel ei 
ole krohviparandusi ega korduvaid värvikihte, järelikult tehti 
ümberehitus üsnagi varasel perioodil ning triglüüf-friis suleti 
tõenäoliselt 1806.–1812. aastate ümberehituse käigus. 

Arvi Soonsein

Lüganuse kirikuaia kabelid 
Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Virumaa
Projekt: OÜ Zoroaster, arhitekt Vaike Pungas
Teostus: OÜ Zoroaster
Tellija: Muinsuskaitseamet, EELK Lüganuse Ristija Johannese 
Kogudus

Lüganuse kirikuaia kabelid asuvad Lüganuse alevikus Purtse 
jõe järsul kaldapealsel muistses asulakohas, mis oli soodne 
paik sõjaliseks kaitseks. Oletatakse, et kirikuaia kabelid on Liivi 
sõja aegseks pelgupaigaks ehitatud hoonegrupp, mis seisis 18. 
sajandi lõpuni tühjalt ja ehitati siis ümber matusekabeliteks.

Mõlemad kabelid on sarnase arhitektuurse lahendusega ja 
paiknevad üksteise suhtes paralleelselt. Hoonete vahele jääb 
siseõu, kuhu pääseb kirikupoolsest küljest (lõunakülg). Varem 
on olnud siseõu suletud põhja poolt kolmanda hoonega, mil-
lest praegu on säilinud müüriosa kabelite vahel. Kabelite pikka 
eesruumi viis kaks ust, kust edasi viis 4 ümarkaarset ust võlvi-
tud poolkeldris asuvatesse kabelitesse. Lüganuse kirikuaia 
kabelid on ebatraditsioonilise plaanilahendusega ning Eestis 
nendele analoogi ei leidu.

Tõenäoliselt II maailmasõja lõpust alates katuseta ja vare-
meis seisnud kabelite restaureerimine toimus Muinsuskaitsea-
meti finantseerimisel aastatel 2008–2009. Kabelite varemete 
lähiümbrus puhastati paari meetri ulatuses puudest ja võsast. 

Samuti puhastati varemete müüridepealsed võsast, kasvu-
pinnasest ja kokkuvarisenud otsaseinte müüritise osadest. 
Müüripealsed puhastati ja konserveeriti lubimördiga ning 
puujuurte lõhutud paekivist osad laoti uuesti. Võlvide kaitseks 
ja võlvipealse vee ärajuhtimiseks rajati võlvide peale vajalikud 
tasandus- ja isolatsioonikihid ning renn ja äravoolutorud. Pin-
nasetööde teostamisel avastati juhuleiuna heitoda ots, mille 
arheoloogilist järelevalvet teinud arheoloog Sven Udam da-
teeris 13. sajandisse.

Tõnis Taavet

EHITISED
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MÄLESTISTE MÕNITAMINE  
VÕI MOODNE MUINSUSKAITSE?

Veel kord ajaloolistele hoonetele juurde  
ja peale ehitamisest Tallinnas

Oliver Orro

Mitmed viimastel aastatel Tallinnas valminud objektid, kus 
vanale hoonele on lisatud oluline juurdeehitus või on osa 
ajaloolisest ehitisest säilitatud uushoone küljes, on tekitanud 
nii erialaringkondades kui ka ühiskonnas laiemalt ärevat dis-
kussiooni, pälvides nii kiitust kui ka pahameelt. See teema ei 
jäta ilmselt ühtegi arhitektuuriteadlikku inimest külmaks ja 
paljusid arvamusavaldusi võiks koguni iseloomustada kauni 
sõnaga kirglik. Pealkirjas püstitatud provokatiivset küsimust 
tasub siiski näha ennekõike retoorilisena. Ühest vastust siin ei 
ole, iga üksikjuhtum on erinev, oma hädade ja heade külge-
dega. Muinsuskaitse ei tegutse väljaspool aega ja ruumi. Nagu 
igas muuski valdkonnas, on ka pärandihoolde väärtushinnan-
gud muutumises, iga otsus sünnib konkreetsete ühiskondlike 
olude foonil, lähtudes asjaoludest, mis tundusid sel ajal oluli-
sed. Käesolev artikkel püüab avada mõningate otsuste taustu 
ja tutvustada omaaegseid kaalutlusi, samas ka analüüsida õn-
nestumiste või ebaõnnestumise põhjusi ja vaadelda, mida 
oleks meil senisest praktikast edaspidiseks kõrva taha panna.

Siit kord algas kõik...
Olid 20. sajandi viimased ja 21. sajandi esimesed aastad. Tartu 
maantee läbimurre ja sellega külgnev Jaani seegi kvartal osu-
tusid oluliseks proovikiviks: kas ja kuidas suudab muinsuskaitse 
end muutunud ühiskondlikes oludes positsioneerida. Sellest, 
mis veel mõne aasta eest oli olnud nurgatagune agul, sai üht-
äkki kiirelt arenev südalinn. Ühel pool oli tormakas, rikastuda 
tahtev noorte ja edukate Eesti, võitjate põlvkond vaimustus 
ootamatult avanenud uutest perspektiividest, ihaldades säde-
levaid kõrghooneid, kiireid autosid, peeneid firmapoode, aga 
ka lihtsalt euroopalikku elustandardit ja kaasaegset linnakul-
tuuri. Teisel pool minevikus loodud väärtusi hindavad pärandi-
hoidjad oma ettevaatliku ning alalhoidliku mõtteviisi, aeglaste 
otsustusmehhanismide ja jäikade nõudmistega. Muinsuskaitse 
positsioon avalikkuses, eriti just Tallinnas ei olnud tol ajal kuigi 
tugev. Osalt oli selles süüdi perioodile omane „ratsa rikkaks” 
mentaliteet, säästva arengu ideed polnud veel üldlevinud. 
Teisalt ei oldud jõutud harjuda sellega, et säilitamisväärse 
pärandina käsitletakse üldse midagi väljaspool vanalinna. Ja 

kolmandaks: muinsuskaitsjad olid avalikkuse ette jõudnud ine-
tute omavaheliste kisklemistega ja ebajärjekindlate otsuste 
tagajärjena osalt ka ise oma ala diskrediteerinud.

Oli selge, et kui muinsuskaitse nii administratiivses kui 
mentaalses mõttes soovib ellu jääda ja ühiskonnas kaasa 
rääkida, vajab see toetajaid ka „rikaste ja ilusate” leeris ega saa 
jääda minevikunostalgiast kantud perifeerseks huvirühmaks. 
Uue põlvkonna muinsuskaitsjad, sealhulgas linna pärandihool-
de noored juhid – Liisa Pakosta ja Agne Trummal – mõistsid 
olukorra keerukust ja püüdsid ületada neid vastuolusid: ühelt 
poolt kaitsta seda, mis on tõeliselt väärtuslik ning väärikas, 
teisalt vabastada kultuurimälestistega tegelejad kaasaegsest 
ühiskonnast irdunud arengupidurite ohtlikust mainest. Soovi-
des näidata, et moodne linnaühiskond saab edukalt eksisteeri-
da koos oma ajalooga, tehti terve rida uljaid otsuseid ja lubati 

Tartu mnt 16. Arhitekt Meeli Truu. Foto: Oliver Orro
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seesuguseid lahendusi, mida varem peeti vastuvõetamatuks ja 
mis tõenäoliselt ka praegu enam läbi ei läheks. Tolle aja kon-
tekstis olid need otsused aga ilmselt põhjendatud ja muinsus-
kaitse kui tervikvaldkonna positsioonile on leitud kompromis-
sid toonud siiski pigem kasu kui kahju.

Sellesse hoovusesse kuulub ka Tartu mnt 16 hoone, kus 
vanast Jaani seegi hospidalist säilitati uue kõrge maja küljes esi-
fassaad. Olulisi juurde- ja pealeehitusi ajaloolistele hoonetele 
nn kontrasti printsiibil oli ju varemgi tehtud (nt WW Passaaž 
Aia tänava endise ujula müüri taga), aga mitte niisuguses 
mastaabis. Suhtumine seesugusesse fassadismi kui arhitek-
tuurinähtusesse laiemalt on nii teoreetilise lähtekoha kui ka 
maitseküsimus. Arvestades linnaehituslikku situatsiooni pole 
see ideena vahest õigustamatu, kuid kuna kogemusi nappis, 
on konkreetne lahendus kohmakas. Üks osa uuest fassaadist 
tilpneb vana paeseina ees ja on justkui sellele peale kleebitud. 
Projekti seletuskirja kohaselt oli selle ülesandeks uut ja vana 
paremini liita, tegelikult see veider ehitusosa aga lihtviisiliselt 
varjab paekivimüüri, omamata mingit selget funktsiooni. Uue 
fassaadi kattematerjal oleks nagu paeseinale ülevalt peale val-
gunud. Seda on vaev vaadata, tekib tahtmine taskurätik võtta 
ja see ära pühkida. Uue esindusliku sissepääsu saamiseks peeti 
vajalikuks lõigata säilitatud fassaadi suur auk. Säilinud origi-
naalaknad ja uksed lihtsalt visati minema. Uusi avatäiteid ei 
tehtud täpselt ajalooliste eeskujul, vaid kuidagi stiliseerituna, 
ja tulemus näeb välja, nagu oleks paehoonele pandud oda-
vad plastaknad. Kokkuvõttes on see iseenesest hea tahtega 
tehtud asi siiski pigem üks neid esimesi vasikaid, mis on aia 
taha läinud.

Aga siitpeale oli ots lahti tehtud ja radikaalseid projekte, 
kus nööbi külge pintsak õmmeldakse, hakkas nüüd ridamisi 
tulema.

Kõige edevam peakate
Järgmiseks enam tähelepanu pälvinud uue ja vana liitmise 
projektiks sai tselluloosi- ja paberivabriku keedukoja restau-
reerimine ja rekonstrueerimine, mida nüüd tunneme Fahle 
maja nime all. Arvestades seda, et hoone seisis juba aastaid 
hüljatuna, selle sisustus oli ära varastatud (vaskkestaga tsellu-
loosikatlad, mis ulatusid läbi mitme korruse, olid kui metalli-
krati unistus!) ja suures osas akendeta hiidkehandile üksinda 
tundus kasutust anda peaaegu võimatu, näis möödapääsma-
tuna uue mahu liitmine, mis lisaks praktiliselt kasutatavat 
pinda. Lahtiste avadega gigantvare kippus kujunema kahtlase 
elemendi peatuskohaks, tekitades seega juurde uusi problee-
me. Otsustajad olid justkui mitme tule vahel. Paistis, et kui 
õige hetk mööda lasta ja kõik arhitektide pakutud varian-
did tagasi lükata, kaotab omanik igasuguse huvi ja hoone 
jääb veel aastateks linna ühe peasissesõidu äärde seisma kui 
õudustäratav skelett, ruumiline etteheide muinsuskaitsjate 

paindumatusele. Müürid poleks niipea kokku kukkunud, ent 
toona tööstuspärand suuresti alles ootas avalikkuse silmis re-
habiliteerimist ja muinsuskaitsjatel olnuks linnarahvale raske 
selgitada, miks selletaolist peletislikku hoonet peab varemete 
kujul säilitama. Nii otsustati KOKO arhitektuuribüroo kavan-
datud klaasfassaadidega kastjas pealeehitus kõlbulikuks tunnis-
tada, kuigi osa kultuuripärandi valdkonnaga seotud inimesi 
olid šokeeritud ideest, et mälestisele võiks kuus korrust peale 
ehitada. Tulemus on pälvinud kiitust ja preemiaid. Vähemalt 
osa au peavad projekteerijad aga jagama ka vana hooneosa 
kavandanud Erich Jacobyga, kes projekteeris tööstusehitise 
sedavõrd efektsena. Jõuline, ent samas elegantselt sihvakas 
paekivist vanaproua suudab auga välja kanda talle veel pen-
sionieas pähe istutatud ekstravagantse kübara.

Olulise maamärgina ja seeläbi ka tööstuspärandi tead-
vustajana toimib see maja küll hiilgavalt. Paraku ei täitunud 
salalootus, et hoone saab eeskujuks naabritele ja elustab  
kogu tselluloosi kvartali. Mitmed lähialal olevad mälestised 
lagunevad edasi, osa lammutatud ehitistega krunte on jäänud 
tühermaaks, paikkonda tervikuna ei ole suudetud korrastada. 
Kummaline on näha Fahle majast väljuvaid kõrgete kontsade-
ga blonde kaunitare ja roosa lipsuga härrasmehi enne oma 
autoni jõudmist stalkerlike varemete vahel ukerdamas.

Vähemad vennad
Vana maja tüki eksponeerimine uue küljes või „klaaskasti” 
kontrastse lisandina pealeehitamine läks üksvahe moodi. 
Selliseid lahendusi kasutati juhul, kui muinsuskaitse mingil 
põhjusel ei saanud või ei pidanud vajalikuks nõuda kogu maja 
algkujul säilitamist, aga neid hakati välja pakkuma isegi seal, 
kus muinsuskaitsega otseselt pistmist polnudki. Üksik paesein 
a la Tartu mnt 16 on säilitatud näiteks ETKVLi büroohoone 
rekonstruktsioonina kerkinud Triumf Plaza hoovis (arhitekt 

Endine Tselluloosi- ja Paberivabriku tselluloositsehh.  
Arhitekt Erich Jacoby, 1926. Foto: Oliver Orro
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Vilen Künnapu), vana maja juppe on samas kvartalis veel mit-
me büroohoone küljes. Klaaskast vana paehoone kukile on 
ehitatud Tartu mnt 51A. Mõnigi projekt alles ootab realiseeri-
mist: näiteks ka sünge kuulsusega Kawe keldri majast Pärnu 
mnt 24 on plaan jätta alles vaid esifassaad ja osa keldrimüüre 
uue maja koosseisus, sellesarnane saatus peaks ootama histo-
ritsistlikku kunagist linna vanadekodu Torupilli ots 2.

Omaette teema on 1930. aastate kortermajadele, aga ka 
stalinistlikele elamutele klaasist „kasvuhoonetena” peale ehi-
tatud lisakorrused. Otsa tegi lahti Kadrioru villa A. Weizen-
bergi 25, kuhu Peeter Pere 1997–98 toona üsna värskena 
mõjunud klaaskorruse projekteeris. Hiljem on neid akvaariu-
me väärikate majade katusel tüütuseni palju saanud: Narva 
mnt 9 ja 17, Toompuiestee 29 jt. Sootuks veidrad moodusti-
sed on Tartu mnt 53 ja Pärnu mnt 11 pealeehitused, viima-
sel juhul vist unustati lihtsalt ära, et maja paikneb muinsus-
kaitsealal. Vahel tundub, et nn sulanduvalt lisatud mahud, mis 
muinsusideoloogiliselt oleksid justkui valed (uus ja vana ei 
ole selgelt eristatud), on mõnel juhul siiski paremad, näiteks 
korruse võrra kõrgemaks ehitatud Põhja pst 25 mõjub üsna 
sundimatult. Eraldi võetuna on nende ehitiste seas nii pare-
maid kui ka halvemaid lahendusi, probleemiks kipub kujun-
ema aga nende koguhulk. Üksikjuhtumitena võivad need olla 
tasakaalukad ja õnnestunud arhitektuuriteosed, kuid majan-
dusbuumi kõrgaastatel, kui ametnike laualt käis läbi meeletu 
hulk ehitusprojekte, kippus tervikpilt käest kaduma: keegi ei 
jõudnud läbi mõelda, kuidas need hakkavad mõjuma siis, kui 
kõik kavandatu ka tõesti realiseeritakse ja linn selliseid veid-
raid liithooneid täis saab.

Stiilselt ülbe nooruk
Kõige kummastavam sümbioos on sündinud nurgakrundil  
Aia 4/ Vana-Viru 13. Õigupoolest ei ole siin tegemist enam 
juurdeehitusega, vaid vana elemendi eksponeerimisega uus-
ehitise koosseisus. Kuna kavandatud hübriidmoodustist esit-
leti vähemalt osalt siiski olemasoleva hoonestuse rekonst-
rueerimisena (et asi vastaks paremini muinsuskaitseala põhi-
määrusele), võib seda näha kuuluvana siin vaadeldavasse 
laiemasse protsessi. Kõik särav ja kaasaegne domineerib jõu-
liselt ja häbenematult, säilitatud ja tegelikult ka päris ilusasti 
restaureeritud ajaloolised fassaadid, nagu ka tulekahjujärgselt 
nullist koopiana üles ehitatud nurgamaja on siin pigem tead-
liku kurioosumina välja mängitud iluasjad. Oma asukohas 
mõjub see ehitis kui närviliselt tõmblev teismeline kodan-
liku perekonna pühapäevalõunal. Ekshibitsionismini küündiv 
tähelepanuvajadus segatuna sisemisest ebakindlusest tingitud 
neurasteenilisusega on omased sellele eale. Väärikad mater-
jalid ja vaieldamatult kvaliteetne ehitustöö eriti ei päästa, 
ikkagi karjub see maja häälemurdest kähedalt: vaadake kõik 
mind, mina olen siin!

Üht õuehoone seinaosa, mida sooviti säilitada ja uue maja  
interjööris eksponeerida, ei õnnestunud tehnilistel põhjustel 
alles jätta ja see otsustati ehitada koopiana. Tekkis aga mingi 
eksiarusaam või projekteerimisviga, sein ei sattunud enam 
endisele kõrgusele: see, mis oli enne esimene korrus, asub 
nüüd keldris ja see, mis oli teine korrus, on esimesel korrusel, 
sein oleks nagu korruse võrra maa sisse vajunud. Vanarahvas 
ütleb, et ematapjal kasvab käsi pärast surma hauast välja. See 
võigas kujund meenub siinkirjutajale seda „uppunud” seina 
nähes iga kord. Hävitatud ja unustusse määratud ajalooline 
substants hakkaks justkui end maapõuest uuesti välja kergi-
tama, tuletades ähvardavalt meelde, et kogu tema kohal kõr-
guv klaasi ja terase poeem laiutab siin õigupoolest siiski vana 
kultuurikeskkonna arvel.

Seda muinsuskaitseringkondades palju kirutud maja ter-
vikuna tahaks siinkirjutaja siiski pisut ka kaitsta. Tegemist on 
siiski huvitavalt kontseptualiseeritud arhitektuuriga, mis püüab 
olla enamat kui lihtsalt augutäide ja tavapärasest intrigeeriva-
mal ning keerukamal moel ümbritseva keskkonnaga dialoogi 
astuda. Suur osa – ei julge öelda, et valdav, aga siiski ehma-
tavalt suur osa – kaasaegset arhitektuuri Tallinnas kipub ikka 
veel manduma tellija (kommerts)kavatsustele enam-vähem 
vastuvõetava kesta disainimiseks. Seejuures aitab muinsus-

Aia 4/ Vana-Viru 13 äri- ja eluhoone esimesel ja soklikorrusel on uuesti 
üles ehitatud seal varem asunud maja fassaad. Fotod: Henry Kuningas
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kaitse oma sooviga näha ajaloolises keskkonnas pigem isetult 
sulanduvaid uushooneid sageli tahtmatult kaasa turvaliselt 
rahuliku, ent samas identiteeditu ja keskpäraselt pretensioo-
nitu ruumilise keskkonna sünnile. Arhitekti rolliks on pahatihti 
olla eelkõige libe asjaajaja, kes püüab kõikvõimalike ametiasu-
tuste nõudeid täites projektile tähtajaks vajalikke kooskõlastu-
si saada. Maja peab justkui olema üheaegselt tervislik, tule- ja 
liiklusohutu, energiatõhus, inva-, muinsus- ja keskkonnasõbra-
lik, mitte liiga kallis ehitada ning nägema välja selline, et „kõigile 
natuke meeldiks”, ehk siis soovitavalt suhteliselt neutraalne 
ja konventsionaalne. Sellel taustal tasub esile tõsta tõika, et 
vaatamata kõigele on veel arhitekte, kes jaksavad vastuvoolu 
ujuda ning usuvad, et arhitektuur on eelkõige kunst. Vanalinna 
serva on kerkinud vastuoluline ja ilmselt veel aastaid vaidlusi 
tekitav hoone, mis kuulub siiski suure tõenäosusega tulevikus 
Eesti 21. sajandi alguse arhitektuuri klassikasse.

Ebaõnnestunud pole Vana-Viru 13 arenduse juures mitte 
arhitektuur, vaid planeering, ehk see, kuidas igas suunas kom-
bitsaid sirutav hoone elab ebaviisakalt naaberkruntidel seljas, 
piirates paratamatult ka nende arendusvõimalusi. Omal ajal 
kogu kvartali lahendust ühtses planeeringus ei nõutud, ometi 
soovivad naaberkinnistute omanikud nüüd oma kruntidele 
juurde ehitada. Uushoone hiiglasliku tumma tulemüürina 
lahendatud tagakülg Inseneri tänava pool tõtt-öelda ka nõuaks 
mingit katet, sellist suurt paljast tagumikku ei sobi ju vanalinna 
jätta. Samas on praegu häid võimalusi kujunenud olukorrast 
edasi minekuks väga raske leida, sest egoistlik hiidmürakas on 
sedavõrd pealetükkiv. Piirnevad krundid ei saa tegelda enam 
mõistliku planeerimisega, pigem peavad arhitektid nuputama, 
kuidas moodustada mingigi visuaalselt talutav üleminek Vana-
Viru 13 ülbelt turritavale staarhoonele. Selline enesekeskus 
ja naabreid alavääristav suhtumine on muidugi taunimisväärt 
ning niisuguse olukorra tekkimine räägib ühelt poolt hoone 
projekteerinud arhitektide kogenematusest, teisalt aga ka ühis-
konna üldisest madalast planeerimis- ja arhitektuurikultuurist, 
sest linnplaneerijad ja muinsuskaitsjad oleksid pidanud neid 
hädasid ju ometi ette nägema.

Kapitalismi klaasmägi ja klassitsismi kuliss
Teine enim diskussiooni põhjustanud objekt on büroohoo-
ne Viru väljak 2 (Raivo Kotov, Andrus Kõresaar). See maja 
esindab kõige ehedamal kujul fassadismi: ajaloomälestiseks 
tunnistatud ehitisest jäeti tõepoolest alles vaid esisein. Omal 
ajal ehk pisut mõtlematult kooskõlastatud detailplaneeringut 
asuti realiseerima mitu aastat pärast kehtestamist. Projekteeri-
mise faasis püüdsid muinsuskaitsjad päästa, mis veel võimalik, 
et uus ja vana hooneosa toimiksid tasakaalustatud tervikuna. 
Arhitektid otsisid kaua sobivat vormi, mitu varianti lükkas 
arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu ka tagasi, leides, et aja-
loolise fassaadi taha asetatud uus hoonemaht on kavandatud 

liiga ekspressiivsena. Lõpuks jäädi pidama lahenduse juurde, 
kus uus hooneosa projekteeriti neutraalselt külmrohelise 
liigendamata klaasmassiivina. See ei olnud tõtt-öelda autorite 
endi esimene valik, kuid valmis ehitatuna näib, et seesugune 
jäämägi on ennast õigustanud.

Hilisklassitsistliku Rotermanni kaubamaja (hilisema Alek-
sandri gümnaasiumi, ehitatud 1850. aastate alguses) säilitatud 
fassaad on uue hoone küljes „lavastatud” iseenesest ajastu-
truus, ent oma pidulikus peterburglikkuses Tallinna kontekstis 
pisut võõrastavalt, mõnedele isegi maitsetuna mõjuvas kolla-
valges värvilahenduses. Klassitsism kui reglementeeritud arhi-
tektuur ei jäta samas just palju valikuid ja hallides toonides fas-
saad, mis ka selles esteetikas ehk võimalik olnuks, oleks mat-
tunud siin kaugvaadetes kõige uue ja lisanduva alla. Fassaadi 
restaureerimisel ei tehtud taastatavaid karniise ja avade ehis-
raamistusi krohvisegust, vaid penoplasti meenutavast kunst-
materjalist ja krohviti üle. Tegemist on Poola viimaste aastate 
restaureerimiskogemuses levinud metoodikaga. Kuigi säher-
dune imiteerimine on ilmselges vastuolus kaasaegse muinsus-
kaitse üldiste printsiipidega ja mälestiste puhul seda laiemalt 
kasutada soovitada ei või, ei saa visuaalse tulemuse üle küll 
nuriseda. Isegi lähedalt uudistav silm ei erista, et midagi oleks 
valesti, alles käega katsudes kobiseb imelikult. Kuna kogu seda 
ehitist iseloomustab mingi veider teatraalsus ja vana fassaadi 
niimoodi eksponeerimine on kulissilik ja unenäoline, ei ole 
butafoorne võltsimine antud juhul ehk kohatu. Kui ehitaja 
sellise lahenduse välja pakkus, tundus selle hoone juures isegi 
huvitav midagi seesugust katsetada, sest mälestise autentsest 
restaureerimisest me siin niikuinii rääkida ei saa.

Paljud on arvanud, et kui ajaloolist Rotermanni maja ei 
peetud tervikliku restaureerimise vääriliseks, olnuks õigem 
kogu hoone lammutada, et liiklust paremini korraldada. 
Ekraanseina säilitamine võimaldas antud juhul muide suure-
mat ehitusõigust, sest vastasel korral ei oleks kindlasti lubatud 

Ärihoone Viru väljak 2. Arhitektid Raivo Kotov, Andrus Kõresaar (KOKO 
arhitektid). Foto: Liina Jänes
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sellises asukohas uut maja vanale ehitusjoonele püstitada, 
vaid osa krundist tulnuks jätta linna liiklusmaaks. Muinsus-
kaitsenõuete täitmise õilis silt on lasknud eraomanikul end 
oluliselt laiemal ala välja sirutada, kui see muidu võimalik 
olnuks. Teisalt istub Viru väljak 2 imevigur linnaruumis siiski 
päris hästi. Kompaktne klaasmaht toimib koos kõrvalasuva 
hotellihoonega kaugvaadetes päris hästi, sulgeb vaate ja 
aitab kogu ruumilõiku defineerida, rõhutades Narva maan-
tee sihi suubumist ajaloolise tuletõrjemaja ette. Kui vahepeal 
kippus mõiste Viru väljak muutuma ülimalt hajuvaks, hõlmates 
ebamäärast ala Tammsaare pargist kuni lageda platsini, mis 
laius enne Viru keskuse ehitamist hotelli taga, siis nüüd on 
vana pritsumaja ette moodustunud tõesti tajutavate piiridega 
linnaväljak. Kahju ainult, et see on üksnes hiiglaslik liiklussõlm, 
mida jalakäija millekski kasutada ei saa.

Eksperimendid ja otsingud Rotermannis
Suur hulk juhtumeid, kus ajaloolisele hoonele on lubatud 
midagi peale või külge ehitada, on Rotermanni kvartalis. 
Kõik kvartalisse kavandatu ei ole veel kaugeltki valmis, ka 
mitmed praegu renoveerimata mälestised peaksid kehtivate 
planeeringute kohaselt saama endale mingit laadi moodsa 
pealeehituse. Oodake, ja te veel näete! Siin on pealeehitus-
te lubamist rakendatud peaaegu üldise printsiibina, eelkõige 
kvartali sees asuvate mälestiste puhul, kõrguspiiranguks 24 
meetrit (viljaelevaatori tõstetorni kõrgus). Valminutest on 
silmapaistvamad jahulao peale- ja juurdeehitus (Hanno 
Grossschmidt, Tomomi Hayashi, Yoko Azukawa), prooviveski 
(Emil Urbel) ja laudsepatöökoja pealeehitus (Raivo Kotov, 
Andrus Kõresaar). Kui esimene sündis suhteliselt valutult, siis 
viimased kaks läbi pikkade loominguliste piinade. Tulekahju 
tagajärjel ahervaremeks muutunud prooviveskit projekteeris 
algul arhitektuuribüroo Kosmos, üks pakutud visioon hoogsam 
ja fantaasiarikkam kui teine. Muinsuskaitse eritingimustesse 
pisut ettevaatamatult sattunud lausekatket „katuse kuju on 
vaba” oli interpreteeritud väga vabalt ja kõik lisanduv kavan-
datud nii võimas ja atraktiivne, et see matnuks tagasihoidliku 
vana hoone täiesti. Mõni mõte tundus isegi väga vahva, aga 
paraku ei saa vanale majale näiteks hiiglaslikku vaateratast 
külge kavandada, kui sellise võimalusega pole juba varem de-
tailplaneeringus arvestatud. Nii pöörduski tellija lõpuks teise 
arhitekti poole, kelle pakutud mitmest variandist valiti välja 
praegu realiseeritu. Valminud hoone ei häiri silma ja uue ning 
vana liit on projekteeritud vaieldamatult professionaalselt. 
Samas valutab siinkirjutaja süda pisut selle pärast, et Kosmose 
büroo kavandid kõik tagasi said lükatud: äkki sündinuks just 
nendest miskit suurde arhitektuuriajalukku jäävat?

Laudsepatöökoja katusele kerkinud sõrestiktornid on 
inspireeritud ajaloolistel tööstusmaastikel leiduvatest jahutus-
seadmete tornjatest mahtudest. Kui arhitektid selle ideega 

lagedale tulid, tundus nende pakutud vorm nii veenev ja 
vaimustav, et ei tekkinud isegi küsimust, kas sellist pealeehi-
tust lubada või mitte. Projekteerimise käigus, kui hakata 
välja selgitama, kuidas seesuguseid ennenägematuid asjakesi 
tegelikult ehitada saaks, kippus esialgne vormiselgus kaduma, 
tornid justkui venisid välja ja muutusid laialivalguvaks ning 
ebaloomulikuks. Pärandi kaitsjad kiusasid arhitekte ja püüdsid 
neid tagasi suunata esialgse efektsuse juurde. Ühtäkki, pärast 
pikka katsetamist, läks lahendus uuesti väga heaks, nii et seda 
nähes hüüdis kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakond 
ühehäälselt: „Selle juurde jääda, mitte edasi töötada!”, kartes, 
et asi muidu taas käest ära kisub. On üllatav, et see projekt 
ka realiseeriti, sest kitsad tornid, kus igal korrusel on vaid 
minimaalselt põrandapinda, olid kindlasti väga kallid ehitada 
ega tasu end majanduslikus mõttes niipea ära. Ilmselt on see 
rohkem omalaadne exegi monumentum, võimalus nii tellija kui 
ka arhitekti jaoks end kvaliteetselt ehitatud keskkonna loomi-
sega igavikku jäädvustada. Projekti õnnestumisele aitas kaasa 
see, et vanale osale läheneti restaureerivalt, koheldes teda 
võrdse partnerina (eksponeeritud müüriankrud, II korruse 
kuueosalise raamjaotusega aknad jne). Moodustunud tervik 
on tajutav ühtse arhitektuuriteosena, samas on uus ja vana 
osa kumbki oma süntaksis ka iseseisvalt toimivad. Tornide 
kummaline lilla toon lisab vajalikku võõritust.

Kokkuvõtteks
Nende ridade autor ei taha fassadistlikke projekte ega mas-
siivseid pealeehitusi ei propageerida ega ka häbimärgistatuna 
kõrvele heita. Üldiselt peaks nendega olema ettevaatlik ja 
neid lubama vaid siis, kui juurdeehitus on nii funktsionaalselt 
põhjendatud kui ka vormiliselt õnnestunud. Tuleb vältida 
klišeede kujunemist: ei maksa korrata lahendusi, mida kuskil 
on juba õnnestunult rakendatud, tulemus on tavaliselt lahja. 
Oluline on näha asju laiemal taustal, seda nii ruumilises kui ka 
mõttelises plaanis ja otsuseid langetades vaadelda mälestisi 
koos keskkonna, inimeste ja ühiskondlike nähtustega, mis neid 
ümbritsevad. Senise kogemuse põhjal tundub, et paremini 
kukuvad välja need lahendused, kus ei rakendata lähenemist 
„trumm on läinud, mingu ka pulgad” – kui vanast hoonest ka 
säilitatakse vaid mingi osa, väärib see osa ometigi täit respekti 
ja restaureerivat lähenemist. Oluline on seegi, et võimalikult 
varases faasis lahendataks esmased tehnilised probleemid: 
sageli osutub esialgsetel ilupiltidel eksponeeritud elegantne 
lahendus üksnes arhitekti unistuseks, mis tegeliku projek-
teerimise käigus kipub moonduma ilmetuks käkiks. Mõistliku 
tulemuseni on võimalik jõuda arhitektide ja muinsuskaitsjate 
vahelises loomingulises dialoogis, vältides eelarvamusi ja asja-
tuid solvumisi.

EHITISED
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AJALOOLISE INTERJÖÖRI RESTAUREERIMINE 
Vene 16, Tallinn

Vaike Vahter 
Teostus: OÜ Vana Tallinn ja Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

2008. a toimus Vene 16, Tallinna Peeter-Pauli kirikule kuuluva 
hoone konstruktsioonide avamine seoses hoone omaniku 
sooviga (Rooma-Katoliku Kirik) teha koguduse ruumides 
remonti. 20. saj viimistluskihtide eemaldamisel avastati kaks 
maalingutega talalage, seinamaalinguid ja ohtralt polükroom-
seid raidkividetaile. Kuna nimetatud detailid on suure aja-
loolise ja kunstilise väärtusega, võeti remondi-restaureeri-
mistööde aluseks rangelt konserveeriv lähenemine.

Ajaloost1

Vene 16 kuulub nn ladina kvartalisse, mis piirneb Vene,  
Munga, Müürivahe ja Viru tänavaga. Maja kuulus algselt domi-
niiklastele, kes loovutasid selle 1546. a toonasele raehärrale ja 
edaspidi on see kuulunud mitmete raehärrade ja kaupmehe-

perede valdusesse. Hoone säilis keskajal levinud diele-dornse 
tüüpi kaupmeheelamuna kuni ümberehituseni (E. Jacoby pro-
jekt) 1921. a. 1845. a sai taasrajatud katoliku kirik oma maja 
tagasi, kuid esimese vabariigi ja Nõukogude Liidu ajal kasutati 
seda tööstushoonena. Taasiseseisvumisest saadik kuulub maja 
jälle katoliku kiriku kogudusele2. 

Dornse 
Dornse’s on säilinud uhkete maalingutega talalagi. Talad on 
massiivsed, nende laius ulatub kuni 40 cm, servad on profi-
leeritud ja punaseks värvitud. Õlitemperamaalingu rikkalik 
ja meisterlikult läbimaalitud ornament on tumeda kolorii-
diga. Pruunil foonil vahelduvad sümmeetrilised ornamendid: 
mustad, sinised ja punased väljad, vahelaudisel on musta 
marmoreeringuga vahelduv paelornament. 

Talalael on eksponeeritud väikse sondaažina varasem 
maalingukiht, et mitte liialt lõhkuda stiilse laemaalingu tervik-
likku muljet. Maaling dateeritakse 18. sajandisse (kolmas kiht), 
kuigi laekonstruktsioon oli tõenäoliselt olemas juba 1601. a.

Raidkividetailid
Akende kohal on säilinud raidkivisillused, barokne raidkivist 
aknasammas ja reljeefsed faasitud servadega raidkivipalendid. 
Raidplaadi serv on profileeritud ja selle alumisel osal esineb 
keerdmotiiv. Kõik raidkividetailid on olnud polükroomsed ja 
neil leidub ohtralt kullatise jälgi. Kapiteeliga aknasammas on 
spiraalne ning selle üla- ja alaosas on taimornamendid. Sam-
mas on polükroomselt kaunistatud ja korduvalt üle maalitud. 
Teine kiht on kõige dekoratiivsem: sinine, punane, kuldne, 
valge. Samba kapiteeli ruumipoolsele küljele on maalitud pu-
nastes toonides ornament, mida piirab must joon. Kapiteelil 
on näha initsiaalid T.E. (kaupmehehärra Thomas Eeck3), mis 
korduvad küljel. 

Sammas oli telliskividega kinni laotud, kuna aja jooksul oli 
see silluse kandmisest viltu vajunud ja küljelt lõhki läinud. 

Põhjapoolse paarisakna säilinud palendi ülaosas on teises 
kihis polükroomne maaling, mis kujutab skeptri ja sauaga 
Kristus-kuningat, alaosas on kivisse raiutud piiblitsitaadid kesk-
alamsaksi keeles. Teksti varaseim kiht on punane, hiljem on 
tekst kullatud (kolm korda) ja korduvalt üle värvitud. Paaris-
akna teine palend pole säilinud. 

Idapoolsel aknal on mõlemad palendid alles. Ka nende 
plaatide servad on faasitud ja keerdmotiiviga. Ühe plaadi üla-
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Dornse. Fotod: Henry Kuningas



ossa on maalitud raamiga perekonnavapp ja aastaarv 1650. 
Keskel on jälle keskalam-saksikeelne raidkivitekst ning kullatud 
ja kontuuritud punase joonega polükroomne geomeetriline 
ornament. Selle all asub kivisse raiutud T. E. perekonnavapp 
aastaarvuga 1601 ja stiliseeritud ornament, mis kordub ka 
vastaspalendil. Sealne maaling on säilinud fragmentaarselt ja 
kujutatut on vaatajad tõlgendanud erinevalt: mõni näeb teel 
olevat meest, mõni naist, mõni madonnat lapsega. Kõik raid-
kivist aknasillused on samuti olnud polükroomsed ja neil on 
säilinud värvijääke.

Dornse kõrvalruum
Kõrvalruumi pikilaudisega profileeritud servadega talalael leiti 
viie erineva dekoratiivse maalingukihi fragmente, millest kolm 
on eksponeeritud. Teine kiht – kollasel foonil punase ja rohe-
lisega ornament – on näha sondaažina. Lõviosa väljapuhas-
tatud laeväljast on kolmanda kihi liimvärvidega maaling, mis 
jätkub ruumi otstes olevatel puidust karniisidel ja aknasillustel. 
Laemaaling on barokne, kohati isegi rokokoolik: vahelduvad 
akantuse ja orvandimotiivid, punased kollasel ja sinised hallil 
foonil. Profileeritud talaservad on värvitud punaseks. Vahe-
laudis on marmoreeritud samades toonides kui talapaled, ent 
foon on hall. Neljas näha olev maalingukiht kujutab endast 
valgel foonil sinise ja mustaga maalitud akantuse- ja orvandi-
motiive. Viies kiht on sellega sarnane, kuid foonivärviks on hall 
ja seda polnud fragmentaarsuse tõttu võimalik sondaažina 
eksponeerida. 

Aknasillused on samuti võimsatest palkidest ja lae kol-
manda kihi maaling, mis katab ka silluseid, on ühel sillusel 
dateeritud 1753. Teisel sillusel on kas meistri või toonase 

majaomaniku märk. Palgid toetuvad raidkividetailidest lao-
tud vahepostile. Arvatakse, et need raidkividetailid on selles 
ruumis oleva nurgaprofiiliga silluskaare kivid. Sillusekividel on 
näha punase ja mustaga maalingufragmente. 

Ruumi seintel on mitu maalingutega krohvikihti ja kohati 
paljandub ka keskaegset kellukrohvi. Akna vastas on avar 
seinanišš, mille faasitud serval ja kohal esineb seinamaalingu 
jälgi. Faasitud servas on sinise värviga kalasabamuster. Hilise-
mas kihis on seinale maalitud friis: kahe raidkonsooli vahel 
on musta värvi medaljon, mida ümbritseb punaste joontega 
ornamentaalne maaling. 

Ruumi lõunaseinas on vahvärk konstruktsioon, mille va-
hed on täis laotud kalasabamustris samasuguste telliskividega, 
mida kasutati dornse paarisakna läänekülje ümberehitamisel.

AJALOOLISE INTERJÖÖRI RESTAUREERIMINE
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Dornse kõrvalruum.

Aknasammas. Põhjapoolse paarisakna palend. Idapoolse akna palend.



Konserveerimine

Sellise kunstiväärtustega ülekuhjatud interjööri taastamine ei 
vaja oluliselt muud kui konstruktiivsete elementide toestamist 
ja detailide konserveerimist. Konserveerimine võimaldab välja 
tuua asjades enestes oleva ilu ja jätab ruumile alles ajaloolise 
hõngu. 

Dornse lae konserveerimisel piirduti sisuliselt lae tolmust 
puhastamise ja triammooniumtsitraadiga pesemisega. Tuule-
pragudel olevad lõuendiribad liimiti tagasi ja irduv värvikiht 
liimistati. Väikesed valged augud toneeriti akrüülvärvidega, 
kahe varasema remondi käigus maha tahutud tala pealispin-
nad tasandati peitliga ning toneeriti maalingu suhtes neutraal-
sesse tooni. 

Sambal liimiti lahtised tükid tagasi, praod täideti kivi-
parandusseguga. Kivipinnad puhastati pintslite, skalpellide ja 
kuivkäsnadega, pesti triammooniumtsitraadi vesilahusega ja 
toneeriti lõpuks akvarellidega.

Dornse kõrvalruumi lae puhastamine osutus keeru-
liseks, kuna liimvärvikihid olid niiskuse tõttu kõvasti üksteise 
küljes kinni või irdusid laest. Pealmised lubjakihid eemaldati 
mehaaniliselt, kleebiti tagasi pragusid katvad lõuendiribad ja 
lagi liimistati. Niiskuskahjustused toneeriti pastellidega ja tala-
profiilid värskendati akvarellidega. Sama tehti aknasilluse ja 
karniisiga. Akna vaheposti üleslaotud raidkivil olevad maalin-
gujäljed liimistati. Seinas olevad augud täideti kahe erineva 
liivafraktsiooni sisaldava lubimördiga ja injekteeriti lokaalselt 
Ledaniga. Seinamaalingud puhastati mehaaniliselt ja liimistati.

Lõpetuseks
Vene 16 ajaloolised ruumid on hea näide 17.–18. saj suhteliselt 
terviklikult säilinud interjöörist ja konstruktsioonielementi-
dest, kuigi siin leidub detaile ka varasemast ja hilisemast peri-
oodist. Loodetavasti säilib ruumide ühiskondlik funktsioon, 
mis pakuks kõigile suurepärast võimalust tutvuda vanalinna 
ühe kaunima ajaloolise interjööriga. 

KUNST
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Maalingute kirjeldus ja tehniline analüüs
Dornse’s väljapuhastatud4 ning restaureeritud5, ilmselt Põhja-
sõja-eelsesse perioodi kuuluvad maalingufragmendid on osa 
kompositsioonist, mis koosneb keerukast taimornamendist ja 
sellesse põimitud lindudest. Lisaks eksootilistele linnukestele 
leiame siniste spiraalide ja leheväänlate vahelt erksiniseid ja 
oranžikaid vilju. Helehallil taustal on küllaltki korrapäraste 
vahedega maalitud (trükitud) tihedalt väikesi tumepunaseid 
lillekesi. Kasutatud on erksa tooniga pigmente, mille määra-
miseks on plaanis teostada pigmendianalüüsid. 

Vaatamata suurele maalingukadude hulgale võib öelda, 
et maalitud on vaba käega. Tumepunased lillekesed on ain-
saks korduvelemendiks. Maalingutel kujutatu on eksootiline: 
viljadest on äratuntav kakaouba ning lindude hulgast leiame 
paabulinnu. Ida- ja lääneseina maalingud on küll motiividelt 
sarnased, kuid käekirjalt erinevad need sedavõrd, et neid on 
alust pidada eri meistrite teostatuks. 

Lääneseina maalingute stratigraafiline analüüs
Avatud ja eksponeeritud maalingukihi fragmendid pole siiski 
ainus dekoreeritud viimistluskiht selles ruumis. Terve toa 
ulatuses leidub üksikuid maalitud detaile nii eksponeeritud 
kihistuse all (st varasemaid) kui peal (st hilisemaid). Suurem 
ja kompaktsemalt säilinud fragment erinevate ülestikku aset-
sevate maalingukihtidega (nn palimpsest) avanes lääneseina 
keskosas. Et kaardistada maalitud kihtide stratigraafia, teostati 
seda kajastav graafiline dokumentatsioon. Selgelt eristuvaid 
maalikihistusi tuvastati antud alal viis. 

Lääneseina maalingute stratigraafia:
I kihistus on vähe säilinud ning ka halvasti loetav.
II kihistus on kogu ruumis enim säilinud (k.a idaseina suur 

maalingufragment ning detailid põhja- ja lõunaseinal).
III kihistust on selles piirkonnas vähe säilinud, ent on sel-

gesti loetav. Selle kihistuse fragmente leidub ka lõunaseinal. 
Konserveerimise käigus eemaldati III kihistus selles piirkonnas, 
et muuta loetavamaks II ja IV kihistus. 

IV kihistuse teeb tähenduslikuks parempoolsel fragmendil 
säilinud kiri, mille kirjapildi järgi on ehk võimalik täpsustada 
kogu maalingukihi dateeringut. Samasse kihistusesse kuuluv 
fragment asub ka lõunaseinal.

V kihistust on säilinud vaid väikese fragmendina ja on 50% 
ulatuses väga hästi loetav. 

Neljandal kihistusel säilinud fragmentaarne tekstilõik on 
kirjutatud alamsaksa keeles ning võiks tänapäevases kirjaviisis 
väljenduda nii: „Oh Herr be hoch und ewig sein Name” – 
„Oo, Issand, olgu vägev (kõrge) ja igavene Sinu nimi”6.

Dornse seinamaalingute maalitehniline kirjeldus, 
stratigraafiline analüüs ning restaureerimine
Hilkka Hiiop ja EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna tudengid
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Maalingute leiusituatsioon
Terves dornse ruumis kõige ulatuslikumalt säilinud teine maa-
lingukihistus avanes idaseinal ühe suure fragmendina (u 4 x 2 m); 
lääneseinal aga laiali paisatud väiksemate fragmentidena, mis 
kohati olid kaetud hilisemate dekoreeritud viimistluskihtidega. 
Üksikuid teise kihistusse kuuluvaid maalingufragmente leiti ka 
põhja- ja lõunaseinal. Hilisemate kattekihtide alt avatud maal-
ing oli tihedalt täis lakuune, sh ka pealmise krohvikihi hoideks 
löödud haamriauke. Kuna maalingukiht oli säilinud fragmenta-
arselt, oli kompositsiooni pildiline tervik raskesti loetav, kohati 
peaaegu loetamatu. Maalingu hoomatavust idaseinal rasken-
das omakorda originaalse helehalli tausta laigutine tumen-
emine, mis on tõenäoliselt põlengu tagajärg. 

Maalingute retušeerimine ja eksponeerimine
Arvestades säilinud maalingukihi fragmentaarsust ja ajaloo-
list-dokumentaalset tähtsust, otsustati retušeerimisel maksi-
maalselt lähtuda maalingu avamisjärgsest ajaloolisest seisun-
dist, säilitades ja eksponeerides kõik suuremad kaod värvi- ja 
krohvikihis. Maalingu figuratsiooni loetavuse tõstmiseks ja es-
teetilise terviku taastamiseks otsustati tonaalselt retušeerida 
üksnes väikesed värvikaod (kuni 2 mm2). Kompositsiooni 
suhtes domineerivad heledad lakuunid taandati optiliselt 
originaalkrohvi sooja hallikat tooni imiteeriva neutraalretušiga 
(nn aqua sporca-tehnika). Tulevast eemaldatavust silmas pida-
des teostati toneeringud akvarellidega, kasutades üksnes sta-
biilseid pigmente.

Idaseina maalingu laiguti tumenenud taustatoon, mis 
märkimisväärselt segas ornamendi loetavust, helendati kuiv-
pastell-lasuuridega.

Lääneseina keskosas säilinud palimpsest-detail (ehk eri-
nevad ülestikku asuvad maalingukihid) säilitati tulevaste 
(kunsti)ajalooliste interpretatsioonide huvides. II kihistuse loe-
tavuse tõstmiseks eemaldati vaid III kihistuse fragment, mis ei 
olnud antud piirkonnas maaliliselt kuigi tähenduslik ja mida 
leidub enam lõunaseinal. Retušeeringutega defineeriti ülejää-
nud kihistused (II, IV, V kiht), et tõsta nende eksponeeritavust 
ja loetavust.  

Selline nii ajalooliselt kui ka kunstiliselt tähenduslike maa-
lingute eksponeerimine säilitas kaks peamist väärtust: ühelt 
poolt säilis fragmentaarses seisukorras maalingute ajaline di-
mensioon, teisalt aga taasloodi dekoratsiooni terviku loetavus.
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1 Ajalooliste faktide osas on siin ja edaspidi kasutatud: A. Pantelejev. 
Tallinn, Vene tn 16 hoovipoolsete ruumide arhitektuuriajalooliste väli-
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3 Samas.
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läbi Ledan D3-ga; pigmendikihi sideaine puudus kompenseeriti maa-
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Lember.
6 Tekstilõigu dešifreerisid Tartu Ülikooli saksa filoloogia tudengid.

Detail idaseinalt enne ja pärast restaureerimist.



Kuressaare Laurentiuse kiriku kooriruumi ennistamine jääb 
ilmselt pikaks ajaks väga erakordseks tööks Eesti kirikute 
restaureerimises. Värskelt taastatud ruumis kohtuvad rikkalik 
ja ainulaadne kirikuinterjöör, palju vastamata küsimusi maa-
lingute dateeringu ja omavahelise suhestumise kohta ning 
maalingute mitmekülgsusest, väärtusest ja seisundist tulenev 
laia spektriga restaureerimiskontseptsioon. 

17. sajandist pärineva kiriku kooriruumi taas nähtavale 
tulnud maalingute dateerimine on keeruline. Üheks dateeri-
misorientiiriks on 1828. aastal toimunud põleng ning sellest 
tingitud kiriku taastamine 1835.–1836. aastatel. Kuna siiani ei 
ole selge, kui suurt osa kirikust põleng puudutas, ei ole ka 
teada, kas maalingukihid võiksid pärineda põlengule eelnevast 
ajast.  

2009. aastal alanud restaureerimistööd tõid päevavalgele 
sootuks teise sisekujunduse, kui seda oldi harjutud seni näge-
ma. Ühtlaselt roosaks värvitud seinte ja valge laega ruumis 

avanes hilisemaid värvikihte eemaldades rikkalik valik maalin-
guid. 1974. aastal teostas kirikus uuringuid Villem Raam, kes 
leidis sondaaže tehes varasemates värvikihistustes roosades 
ja punakas-pruunides toonides marmoreeringu, idaseinal hal-
lides toonides drapeeringu ning põhja- ja lõunaseina ülaosas 
halli hammaskarniisi. Lisaks nendele maalingutele leiti seekord-
sete restaureerimistööde käigus roosa marmoreeringu alt 
varasem, hallides toonides marmoreering, mida täielikult ei 
avatud ja mida saab täna näha vaid sondaažiaknas. Altari 
tagant idaseinalt tuli värvikihtide alt välja fragmente beežides 
toonides friisist, mis kujutab munavööti ja hammaslõiget. Friisi 
detailid asetsevad draperii peal ning kuuluvad sellest hilise-
masse maalingukihti. Kõige üllatuslikum leid avanes laepinnal: 
bordüüriga ümbritsetud kassettmaaling, millel on kujutatud 
akantuslehe motiivist inspireeritud hallides toonides rosetid. 
Lae omadega sarnased kassetid tulid ilmsiks ka võidukaare 
palendi ülemises osas, kuid need olid väiksemad ja kaheksa-
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Kai Merilain 
Teostus: OÜ Rändmeister

Kooriruum pärast restaureerimist. 



nurksed. Lisaks leiti võidukaare kassettide tsoonist allpool 
maalitud arhitraavid ja fragmentaarselt säilinud korintose 
kapiteelid. 

Mitmeid kuid kestnud puhastustööde käigus tuli päeva-
valgele rikkalik ja Eestis unikaalne kirikuinterjöör, mille motii-
vistik on meile tuttav pigem mõisaarhitektuurist kui kiriku-
test. 

Maalingute taastamisel terviklikuks interjööriks pidi lisaks 
maalingute mitmekesisusele arvestama ka nende seisukorda, 
väärtust, teostamisviisi ning loomulikult ka töödeks kuluvat 
aega. Restaureerimisel rakendati pea sama palju lähenemis-
viise, kui on eri tüüpi maalinguid. Töömeetoditeks olid kon-
serveeriv säilitamine, restaureeriv taastamine ning rekonst-
rueerimine. Materjalidena kasutati akvarelli, kaseiinvärvi ja 
kuivpastelli ning teostamisviisidena nii triibutehnikat kui ka  
täisretušši. 

Lähtuti üldiselt printsiibist, et paremini säilinud, väärtusli-
kumad ning ka ruumis enim pilku püüdvad maalingu osad, 
nagu kassetid ja idaseina draperii, restaureeriti akvarelliga trii-
butehnikas toneerides. See tähendab, et Itaalias väljatöötatud 
tratteggio retušeerimistehnikast võetud idee lihtsustati aega-
säästvamaks meetodiks, millega integreeriti maalingus olevad 
värvikaod peente, tihedate, originaaliga toon-toonis triipu-
dega. Selline lihtsustatud meetod on siiski suhteliselt aega-
nõudev, aga tähendab minimaalset originaali sekkumist ning 
võimaldab terviku taasloomist. 

Üldise terviklikkuse huvides rekonstrueeriti kaseiinvärviga 
maalingu need osad, mis olid väga halvasti säilinud või täieli-
kult hävinenud, kuid mida oli võimalik šablooni abil või vaba 
käega taastada. Meetod sobis marmoreeringu, hammasfriisi, 
puuduvate laekassettide, võidukaare kassettide ja laebordüüri 
hävinenud osade puhul. Võidukaare ja marmoreeringu juures 
kasutati rekonstrueerimist kombinatsioonis toneerimisega, et 
sobitada säilinud vana ja uut. Laebordüüri säilinud osad tonee-
riti akvarelliga täisretušina, võidukaare kapiteelid konserveeriti 
leitud kujul. Pastelli kasutati täiendava toneerimisvahendina, et 
ühtlustada uue ja vana sulandumist ning tasakaalustada uue 
pinna erksust originaalmaalingu kulunud ilmega.

Erinevate restaureerimismeetodite rakendamine eeldas 
ka mitmekülgset meeskonda. Nii loodi üldine tervik restau-
reerimis- ja kunstitaustaga inimeste ühistööna. 

Vt ka Eva Mölder. Laurentiuse kiriku maalitud kooriruum.  
Muinsuskaitse aastaraamat 2008, lk 68.

LAURENTIUSE KIRIKU KOORIRUUM
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Kooriruumi lae kassettmaaling. Fotod: Peeter Säre

Idaseina draperii tööde käigus ja pärast toneerimist. 

Draperiidetail pärast akvarellidega triibutehnikas toneerimist.  
Fotod: Kerstin Sillaots



PIKVA MÕISA MAALITUD LAED
Merike Kallas, Hilkka Hiiop 

Teostus: Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond ning  
Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute ja maalingute restaureerimise osakond 

Harjumaal Anija vallas asuvas Pikva mõisas toimus mõisa-
omanik Mika Orava algatatud südasuvise hoogtöönädala väl-
tel kahe mõisasaali lae konserveerimine-restaureerimine (19. 
– 25. juuli 2009). Suvisele erialapraktikale kogunesid nii Eesti 
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna 
kui ka Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute ja maalingute 
restaureerimise osakonna tudengid koos juhendajatega, et 
anda mõisahoonele tagasi tema „pärlid” – dekoratiivsed lae-
maalingud. Maalingute taas päevavalgele toomise ning tööko-
gemuse kõrval polnud vähem oluline veel üks boonus: esma-
kordselt toimus kahe restaureerimisharidust andva kõrgkooli 
vaheline meistriklass, kus vahetati teadmisi ning kogemusi 
ning pandi alus tulevasele koostööle. 

Maalinguid avastati Pikva mõisa parempoolses tiivas, esi-
mesel korrusel asuvas kolmes ruumis – fuajees, suures saalis 
ja salongis –; vasakpoolse tiiva kunagised vahelaed on kahjuks 
pika omanikuta perioodi vältel hävinenud. Maalingute täpne 
ajaline kuuluvus on lahtine, kuid ehitusstratigraafia viitab 1887. 
aastale eelnenud perioodile, mil mõis vahetas omanikku. Uus 
mõisnik, Robert Turmann, viis läbi ulatuslikud ümberehitus-
tööd – toona sai hoone oma praeguse välisilme. Ehitustööde 
käigus lisati hoonele teine korrus ning fuajeesse rajati kor-
ruseid ühendav keerdtrepp, mis lõikab sisse ruumi varasema-
tesse laemaalingutesse.1

Kuna kolmes ruumis leitud maalingud olid erinevad nii 
oma säilivusastme kui ka kvaliteedi poolest – esines nii tra-
farett- kui ka käsitsi teostatud maalinguid –, tekkis idee viia 
läbi maalingute näidisrestaureerimine ning rakendada iga ruu-

mi puhul erinevat võimalikku maalingute ennistamise kont-
septsiooni. Kahtlemata tuli nende loomisel arvestada tööde 
teostamise tehniliste võimaluste ning limiitide kõrval (näiteks 
ülemaalingute eemaldamisel tekkivate originaalmaalingu kah-
justuste) ka töömahtu ja -maksumust. Oluliseks diskussiooni-
küsimuseks oli ka originaalmaalingute ajaloolise väärtuse ning 
rekonstrueeritud ruumi väärtuse ja esteetilisuse suhe ning 
vastuolu.  

Kuna fuajees on maalingute terviklikkus ja sümmeetria 
lõhutud teisele korrusele viiva trepi tarvis raiutud avaga ning 
tegemist suhteliselt lihtsakoelise trafarettmaalinguga, otsustati 
selle ruumi puhul avada maalingud vaid osaliselt ning ekspo-
neerida sondaažid neutraalsel taustal. Selline maalingute pre-
senteerimine säilitab kahtlemata kõik võimalused tulevikus, 
näiteks rahaliste vahendite kasvades avada ja konserveerida 
originaalmaaling täielikult või teostada sondaažide põhjal 
rekonstrueeriv maaling. Sondaažide lõplik vormistamine toi-
mub 2010. aasta suvel 2009. a restaureerimistööde jätkuna. 

Suure saali maalingud rekonstrueeriti, tuginedes son-
daažidest saadud informatsioonile.

Väikese salongisaali laemaalingute  
restaureerimisest

Väikese salongisaali lage katab aga üleni ilmselt käsitsi tehtud 
pastelsetes toonides taimornamentikaga maaling, mis on üld-
muljena terviklikult säilinud. Seda raamistab tumedale taustale 
maalitud meanderornament, mida omakorda peegelvõlvidel 
ääristab trafarett-lillemotiiv (sama motiiv esineb ka fuajees, 
mis viitab maalingute samaaegsusele). Selle kauni lae puhul ei 
tekkinud dilemmat: maaling otsustati avada täielikult, kinnitada 
vajadusel värvikiht ning teostada värvikadude toneerimine 
vaid nende „vaigistamise” ning ühtlustamisega nn acqua spor-
ca tehnikas. Selletaoliste maalingute presenteerimise ideeks 
ongi maksimaalselt respekteerida originaalmaalingu ajaloolist 
väärikust ning aidata sellel domineerida, taandades optiliselt 
maalikihis leiduvad häirivad värvikaod. 

Salongisaali lage kattev maaling oli kaetud korduvate val-
gete lubjavärvikihtidega, millest pealmine, lahtine kihistus oli 
mehaaniliselt suhteliselt hõlpsasti eemaldatav. Mida lähemale 
jõuti maalingule, seda delikaatsemaks muutus värvikihtide 
eemaldamise metoodika: alates keskmise jämedusega liiva-
paberiga lihvimisest kuni peeneteralise skalpelli kasutamiseni 
vahetult maalingut katva värvikihi eemaldamisel. Kuna maa-
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lingut katva lubjavärvikihi nake originaalse viimistluskihiga 
erines piirkonniti, oli vaja katsetada erinevaid meetodeid. 
Delikaatselt maalingupinnalt raskesti eemalduvat lubivärvi 
pehmendas oluliselt nn katiooniline ioonivahetusvaik2. Vaigu-
pulbrit destilleeritud vees lahustades ning saadud lahust pints-
liga maalingupinnal emulgeerides toimub keemiline reakt- 
sioon, mis muudab lubivärvikihi eemaldamise maalingult 
märksa vähem destruktiivseks kui mehhaaniline meetod. 

Maalingukihi kohatine sideaine puudus ja hoie peenetera-
lise aluskrohviga kompenseeriti, impregneerides pinda lahja 
Paraloid B-72 lahusega (5% lahus atsetoonis). Maalingu alus-
krohv oli väga absorbeeriv, mistõttu impregneerimislahusest 
tingitud liigselt läikiv pind oli välistatud. Ühtlasi taasküllastati 
sellega kattelubjast valgenenud maalingu koloriiti. Ülalkirjel-
datud kontseptsiooni järgides toneeriti Winsor & Newton 
akvarellidega kaod maalikihis, laseerides suuremad lakuunid 
neutraaltooniga. Vaid väiksemad kaod värvikihis suleti origi-
naaltonaalsust imiteeriva täisretušiga, et taastada maalingu 
ornamentaalse figuratsiooni loetavus. Sellisena eksponeeriti 
maaling tema ajaloolises avamissituatsioonis.

Salongisaali lae restaureerimistööd viiakse lõpule 2010. a 
suvel Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimis-
osakonna tudengitega suvise meistriklassi käigus. 2009. a suvel 
töötas selle ruumi lae restaureerimisel keskmiselt kümme ini-
mest päevas, töö kestis seitse päeva, 12 tundi ööpäevas. 
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1 Vt mõisa ajaloo kohta rohkem: www.pickwa.ee
2 Happeline vaik, mida kasutatakse anorgaaniliste ühendite  
eemaldamiseks hapetele resistentsetelt pindadelt.

Detail maalingust pärast avamist.

Maalingud erinevas restaureerimisjärgus: 1. pärast avamist 2. pärast 
impregneerimist 3. pärast retušeerimist.

Maalingud erinevas restaureerimisjärgus: 1. pärast retušeerimist 2. 
pärast impregneerimist 3. pärast avamist



Saali restaureerimiskontseptsioon põhineb restaureerimis-
töödele eelnenud uuringutel ja spetsialistide omavahelisel 
diskussioonil.

Uuringute käigus ilmnes, et saali laes leidub fragmen-
taarselt säilinud ornamendijälgi, mille säilimisaste võimaldas 
siiski kopeerida kaks peamist dekoratiivset motiivi. Oli selge, 
et maalinguid ei ole võimalik avada, mistõttu otsustati need 
rekonstrueerida, tuginedes sondaažidest saadud informat-
sioonile originaalse ornamentaalse skeemi kohta. Rekonst-
ruktsioon õigustab ennast juhtudel, kui aluspind on oluliselt 
hävinenud või kui algsete maalingute avamine kogu ulatuses 
ei ole võimalik. Samuti juhtudel, kui on otstarbekam säilitada 
originaalkihid kaetuna järgnevate kaitsvate värvikihtidega.

Hilisemad värvikihid eemaldati nii, et säiliks maksimaalselt 
esimene, maalingutega kihistus. Puhastuse käigus ilmnenud  
 

kahjustused ei vajanud suuremaid krohviparandusi. Suuremad 
praod täideti lubimördiga. 

Eesmärgiks oli säilinud maalingufragmentide sulandami-
ne tervikusse ja läbipaistvuse saavutamine. Materjalivalikus 
lähtuti alusmaterjalist ja traditsioonist, mistõttu otsustati ka-
sutada tselluloosliimil põhinevat liimvärvi, mille eelisteks on 
hea katvus ja lihtne valmistamistehnoloogia. Värvivalikul võeti 
eeskujuks säilinud fragmentide toonid.

Kogu lae dekoor ja värvigamma on tüüpiline historitsistli-
kule käsitlusele. Lage raamivad mitu ornamendiriba. Välimine 
ring on inspireeritud akantusornamendist, mida on täiendatud 
kahevärviliste, pintsliga maalitud varjudega, siseringi ornament 
on lihtsam ning põhineb tervikuna trafaretil. Lühtri ümbrust 
kroonib papjeemašee dekoor.

Kogu tööde maht oli umbes 350 tundi. Keskmiselt töötas 
objektil nädala aja jooksul kuni viis inimest.

Suure saali laemaalingute rekonstrueerimine
Heli Tuksam

KUNST
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Ülal vasakul:. Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid maalingute  
rekonstrueerimiseks pinda ette valmistamas.

Vasakul all ja paremal ülal:. Uue trafarettmaalingu tegemine vana 
eeskujul.



Pikva mõisa peahoone kolmes toas leitud laemaalingute taas-
tamissoov andis huvitava eksperimendi- ja koostöövõimaluse 
eri õppeasutuste, tudengite ja omaniku vahel.

Eestis on kaks õppeasutust, mille lõpetanud tudengid on 
pädevad ajalooliste laemaalingutega tegelema: Eesti Kunsti-
akadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond maalin-
gute konserveerijana ja Tartu Kõrgem Kunstikool seni pigem 
rekonstrueerijana. 

EKA tudengid avasid ja restaureerisid Pikva mõisa väikese 
salongisaali lae ja Tartu tudengid sondeerisid ja rekonstrueeri-
sid suure saali lae maalingud. Kogu ürituse idee omaniku 
poolelt vaadatuna oli koolide lähenemisviiside erinevuse selgi-
tamine, seda ka majanduslikus mõttes ning õpilaspraktika ka-
sutusvõimaluse katsetamine laemaalingute taastamisel.

Tudengite ajutine elamine korraldati küla seltsimajja, söö-
gi valmistamiseks asutati mõisa õuele suur väliköök. Mõisas 
oli vaikust vaid paar tundi öösel: viimased tudengid lahkusid 
lagede alt kell 2 öösel ja köögis hakkas tegevus pihta kell 6 
hommikul. Vaatamata tihedale graafikule seitsme tööpäeva 
jooksul ei saadud töid siiski kummaski ruumis valmis. Tööd 
plaanitakse jätkata 2010. a suvel.

Omanikuna ürituse tulemusi analüüsides leian selles nii 
miinuseid kui ka plusse. Miinuseks on kindlasti see, et töö jäi 
pooleli. Õppetunniks oli tõik, et ettevalmistavad tegevused on 
vaja selgitada hoolikalt ja täpselt, et töökohad oleksid valmis 

ja materjalid õiged ja et neid oleks vajaminevates kogustes. 
Plusse on palju. Hea oli koondada kaks erineva õppesuunit-
lusega kooli sama katuse alla ja võimaldada neile info- ja koge-
muste vahetus. Omanikuna oli oluline saada selgust, millised 
tööd kaasnevad mõisa interjööri siseviimistluse taastamisega 
ja loomulikult saada korda kaks lage, mis on tulevase mõisa-
kompleksi ehteks.

Selgus ka rekonstrueerimise ja restaureerimise vahe.  
Tartu tudengite teostatud rekonstruktsioon on see tee, mis 
on omanikele jõukohasem ja arvatavasti ka kõige levinum 
meetod. Kahjuks ei jätku enamasti võimalusi ja vahendeid 
läheneda vanadele maalingutele EKA spetsiifika kohaselt maa-
linguid avades ning konserveerides. Töö on mahukas ja kallis.

Olen õnnelik, et selline tulemus sündis õppetööna. See oli 
ainus võimalus saada Pikva mõisa tõeline pärl – maalingud –, 
mida meil kõigil on võimalus imetleda.

Omaniku rõõmud ja mured
Mika Orava

PIKVA MÕISA MAALITUD LAED
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SUURE UNISTUSE LUGU
Eesti legendaarne mööblikollektsionäär

härra Leonhard Vene
Leila Pärtelpoeg
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Härra Vene (sõna „härra” kinnitus tema perekonnanime 
külge juba Nõukogude ajal ja püsib seal tänini) lõpetas  
Viljandi Kamseni-nimelise Kaubanduskooli ja alustas tööd 
Tallinnas, alul pangaametnikuna ja seejärel kindlustusseltsi 
Eesti Lloyd pearaamatupidajana. Tõenäoliselt sellel ajal 
alustas ta oma üürikorteri sisustamist, tellides mööbli Birk &  
Wunderlichi (1920ndatel tuntud tööstus) juurest. 

Hr Vene kiindus antikvaar Citroni kaupluse vaateaknal 
(Vabaduse väljakul) väljapandud inglise regency-stiilis voodisse, 
mis oli inkrusteeritud vaskliistudega ja kaunistatud Thomas 
Hope’i laadis madalreljeefis Rooma sõjaatribuutikaga. Voo-
di oli kallis, kuid hoolimata sellest hoidis Vene sel silma peal. 
Kui Citron valmistus 1939. aastal Eestist lahkuma, leppisid 
nad härra Venega hinnas kokku ning „sõjavoodi“ jäi siia. Just 
see ilus ja hinnaline voodi võis tekitada unistuse väikesest 
vanalinna majast, mis on sisustatud kogutud antiikmööbliga. 
Vene unistused toitusid linnamüüri-äärsel Uuel tänaval, kus 
oli võluvaid ja stiilseid väikeseid maju. Ühel pommitamisel 
hävines üks selle tänava majadest: hoone purunes, kuid ilus 
vana uks jäi terveks ja Vene ostis selle küttepuude hinnaga 
majavalitsuse käest. See uks jäi hr Venele „unistuse ankruks“. 
Mööbel oli midagi, mida sai veel päästa, kokku korjata ja hoida. 
Unistuse nimel – sisustada üks väike elumaja vanade eseme-

tega –, sai kogumine hr Vene elu mõtteks. Ta kogus mööblit, 
vanu maale, kaminaid ja ka peene töötlusega ukseportaale.

Oletatavasti on osa Vene parematest mööblitükkidest 
ostetud Tallinnast MRP-järgsel ajal, kui saada oli väga palju 
antiikmööblit. Selliseid ehiskirste, puhvetkappe ja kummu-
teid Viljandimaa taludes olla ei saanud. Need võisid liikuda 
Tallinnas, kus müüdi baltlastest maha jäänud kraami. See oli 
aeg, mil paljud perekonnad ja nende varandus kaotasid kodu. 
Esemed rändasid käest-kätte ja kahjuks läksid nii kaduma 
nende legendid. Ka Leonhard Vene ei rääkinud kunagi, mis 
aastatel või mil moel ta oma mööblikokku esemeid leidis. Üks 
vähestest mööbliesemetest tema kogus, mille kohta on teada 
vähemalt selle algne omanik, on Oleviste köstrile kuulunud 
pultsekretär. 

Mina kohtusin Venega esmakordselt 1963. a Tooni  
Viirmaa kaudu, kes jutustas alatasa ühest huvitavast vana-
härrast Viljandimaal, kes kogub vana mööblit. Leppisime 
Venega kirja teel kohtumise kokku ja ta ootas meid külmast 
punaste kätega, kuid eriliselt vanaaegse, tsaariaegse viisaku-
sega „eriti lugupeetute“ vastu, oma väikeses köögis, mida ta 
ainukese ruumina majas küttis. Ülejäänud kahekorruselise 
alevimaja ruumid olid täis ladustatud mööblit. Vene pühen-
dumus oma Suurele Unistusele, tema kokkuhoidlik eluviis ja 
õnnestunud kogumine jätsid sügava mulje. 

Tänaseks on kollektsioonina säilinud vaid osa kogutust, 
põhjuseks peamiselt elukohamuutused lootuses leida kogule 
sobilik eksponeerimispaik. Kui hr Vene siirdus lõpuks elama 
Pilistvere vanadekodusse, paigutati mööbel Kõo mõisasse, kus 
toimus ka esemete inventariseerimine muinsuskaitse poolt. 
1999. aastal andis Viljandi Maavalitsus Kõos olevad esemed 
hoiule Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, kus neid 
eksponeeritakse kollektsioonina.

Pikaajalise koguja hr Vene mööbel on väga hinnaline,  
lisaks auväärses eas ja auväärselt kulunud! Pean kollektsiooni 
liiga hinnaliseks, et esemeid restaureerida ja algsel funktsio-
onil edasi kasutada, nagu seda praegu Olustveres tehakse. 
Nad peaksid suutma igavesti rääkida kõigest, mis nendega on 
juhtunud ja olema paigutatud ümbrusesse, kus nad saavad 
koos üksteist toetada ja ühest tundmatust kaugest ajast ette-
kujutust anda. 

Härra Vene (30 IX 1902 – 31 V 1994).
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SUURE UNISTUSE LUGU

Ülal paremal: Harvaesinev balusterseljatoega barokktool on stiililt sarnane inglise 
queen Anne’i tüüpi analoogiga. Fotod: Maarja Roosi

Ülal vasakul: 18. sajandi keskpaigast pärinev pultsekretär kuulus kunagisele 
Oleviste kiriku köstrile. Luigekaelafrontooniga (e voluutfrontooniga) rokokoosekretäri 
teeb eriliseks see, et materjalina on kasutatud läbinisti okaspuitu ja sahtlite 
käepidemed ning lukusildid on rauast.

All vasakul: 18. sajandi I poolest pärinev klapplaud. Lihtsa joonega cabriole-jalgadel 
laia sarjaga rokokooliku laua viimistluses on näha originaalviimistlusvõte, kus sarja-
osa ja jalad on peitsitud ja  plaadiosa jäetud viimistlemata. Plaadiosa oli tarbepind 
ja pidi olema puhastatav.

All paremal: 18. sajandi I poolest pärineval luigekaelafrontooniga esinduspuhvetil on 
sahtlite kujundamisel kasutatud üldmulje vääristamiseks erilist kreppliist-raamistust, 
mis viitab, et tegu ei pruugi olla Eesti tööga. 
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Muinsuskaitseameti kunstimälestiste  
peainspektor Ülle Jukki kommentaar:
Paremat kohta kui Olustvere mõisa peahoone, kus asub 
praegu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, on raske 
Leonhard Vene mööblikogule välja pakkuda. Olustvere Tee-
nindus- ja Maamajanduskool on turvaline ja jätkusuutlik koht, 
mida ei mõjuta heitlikud omandisuhted nagu eraomanduses 
olevate mõisate puhul. Erinevalt ükskõik millisest muuseumist, 
on Olustveres võimalik eksponeerida tervet kogu. Mõisa-
hoonet külalistele tutvustades mainitakse alati, et tegemist ei 
ole selle mõisa enda mööbliga, vaid eraldiseisva kollektsiooni-
ga, mille osi võib terves majas kohata.

68 eset annavad suurepärase ülevaate, millist mööblit on 
Eestimaa pinnal leidunud, kandes endas ühtlasi koguja huvi ja 
fanatismi. 2005. a vaatasime Leila Pärtelpoja juhatusel kõik 
esemed üle ja kalkuleerisime iga objekti optimaalsemaid 
eksponeerimis- ja kasutusvõimalusi. Sellest tulenevalt on ka 
edaspidi tehtud konserveerimis- ja restaureerimistöid – need 
esemed, mis kuuluvad harulduste hulka, on leidnud endale 
koha pööningukorruse ekspositsioonitubades, osad esemed 
on restaureeritult kasutusel hoone ruumides maja infotoast 
kuni pruutpaaride sviidini. Ääretult tore on ka see, et on 
kujunenud välja n-ö ihukonservaatorid FIE Jaak Tammearu 
ja Ennistuskoda Kanut, kes on Muinsuskaitseameti tellimusel 
restaureerinud aastate jooksul ära suure osa hr Vene mööbli-
kogust. 

Ülal paremal: 18. sajandi keskpaika dateeritud chippendale’i 
mõjutustega tool on oma lihtsustatud vormilt hea näide kodumaise 
baroki üleminekust rokokoo stiilile. Vibukaare kurve jälgiva seljatoe 
ülaosa toetab ažuurne viljavihku meenutav motiiv. Mõlemat laia-
põlvelist cabriole-jalga dekoreerib 5-leheline palmett. Selline on eesti 
rokokoo – inglise mõjud Põhja-Euroopas.

Ülal vasakul: Valgeks värvitud rokokoopeegli raamistus on olnud 
algselt polükroomne ning osaliselt lehtkullaga viimistletud. Vaba-
mänglevalt rikkaliku rocaille’i ornamendi kompositsioonilise asetuse 
tõttu võib arvata, et päritolumaaks on Rootsi.

All: Restaureeritud mööbliga sisustatud kaminasaal.



Tallinna Püha Vaimu kirikus avati möödunud aastal näitus, 
kus eksponeeritakse kiriku kuut haruldast klaasimaali, mis 
seni olid avalikkuse eest varjul. Näitus tõi seni varjul olnud 
pärandi avalikkuse ette ja tutvustas nende konteksti. Kuna 
kõigi säilinud vitraažide algasukohti akendes täidavad uued, 
Dolores Hoffmanni kujundatud vitraažid aastatest 1987–
1996, eksponeeriti originaale kiriku siseruumis lõunarõdul 
aknaorvandites.

Tallinna Püha Vaimu kirik on olnud ajaloo vältel nii seegi 
kui ka rae kirik, alludes koos seegiga otseselt raele. Siin pidas 
raad kõige sagedamini pidulikke jumalateenistusi ja istungeid. 
Ajaloolised vappvitraažid tõendavad neid sidemeid kirikuga.

Kuuest eksponeeritavast klaasimaalist kaks on 17. sajandist 
ja neli 19. saj II poolest, osa neist on säilinud katketena. Nende 
hulgas on Eesti vanim tervikuna säilinud vappvitraaž Jurgen 
Tuchi nime ja õuemärgiga aastast 1606. Teine, 17. sajandil 
maalitud ovaal kannab Jost Timmermani nime ja õuemärki. 
Kummagi nime kohta ei ole õnnestunud infot hankida, kuid 
teada on, et 17. sajandil elavnes tava kinkida kirikutele klaasi-
maale seisuslike organisatsioonide või ka eraisikute poolt. 
19. sajandi teisest poolest pärineb bürgermeister Woldemar 
Mayeri nime ja vapiga vitraaž, millel aastaarv 1876. Samaaegne 
on ka parun Girard de Soucantoni perekonnavapp ja Tallinna 
suur vapp, mida kasutas Tallinna raad ning Tallinna väike vapp, 
mis oli Suurgildi vapiks.

17. sajandi klaasimaalijad käsitasid klaasmaterjali kompo-
sitsiooni osana. Maaliti klaasi mõlemale küljele. Esiküljel oli 
joonistus ja tagaküljel värviline maalipind. Nii muutusid maa-
lingud ruumiliseks ja klaas ise jäi maalingutevaheliseks dimen-
siooniks. Varased Püha Vaimu kiriku klaasimaalid on rõõmsad 
ja värvikad. Maaliti valgust arvestades, mis annabki ajaloolisele 
klaasimaalile tundlikkuse ja elavuse. Valguse langemise nurk oli 
kokkuleppeliselt pea alati ülalt vasakult. Seda jälgiti ka joo-
nistuses, tehes valgusepoolsed kontuurid peenemad ja varjus 
olevad laiemad. Kasutati kontuurvärvi – musta ja pruunikas-
musta. Joonistuse järel maaliti kõige heledam foon ja puhasta-
ti sealt välja kõige valgustatumad kohad, mis jäid ilma värvita. 
Seejärel maaliti poolvarjud ja lõpuks tumedad varjud kujun-
dite modelleerimiseks, kõige lõpuks aga tugevad kontuurid. 
Hõbekollane ja värvilised pinnad kaeti klaasi teiselt poolt ja 
põletati viimastena. Kuna värvilised pinnad jäid välitingimus-
tesse, on nad tihti koorunud. Need värvid nõudsid põletamist 
madalamal temperatuuril ja on seetõttu vähem püsivad.

19. sajandi lõpuks oli klaasimaalis 
klaasi enda tähtsus kahanenud, kogu 
klaasipind oli läbimaalitud. Tolle aja 
maalingute juures võime imetle-
da teostuse meisterlikkust, sest 
tehnilised oskused olid kõrgel 
tasemel.

Püha Vaimu kirikus säilinud 
vitraažid annavad parimat tun-
nistust ajaloolise vitraažikunsti 
traditsioonidest – 17. ja 18. 
sajandil on need olnud kas väikesed 

TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKU 
HARULDASED KLAASIMAALID

Eve Koha
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Eesti vanim terviklikult säilinud vappvitraaž Jurgen Tuchi nime ja 
õuemärgiga aastast 1606.



Just tagasi, sest 2008. aasta maikuus lõigati lahti lint, et aastaid 
tühjana seisnud postamendil oleks külastajatel taas võima-
lus imetleda Luke pargi üht uhkust: Eva kuju, mis oli algselt 
oma alusele pandud üle saja aasta tagasi ja mida paljud ka 
Veenuseks kutsusid. 

Kuju kadumisloost ringles rahva hulgas mitmeid legende. 
Näiteks selline, et kaunis naisekuju oli lihtsalt liiga ilus ning 
mõnele inimesele see ei meeldinud. Teati sedagi, et skulp-
tuur on tükkideks lõhutud. Rahvasuu rääkis veel, et kuju pea 
käis ümbruskonnas käest kätte ja seda olevat kunagi nähtud 
kärnerimaja lakas. Kärnerimaja restaureerimisel pead ometi ei 
leitud. Nii nagu oli teadmata, kuhu jäi Eva pea, nii oli selgusetu 
ka kuju teisi osasid tabanud saatus. 

Ühel ilusal päeval juhtus aga ime, mida keegi enam ei 
oodanud ega lootnud: igapäevaste tööde käigus jäi „mõisa-
härra“ Lembitul silma üks kivi mõisapargi müüri ääres, mis 
tuli eemaldada, et see edaspidi niitmist ei segaks. Kui kivi välja 
kaevama asuti, läks see üha suuremaks ja nii kaevatigi 7–8 
meetri kauguselt kuju endisest asukohast välja kõik kuju tükid 
(puusaosa jäi siiski leidmata).

Koostöös Muinsuskaitseametiga otsiti võimalusi skulptuuri 
taastamiseks ja selle rahastamiseks. Raha ennistustöödeks 
saadi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, taastamistööd 
tegi restaureerimisfirma AS Kar-Grupp. Tänu eelnimetatutele 
ja Nõo vallale on mõisapargi külastajatel nüüd võimalus näha 
huvitava kadumis- ja leidmislooga kaunist Eva kuju. 

Gea Järvela, Reelika Niit

Eva kuju Luke mõisapargis tagasi

tinaraamistuses ovaalid või vappvitraažid. Akent üleni täitvaid 
vitraaže on Eesti sakraalklaasist säilinud alates 19. sajandi lõ-
pust.

Praeguseks  vähemal ja rohkemal määral säilinud vitraažid 
olid kiriku akendel veel 1930. aastatel, kuid 1944. aasta 
märtsipommitamises said klaasimaalingutega aknad kannata-
da ning nad tuli eemaldada. Viimane oma algasukohas olnud 
vappvitraaž võeti maha 1983. aastal, kui alustati Dolores 

Hoffmani vitraažakende paigaldamist. Tollal algaski muinsus-
kaitse eestvõttel ja koguduse toetusel kiriku klaasimaalipäran-
di restaureerimine, mis päädis – vaatamata mitmetele katkes-
tustele – näitusega. Enamus restaureerimis-konserveerimis-
töödest tehti Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas.

Möödunud sügisel, kui plaanitud näituseaeg lõppes, otsus-
tas Tallinna Püha Vaimu kirik muuta haruldaste klaasimaalide 
näituse püsinäituseks.
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Sakala 23 luksuslik historitsistlik villa on ehitatud aastail 1903-
1904. Hoone projekteeris Otto Schott, tellijaks oli vaimulik ja 
kirikuametnik Kuhlberg perekonnaga. 

Juba varem oli teada, et I korruse vahekoridoris on säilinud 
ornamentaalne punastes toonides historitsistlik laemaaling. 
Osaliselt oli see ka restaureeritud ja eksponeeritud. 2008-
2009 teostatud uuringute käigus selgitati, et hoone ehitusajast 
pärinevad maalingud on säilinud teisteski ruumides. Ajaloolise 
eeslinna kontekstis on sedavõrd terviklik interjöörimaalingute 
komplekt üsna haruldane, rohkem on seesugust 19.–20. saja-
ndi vahetuse dekoratsiooni teada mõisahoonetest. 

Vastuvõtutoas on seinte ülaosas imiteeritud neogooti sii-
rumotiividega tapeeti, alaosas väärispuidust lambriid. Lael on 
huvitav kompassimotiiv. Maalingute raskepäraselt tumepruuni 
tonaalsusega haakub ustelt leitud väga kvaliteetne aaderdus, 
väärispuidust parkett, punkti paneb komplektile ventilatsiooni-

resti dekoratiivne kattevõre. Suure saali-elutoa maalingutel on 
kaks põhikihistust: varasemas kihistuses on mõisahoonelikud 
suured lihtsad tühjad kassetid, neile on millalgi (aga ka ilmselt 
juba tsaariajal) peale maalitud suur lillornament. Lilled näevad 
välja kui karikakrad, ilmselt on siiski silmas peetud juugendis nii 
armastatud päevalilli. Lae kujundus on selles ruumis peaaegu 
hävinud. Saali kõrval olevale verandale avanevas salongis on 
samuti mitu kihistust, kõige huvitavam neist juugendlik trafa-
retiriba stiliseeritud taimemotiiviga (maasikad?). Laemaaling 
on varasemast ajast, siin on imiteeritud historitsistlikku kassett-
lage, ümber toa on jooksnud gooti majusklites kiri, kust on 
praeguse uurimisseisu juures välja loetav sõna või sõnafrag-
ment “frei” ja veel üksikuid tähti ning paar numbrit. Arvata-
vasti on tegemist piibli kirjakohaga. Esimene mõte oli, et ehk 
võiks olla Jesaja 61:1, viidates esimese omaniku preesterlikule 
missioonile: Der Geist des Herrn ist über mir, darum daß mich 
der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predi-
gen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den 
Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, daß ihnen geöffnet 
werde; eesti keeles: Issanda vaim on minu peal, sest Issand 
on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnu-
mit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama 
vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Samasuguses 
laadis laemaaling on ka kõrvalolevas söögitoas. Väga huvitav 
on II korrusel trepikojas ülemise trepipodesti kohal avasta-
tud maalingufragment, mis on alumise korrusega võrreldes 
sootuks teiselaadne, juugendlik ja rokokoolikult helepastel-
setes toonides, viidates sellele, et eraruume ja magamistube 
sisaldanud II korrus oli kujundatud kergemas ja helgemas laa-
dis kui alumise korruse tõsipidulik interjöör. 

SAKALA 23 
Rikkalike interjöörimaalingutega historitsistlik villa Tallinnas

Oliver Orro
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Juugendlikult stiliseeritud taimemotiiviga trafaretiriba I korrusel  
verandale avanevas salongis.

Sakala 23. Fotod: Artur Ümar

Juugendlik maaling II korruse trepikojas ülemise trepipodesti kohal.
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VALLASMÄLESTISTE OHUSTATUSEST 
Noarootsi kiriku krutsifiks ja tema lugu

Viljar Vissel

Kui suur on kiriku väärtus pelgalt hoonena? Kirikust loob 
spirituaalse kodu kogudus koos liikmete ning inimestega,  
kes end sellega ajutiselt seovad. Kogukonna liikmed on need, 
kes pühakoda rikastavad ja sellele kultuuriloolise väärtuse 
annavad. Tänapäeval on koguduse töö olulisim osa ini-
mestevaheliste kontaktide taasloomine ja osaduse ehk 
läheduse loomine Jumalaga läbi jumalakoja. Lääne maa-
konna arengukavaga tutvudes jäi silma lause: „aastaküm-
neid kestnud repressioonide ja ateistliku propaganda 
mõjul on kirikud ikka veel kriitilises seisus.” Varasemal 
perioodil on kirik olnud tähtsuselt keset küla ja inimese elu 
dominandiks. Paraku aga on kunagise ateistliku propagan-
da mõju ikka veel kummituslikult meie keskel, ohustades 
meie kultuuriväärtusliku iseloomuga vallasvara ja ka val-
lasmälestiste muutumist anonüümseks. Mõisate kunagine 
sisustus on tänapäevaks juba suuresti kaotanud oma loo, 
ainsana on olemas seotus mineviku ja legendidega veel 
sakraalesemetel, kuna need on säilinud suures osas oma 
algsel kohal.

Noarootsi Püha Katariina kirik on ainulaadne nii arhitek-
tuurilise eripära kui ka sisustuse rikkaliku valiku osas. Elert 
Thiele muljetavaldava barokkstiilis puitkantsli, Joachim Winteri 
dolomiidist figuraalse epitaafi ning 1528. aastast pärineva risti-
misvaagna kõrval on käesoleva artikli peategelaseks hoopis 
20. sajandist pärinev tööstuslik-kunstiline krutsifiks, mis valmis 
Eduard Drossi Tartus asunud ettevõttes. Mainitud ettevõtja 
on isikuna vähetuntud, kuid tema panus meie kirikute sisus-
tuse osas on muljetavaldavalt suur.

1907. aasta veebruari kümnendal päeval saadeti Noa-
rootsi Püha Katariina kirikust viimsele teekonnale preili Rose 
Louise Madeleine Maillard, kes sündis 1818. aastal Šveitsis 
Veveys. Louise Maillard´i usulise kindluse mälestuseks 
annetati kirikule kullatud lunastajafiguuriga eebeni tooni 
krutsifiks. Paslepa mõisas tegutsenud õpetajate seminariga 
seotud šveitslanna on maetud Venemaa kindralmajori ja 
riiginõunik Johann Jakob von Knorringu ja tema abikaasa 
Louise von Knorringu kõrvale, kes olid Paslepa mõisa en-
dised omanikud. 

Krutsifiks 1978. aastal. Foto: Avo Sillasoo Taas leitud krutsifiks ilma Kristuse figuuri ja INRI-sildita.  
Foto: Viljar Vissel
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Maillard´i krutsifiks seisis altaril üle 70 aasta, kuni 1979. 
aasta sügisel viisid vargad selle koos kuue küünlajala ja 
kahe kandelaabriga endaga kaasa. Pärast vargust teostas 
toonane ENSV Kultuuriministeeriumi Muuseumide ja Kul-
tuurimälestiste Inspektsiooni komisjon Noarootsi kirikus 
kontrolli, mille käigus tuvastati, et kogudus ei suuda tagada 
mälestiste säilimist. Arhiividokumentidest selgub, et paljuski 
võib süüdistada toonast Noarootsi koguduse diakoni 
August Vihti. Ettearvamatu käitumine ja kohusetundetus 
tema hooleks määratud esemeid hallates kujutas kunsti-
varadele tõsist ohtu. Inspektsiooni komisjon võttis kirikust 
kaasa kolm 18. sajandist pärinevat tinast küünlajalga, 17. 
sajandi altarikapi luku ning polükroomse krutsifiksi, mille 
algse polükroomia koos krundiga oli diakon eemaldanud ja 
seejärel eseme ise üle värvinud, joonistades Kristusele pasta-
pliiatsiga ihukarvad. Lisaks amatöörlikule kunstnikutööle 
dekoreeris A. Viht krutsifiksi lisakaunistuste ja oma nime-
tahvliga. Kultuurimälestiste Inspektsioon andis eelmainitud 
esemed ajutiselt hoiule Haapsalu Koduloomuuseumile, kus 
need asuvad tänaseni. 

Kiriku halva olukorra kõrval tuli 1983. aasta alguses 
meeldiva üllatusena uudis, et preili Maillard´i mälestus-
krutsifiks on varastelt kätte saadud ja tagastatakse kirikule. 
Head uudist varjutas krutsifiksi seisukord, ristilt oli kadu-
nud Lunastaja kuju ja Kristuse tunnusplaat kirjaga INRI. 

Diakon Vihti äkkmõtted, kuidas kirikus ja kirikaias leidu-
vaid esemeid uuskasutuslikult tarvitada, leidsid aina kummali-
semaid väljundeid. Koloriitseim näide oli kirikuakende kind-
lustamise lahendus. Trellide meisterdamiseks lõhkus diakon 
haudade ümbert malmaedu ja naelutas nende tükke akna-
palede vahele. 

August Vihti kodust leidsid inspektsiooni komisjoni liik-
med lisaks veinikannule, oblaatide toosile, leivikule ja karikale 
ka kaks 19. sajandist pärinevat küünlajalga, millelt oli eemal-
datud riikliku mälestise märgistus ja mis olid lastud üle treida. 
Diakonile paluti määrata administratiivkorras karistus kunsti-
mälestiste omavolilise omastamise ja kahju tekitamise eest. 
Kirikus toimunud juhtumite kõrval avastati peatselt, et äsja 
tagasisaadud krutsifiks on taas kord kadunud.

Uuesti ilmus krutsifiks päevavalgele 2009. aastal, seekord 
internetioksjonil, kus tema hinnaks oli määratud 600 krooni. 
Ohu igavesti kadunuks ja anonüümseks jääda päästis jalamile 
kinnitatud saksakeelse kirjaga tekstiplaat. Plaadist tehtud udu-
sel fotol reetis kohanimi Nukkö (Noarootsi) kohe, millega 
tegu. Müüjaga kontakteerudes saavutasime kokkuleppe, et 
mälestis loovutatakse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel 
Muinsuskaitseametile. Lisaks selgus üleandmisel kurb tõsiasi, 
et kahjustatud ja ilma Kristuse kujuta puitristi oli loovutanud 
uuele omanikule kunagine kirikutöötaja – võime aimata, et 
see oli ilmselt sama diakon.

VALLASMÄLESTISTE OHUSTATUSEST

Pärast restaureerimist. Fotod: Marju Raabe
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Krutsifiksi seisukord ei võimaldanud seda kasutada siht-
otstarbeliselt juba 1983. aastal ja nüüd, mil ese uuesti leiti, 
oli peamine küsimus, kuidas taastada mälestise algne väli-
mus. Üheks variandiks oli muuseumile deponeerimine, kuid 
nii jäänuks ese ilmselt igavesti fondiriiulile seisma. Ideaalolu-
kord nägi ette taastada krutsifiks endisel kujul. Ennistamine 
oleks nõudnud Kristuse figuuri koopia tellimist, aga töö 
maksumus mattis selle mõtte juba eos. Juhustesse uskuda on 
raske, kuid taastamise soovi tugevus ja siinkohal ehk ka mäles-
tise kristlik jõud annab järgnevale seigale pisut üleloomulik-
kust. 

Puhtjuhuslik päring ühest Tallinna Viru tänava antikvariaa-
dist andis ootamatu tulemuse. Kaupluse müügisaalis rippus 
24 cm kõrgune pronksist kullatud Lunastaja figuur. Kas see 
sobiks kahjustatud ristile? Proovimisel selgunud figuuri saja-
protsendiline sobivus kõnealuse ristiga oli isegi üllatuslikum 
kui kadunud risti väljailmumine. Antikvaar mainis kujukese 
saamislooks, et ostis eseme Riiast, lootes seda kunagi kom-
plekteerida mõne vana ristiga. Soovi täitumine tekitas temaski 
elevust ja rõõmu. 

Eduard Drossi 1902. a kataloogis on Kristuse figuur, 
tootenumbriga 81 müügihinnaks 15 rubla, tänane müügihind 
on pea 5000 krooni. EELK Konsistooriumi abi ja antikvariaadi 
vastutulelik pakkumine võimaldas ühe tootjavabriku kahe 
erineva, omavahel sobiva detaili taaskohtumise. Paratamatult 
tekitab selline juhtum müstifitseeritud tunde, et see miski ei 
lasknud mälestisel hääbuda ja mälestuseks muutuda. 

Nüüdseks on mälestis koos Lunastaja figuuriga restau-
reeritud ja asub taas kodukirikus Noarootsis. Vaikides  
altaril seisev seiklusrohke teekonna läbinud krutsifiks ja 
Louise Maillard´i mälestus võiks aidata meil meeles pidada, 
et oleksime oma elu autoriks, mitte ei üritaks formuleerida 
oma elule ja tegemistele väärilist pealkirja.

KUNST
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Eestis on arheoloogiamälestistel viimastel aastatel toimunud 
mitmeid rüüstekaevamisi, mille puhul vaid üksikutel juhtudel 
on jõutud süüdlasteni. Kas juhtumites tõusetunud „musta 
arheoloogia” probleeme oleks olnud võimalik vältida ja kuidas 
saaks arheoloogiapärandi kaitset Eestis tõhustada?

Arheoloogiapärandi õiguslik kaitse Eestis
Arheoloogilise leiu väärtuse võib mõtteliselt jagada kaheks. 
Eseme vanusest tuleneva väärtuse kõrval on hoopis täht-
sam selle teaduslik väärtus, mis luuakse kogu informatsioo-
nist, mis leiu ja leidmisega kaasneb. Kui aardekütid kaevavad 
välja arheoloogilisi leiukohti ja liigutavad kõrvale materjali, 
millest nad ei ole huvitatud, hävitavad nad sellega esmase 
konteksti, millega läheb tavaliselt kaotsi kõige väärtuslikum 
informatsioon. Kui arheoloogid juba ümber paigutatud kihis 
seejärel kaevamisi teostavad, peavad nad olema võimelised 
aru saama, et tegemist on nn sekundaarse kontekstiga (Ren-
frew & Bahn, 2008). Seega: mida rohkem on leiukonteksti 
säilinud, seda väärtuslikum on leid arheoloogiateadusele. 

Eestis on peamiseks õigusaktiks, mis reguleerib arheoloo-
gilise leiuainese kaitset, 01.04.2002 jõustunud muinsuskaitse-
seadus1 (edaspidi MuKS). Seda täiendavad asjaõigusseadus2 
(edaspidi AÕS), karistusõiguslik regulatsioon ning erinevad 
rakendusaktid. Muinsuskaitseameti põhiroll „musta arheoloo-
gia” vastu võitlemisel on eeskätt mälestiste ja muinsuskaitse-
alade üle riikliku järelevalve teostamine (MuKS § 7), samas on 
ka omavalitsustele antud teatud funktsioonid riiklikule järele-
valvele kaasaaitamisel. MuKS § 5 keelab mälestise hävitamise 
või rikkumise. „Musta arheoloogia” kontekstis on üheks olu-
lisemaks regulatsiooniks MuKSi § 30 sätted, mille kohaselt on 
kultuuriväärtusega leid maa seest või maa pinnalt, rajatisest, 
ehitisest, veest või veekogu põhjaladestustest leitud loodus-
lik või ajaloolise, arheoloogilise, teadusliku, kunstilise või muu 
kultuuriväärtusega vallasasi, millel ei ole omanikku või mille 
omanikku ei ole võimalik kindlaks teha. Kultuuriväärtusega 
leiu puhul on tegemist peremehetu leiuga AÕSi § 105 lg 1 
mõttes ja see kuulub riigile sõltumata sellest, kelle kinnisasjalt 
see leiti. MuKSi § 33 kohaselt on kultuuriväärtusega asja leidjal 
õigus saada tasu asja pooles väärtuses, asja väärtuse määrab 
kindlaks Muinsuskaitseamet. 

Kultuuriväärtusega leiud loetakse ajutise kaitse all olevaks 
alates leidmise hetkest. MuKSi § 32 sätestab konkreetsemalt 
selle, kuidas arheoloogilise eseme leidja peab käituma. Leidja 
on kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul ning leiust 
viivitamata teatama Muinsuskaitseametile või omavalitsusele. 
Leitud asi tuleb kuni Muinsuskaitseametile üleandmiseni 
jätta leiukohta. Leitud asja võib leiukohast eemaldada ainult 
juhul, kui tekib oht asja säilimisele. Seda ei tohi puhastamise, 
haljastamise, murdmise või muul teel rikkuda ega selle üksi-
kuid osi üksteisest eemaldada. Metallidetektori kasutamine 
Eestis praegu otseselt keelatud ei ole. See tähendab, et isiku 
suhtes ei saa õiguslikke sanktsioone rakendada, kui ta otse-
selt ei tegele mälestise kahjustamise või hävitamisega, kuna 
detektori omamine ja sellega ringi liikumine ei ole seadusega 
keelatud.

Kui rääkida karistusõiguslikust regulatsioonist arheoloo-
gilise leiuainese ebaseaduslike kaevetööde ning leiukohtade 
rikkumise korral, siis karistatav on tahtlik tegu ja karistused 
rikkumiste eest väärtegude ja kuritegude puhul varieeruvad.3 

Vastutuse sätestavad nii karistusseadustik4 (edaspidi KarS) kui 
ka MuKS. Sanktsioonid varieeruvad alates rahatrahvist kuni 
200 trahviühikut5 mälestiseks mitteoleva kultuuriväärtusega 
leiu leiukohast teadliku eemaldamise ja selle rikkumise eest 
väärteona füüsilise isiku poolt kuni viieaastase vangistuseni 
kultuurimälestise, museaali ja muuseumikogu rikkumise ning 
hävitamise korral füüsilise isiku poolt, kui sellega on tekitatud 
oluline kahju.

”Musta arheoloogia“ probleemid Eestis 
Alates 2004. aastast on aardeküttide tegevuse aktiivsus Eestis 
suurenenud. Esimeseks olulisemaks vaidluseks „musta arheo-
loogia” probleemide analüüsimisel on Lauritsa mäe juhtum. 
Oletatavalt kaevasid kolm tuvastatud isikut 2004. aasta suvel 
muinsuskaitse alla mittekuuluvas Lauritsa mäe piirkonnas 
ja leidsid kümmekond münti perioodist 14. sajandi I pool 
kuni 18. sajandi I pool. Mündid eemaldati leiukohast, eraldati 
eemaldamise käigus üksteisest ja puhastati. Kuna müntide 
eemaldamisega rikuti leiukoht ning leiukompleksi täielikkus, 
kahtlustas Muinsuskaitseamet MuKS § 30 lg 2 ja § 32 lg 1 ja 
2 rikkumist, algatas väärteomenetluse ja tegi isikute suhtes 
väärteootsuse. 6
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Menetlusalused isikud vaidlustasid väärteootsused kohtus 
ja 2007. aasta alguses tegi kohus otsuse kahe menetlusaluse 
isiku kasuks väärteo aegumise tõttu. Kolmanda isiku suhtes 
oli juba varem tehtud kohtuotsus väärteootsuse tühista-
miseks Muinsuskaitseameti nõusolekul. Ehkki üheks oluliseks 
probleemiks oli antud juhtumi puhul tõendite puudumine, on 
selle kõrval murekohaks ka juhtumi ebaühtlane käsitlemine 
Muinsuskaitseameti poolt ning aegumistähtaegadega mitte 
arvestamine. Kuigi kohtulahend tehti aegumise kohaldamise-
ga, siis juhul, kui aegumistähtaeg ei oleks möödunud, oleks 
otsus ikkagi ilmselt tehtud menetlusaluste isikute kasuks, kuna 
varem oli Muinsuskaitseamet tühistanud väärteootsuse kol-
manda samas väärteos osalenud isiku suhtes. Samas teos 
osalenud isikute erinev kohtlemine ei ole kooskõlas  õiguse 
ühetaolise kohaldamise printsiibiga7.

„Musta arheoloogia” probleeme näitab teise nurga alt 
Keila mündiaarde juhtum, mille keskmesse kerkis leiutasu 
maksmise küsimus. Ka eelmises juhtumis figureerinud isi-
kud panid rüüste toime 2004. aasta kevadel. Nad leidsid 
14. sajandist pärit rahapaja, mis on viimaste aastate suurim 
aardeleid: kokku 446 hõbemünti koos keraamilise anuma 
kildudega. Aardekütid kaevasid mündid välja, puhastasid ära 
ja viisid alles ligi kolm nädalat hiljem Eesti Ajaloomuuseumile, 
taotledes riigilt leiutasu. Muinsuskaitseamet ei maksnud al-
guses leiutasu ja aardekütid esitasid kohtule kaebuse. Muin-
suskaitseameti esialgne positsioon tugines argumendile, et 
leiutasu maksmise eeltingimuseks on see, et leidjad on tegut-
senud kooskõlas MuKS §32 sätetega.8 Antud juhul seda ei 
tehtud ja leidjad pigem rikkusid seadust. Hoolimata sellest 
esialgsest positsioonist tegi Muinsuskaitseamet kohtumenet-
luse käigus üllatuslikult otsuse maksta aardeküttidele leiutasu 
summas 53 400 krooni, mistõttu kohtumenetlus lõpetati. Loo 
muudab küüniliseks see, et lõpuks pidasid aardekütid ka seda 
neile määratud 53 400 krooni suurust leiutasu liiga väikeseks, 
kuna see ei katvat isegi nende poolt aarde otsimisele tehtud 
kulutusi.9

Leiutasu suurus peaks olema mõistlik: see ei tohiks olla 
liiga väike, et mitte vähendada leidja motivatsiooni leiu riigile 
loovutamiseks ja teisalt mitte liiga suur, et süvendada aarete 
otsimist eraldi sissetulekuallikana. Leiutasu peaks peegeldama 
nii leiu informatiivset väärtust kui materiaalseid kaalutlusi. 
Kehtiv MuKSi leiutasude regulatsioon on mõistlik, kuid vaid-
luste vältimiseks võiks olla abiks, kui täpsustataks meetodeid, 
mida võib kasutada eseme hinna määramisel.

Kui leiutasu-küsimus välja arvata, on Keila aarde juhtu-
miga seotud põhiprobleemid sarnased Lauritsa mäe juhtumi 
omadega: Muinsuskaitseamet ei olnud oma seisukohtades 
läbivalt ühtne ning välistas võimaliku väärteomenetluse 
sellega, et otsustas maksta aardeküttidele leiutasu ja aktsep-
teeris sellega leiu seaduslikkust. Kuna mündid olid reaalselt 

olemas ja isikud, kes olid need välja kaevanud, olid need ise 

lõpuks muuseumisse toonud, olnuks rikkumist võimalik ob-

jektiivselt tõendada. Kui rääkida eetilistest aspektidest,  väärib 

tähelepanu asjaolu, et nii Lauritsa mäe kui ka Keila aarded 

kaevasid välja samad isikud. See peegeldab aardeküttide hul-

gas eksisteerivat karistamatuse tunnet ja respekti puudumist 

seaduste vastu. Lisaks on probleemiks see, et Keila aarde asjas 

tõmmati kaasa meedia. Kuigi aardekütid panid toime MuKSi 

sätete rikkumise, nihkus juhtumi fookus meediakära saatel 

leiutasudele ja meedia osales seeläbi kahjuks aardeküttide 

mainekujunduses.

ARHEOLOOGIAPÄRANDI KAITSE TÕHUSTAMINE

22. juunil 2009. a avastati Taebla vallas Leedi Hallimäe linnusel 
kahtlased labidajäljed. Leiti vähemalt paarkümmend 20x20 cm 
suurust ja 10 cm sügavust sissekaevet, millele oli murumätas tagasi 
asetatud. On alust kahtlustada,  et otsiti arheoloogilisi leide. 
Fotod: Kalli Pets



Kolmanda juhtumi aluseks on viikingiaegne Ubina aare. 
2005. aasta kevadel toimusid ametlikud arheoloogilised 
kaevamised ja leiti 277 münti, 5 hõbeehet, 4 toorhõbeda 
kamakat ja 5 hõbeplekki. See oli väga unikaalne leid.10 2005. 
aasta suvel hakkasid levima kuulujutud, et leitud Ubina aare 
pole täielik ning üks osa sellest on juba maha müüdud. Eesti 
Ajaloomuuseumi teadlased saidki oma Saksa kolleegidelt 
informatsiooni11, et Dortmundi mündioksjonil kavatsetakse 
maha müüa üht osa Ubina hõbeaardest. Tänu Saksa polit-
seile saadi 108 mündist Saksamaa oksjonilt kätte 42 (Põld, 
2008). Kuna tegemist oli väga unikaalse leiuga, mis kaevati 
ebaseaduslikult välja ning viidi minema kaitse all olevast leiu-
kohast, algatati kriminaalmenetlus Eesti kodaniku suhtes, kes 
oli korraldanud müntide oksjonilepaneku. Süüdistus esitati 
kultuurimälestise rikkumises ja Eesti Vabariigile kuuluva suure 
teadusliku, kultuurilise või ajaloolise väärtusega eseme var-
guses. Seega tuvastati Ubina aarde puhul erinevalt Keila ja 
Lauritsa mäe juhtumitest suurema raskusastmega teod, mis 
kvalifitseeruvad kuritegudena ja neid menetletakse krimi-
naalmenetluses kohtus.

Ubina aarde kaasuses pole veel lõplikku kohtulahen-
dit tehtud, sest aardekütid on esitanud kassatsioonkaebuse 

Riigikohtule. Muinsuskaitsjate jaoks on riigi positsiooni 
kaitsmine kahes esimeses instantsis seni olnud edukas, mis 
tähistab võimalust positiivse pretsedendi loomiseks ja näitab, 
et aardekütid ei saa lõputult karistamatult tegutseda. Aarde 
Eestist väljatoimetamise (varguse) küsimuses on olemas 
asitõendid ja tuvastatud müntide oksjonilepaneku korralda-
nud isik. Samas peaks ka aarde eemaldamisel ja leiukonteksti 
rikkumisel olema teatud seos rüüstete ja kahtlusaluse isiku 
vahel. Seda seost on võimalik näha kaudsete tõendite baasil, 
kuid seni on minu silmis olnud probleemiks eelkõige see, kas 
seos rüüstete ja kahtlusaluse isiku vahel on piisav, et väita, 
et just kahtlusalune isik pani need teod toime ning ta seega 
leiukoha rikkumises süüdi mõista.

Arheoloogiapärandi kaitse tõhustamine: 
kas ja kuidas?
Kõigi kolme eelpool käsitletud juhtumi valguses oleks üheks 
muististe kaitse tõhustamise võimaluseks metallidetektori 
kasutamise reguleerimine. Eestis kehtivad seadused ei keela 
praegu metallidetektori kasutamist, kuid kui detektorist eksib 
MuKSi sätete vastu, mis reguleerivad leiust teatamist, selle 
leiukohta jätmist ning puhastamise teel või muul viisil rikku-

Nii näeb välja rüüstatud arheoloogiamälestis. Foto: Ants Kraut
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mise keelamist, on tegemist automaatselt seaduserikkujaga. 
See ei ole aga rüüsteid pidurdanud, mistõttu peaks detek- 
torite kasutust rangemalt reglementeerima. Muinsuskaitse-
ametis on ette valmistatud eelnõu, mis keelab kultuuriväärtu-
sega asja otsimise ja otsimisvahendi kasutamise Muinsus-
kaitseameti loata. Tänases sõnastuses kohalduks see kõigi 
kultuuriväärtusega esemete suhtes, mis tähendab, et detek-
torite kasutus oleks piiratud nii mälestiseks tunnistatud leiu-
kohtadel kui ka muudel aladel, mis ei ole kaitse all. Minu 
arvates on detektori kasutuse selline piiramine mõistlik, 
kuid mõneti problemaatiline. Peamiseks probleemiks tundub 
olevat kultuuriväärtusega leiu definitsioon ja peamiseks küsi-
museks see, kuidas leidja teab, et ese, mille ta leidis, on kul-
tuuriväärtusega, eriti kui leidjal ei ole eriharidust ja teadmisi. 
Kui ka leiu kultuuriväärtus on saanud hilisema ekspertiisi käi-
gus kinnitust, siis on oluline küsida, millises ulatuses on leidja 
vastutus mõistlik, eeldades, et leidja tõesti ei teadnud eseme 
kultuurilisest väärtusest. On ütlematagi selge, et neid küsimusi 
esitavad ka aardekütid, kui asuvad enda suhtes tehtud otsu-
seid tulevikus vaidlustama.

Lauritsa mäe ja Keila aarde juhtumite najal võiks välja pak-
kuda, et arheoloogiapärandi kaitset aitaks paremaks muuta 
ka muinsuskaitsjate endi töö tõhustamine. Eesti seadused 
väljendavad kindlasti seadusandja taunivat suhtumist arheo-
loogiapärandi rüüstamisse. Eelpool vaadeldud juhtumite 
näitel tuleb aga tõdeda, et seaduste rakendamine ei ole 
rüüstete vältimiseks piisavalt efektiivne. Sellest aspektist on 
oluline tõsta haldussuutlikkust. Ka kohalik omavalitsus peaks 
aktiivsemalt oma territooriumil asuvat arheoloogiapärandit 
jälgima. Analüüsitud juhtumitest ilmneb, et tänapäeval võit-
leb arheoloogiapärandi kaitse eest igal tasandil peamiselt vaid 
Muinsuskaitseamet.

Oluline on tõstatada ka turu-küsimus:  mida teha, et otse-
selt tõkestada rüüstetega saadud arheoloogilise ainese turgu? 
Rüüstete mõjutamiseks turu kaudu on vajalik rõhutada ühte 
olulist aspekti:  arheoloogide ja muuseumitöötajate hoidumist 
kõigest, mis võiks soodustada esemetega kaubitsemist. Siiski 
tuleb arvestada, et avaliku sektori mittesekkumine esemete 
tagasiostmisse ei pruugi Eesti tingimustes avaldada piisavat 
efekti ning võib pigem tuua kaasa meile olulise kultuuripärandi 
kaotsimineku seoses selle müügiga välismaale. Lisaks on Ees-
tis selge vajadus reguleerida kultuuriväärtuste varasema oma-
niku ja päritolu tuvastamist, dokumenteerimist ja vajadusel 
tõendamist antiigikaupmeeste ja oksjonipidajate poolt. Selle 
probleemi lahendamine vähendaks oluliselt „musta“ materjali 
turgu (st heausksete ostjate ringi) ja ebaseaduslikult saadud 
esemete legaliseerimist antiigikaupmeeste vahendusel. 

Kui rääkida arheoloogiapärandi kaitse tõhustamise täien-
davatest võimalustest, rõhutaks käsitletud juhtumite valgu-
ses massimeedia kui olulise infokanali eeliste ärakasutamist 

aardeküttide ees12. Eelkõige Ubina aarde puhul on oluline 

märkida, et muuhulgas saab arheoloogiapärandit paremini 

kaitsta tavainimeste teadlikkuse tõstmisega. Suurem teadlik-

kus võimaldab vahet teha ametlike kaevamiste ja aardeotsi-

mise vahel ning Muinsuskaitseametit vajadusel teavitada. 

Lisaks eelnimetatule on ühe võimalusena meedias aru-

tatud leiutasude suurendamist, kuid see ei pruugi aidata 

arheoloogiapärandi kaitset tõhustada. Keila juhtumi analüüsi 

põhjal jään seisukohale, et suurte leiutasude propageeri-

mine pigem intensiivistab leiukohtade metalliotsijatega läbi-

Muinsuskaitseameti inspektor Gurly Vedru tõkestab ebaseaduslikku 
tegevust muistsel asulakohal. Foto: Ants Kraut

Kahtlustatavate kinnipidamiseks kasutab Muinsuskaitseamet politsei 
abi. Foto: Gurly Vedru
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kammimist ja rüüsteid. Leiutasu peaks olema mõistliku suu-
rusega, sest ühelt poolt ei ole aktsepteeritav aardeotsimise 
muutumine kellegi elatusvahendiks ning äritegevuseks ja  
teisalt on ka riigi ressurss leiutasude maksmiseks piiratud. 
MuKSi leiutasude põhimõtted on mõistlikud, kuigi tasu 
määramise metoodikate täpsustamine võiks aidata vaidlusi 
ära hoida.

Kui rääkida karistuste võimalikust karmistamisest, tun-
dub esmapilgul tõesti, et karmimatel sanktsioonidel võib 
olla positiivne mõju. Siiski võiks karmimate karistuste ase-
mel pöörata suuremat tähelepanu kontrollimehhanismide 
tõhusamaks muutmisele. Karistuste karmistamine ei mõjutaks 
aardekütte, kui on ette teada, et praktikas ei jätku ilmselt 
haldussuutlikkust või kompetentsi karistuste rakendamiseks.

Kokkuvõte
Arheoloogiapärandi kaitse tõhustamise üks võimalusi on 
metallidetektorite reguleerimine, näiteks hiljuti välja töötatud 
Muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu ettepanek 
keelata detektorite kasutamine kultuuriväärtusega esemete 

otsimiseks, kuigi sellega kaasneb ka tõlgenduslikke probleeme. 
Kaitset aitaks parendada ka muinsuskaitsjate töö tõhustamine, 
et tagada juhtumite ühetaolisus, menetlus- ja aegumistähtae-
gade jälgimine ning ühtlased tööpõhimõtted. Eesti seadused 
vastavad rahvusvahelistele printsiipidele, aga vaja oleks tõsta 
rakenduslikku haldussuutlikkust. Muinsuskaitseameti kõrval 
peaks  ka kohalikud omavalitsused aktiivsemalt oma ter-
ritooriumil toimuvale reageerima. Rüüsteid saaks pärssida 
ka meetmetega, mis teevad kaubitsemise keerukamaks ja 
vähendavad majanduslikku kasu. Eestis vajaks reguleerimist 
arheoloogiliste esemete päritolu tuvastamine, dokumenteeri-
mine ja vajadusel tõendamine antiigikaupmeeste ja oksjonipi-
dajate poolt. Täiendavateks võimalusteks arheoloogiapärandi 
kaitsmisel võiks olla massimeedia eeliste kasutamine ja avalik-
kuse teadlikkuse tõstmine. Rääkides karistusõiguslikest võim-
alustest, pooldaks pigem kontrollimehhanismide tõhustamist, 
sest karistuste karmistamine ei mõjutaks aardekütte, kui ei 
jätku haldussuutlikkust või kompetentsi karistuste rakend-
amiseks. 
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ARHEOLOOGIATALV KUKRUSEL
12.–13. sajandi maahaudkalmistu ja 18. sajandi maantee

Mari Lõhmus, Tõnno Jonuks, Martin Malve

Avastamislugu ja varasem teave Kukrusel 
asuva kalmistu kohta
Ühel novembriõhtul tegi ekskavaatorijuht Kuno Kübarsepp 
oma tavapärast tööd: kooris tee-ehitusele ette jäävat pinnast 
Kukruse mõisa lähedal Tallinna-Narva maanteel. Umbes kella 
nelja paiku, liikudes Kukruse mõisa poolt Jõhvi suunas, püüdis 
tema pilku rohekas ese maapinnal. Ekskavaator seiskus. Õnn, 
et juba hämarduval õhtul see „miski“ juhi silma riivas. Rohekas 
ese – 12.–13. sajandisse kuuluv pronksist noatupp, lõpetas 
selleks õhtuks tee-ehitajate töö. Leiukoht säilitati puutuma-
tult ning Lemminkäinen Eesti ASi objektijuht Ülar Tooming 
teavitas avastusest Muinsuskaitseametit. Eeluuringute käigus 
avastasid OÜ Muinaslabor arheoloogid Tõnno Jonuks ja Mari 
Lõhmus avatud alalt kaheksateist haualohku, mis panid aluse 
ulatuslikele arheoloogilistele uuringutele. 

Avastatud kalmistu ei ole riikliku kaitse all, samuti ei ole 
selle kohta kindlaid leidude arhiiviviiteid. Tõsi, matuste hilise-
male leidmisele viitavad 18. sajandi teekraaviga segamini 
keeratud matused ning arhiiviteade, mille kohaselt olla 
kusagilt Kukruse ja Edise mõisate vaheliselt teelt leitud inim-

luid. Viimane on aga väga ebamäärane, seda enam, et 18.–19. 
sajandil oli Kukruse ja Edise mõisate vahel kaks teed. Ümb-
ruskonna tihedale asustusele hilisrauaajal viitavad aga 1848. 
aastal Edise mõisas kuivenduskraavi kaevamisel leitud plekk-
ripatsitega kaelavõru, sõlg ning putkega odaots1. Kuivendus-
kraav paiknes ilmselt klindialusel tasandikul ning on võimalik, 
et seal on tegemist mõne uue kalmistuga. Muinasaja lõppu 
kuulusid ka mõned leiud Richard Hausmani 1875. aastal kae-
vatud Kukruse tarandkalmest. Ilmselt võib neiks pidada vöö-
naastude valuvormi2 ja spiraalkäevõru3. Kõige põnevamad on 
aga kaks keekandjat, millele leidusid täpsed analoogid ka nüüd 
uuritud laibakalmistust.

Töötingimused talvistel kaevamistel
Muinsuskaitseamet leidis eeluuringute tulemuste najale toe-
tudes, et enne tee-ehituse jätkumist tuleb maantee alla jääv 
kalmistuosa arheoloogiliselt läbi uurida. Teetrassi ümber pro-
jekteerida ja seeläbi säilinud kalmistut säästa enam võimalik ei 
olnud. Uuringuid otsustati alustada kohe ning 6. detsembriks 
olid ettevalmistused tehtud. Selleks püstitati telk, mida küt-
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Kaevamiste ajaks püstitatud telgi sisevaade. Foto: Mari Lõhmus



sid diiselkalorifeerid, valgustuseks kasutati prožektoreid ning 
maapinna sulatamiseks elektriküttel soojendusmatte. Selle 
tulemusena oli võimalik terve  detsembri ja jaanuarikuu teha 
töid paljakäsi ning ka -26 kraadise pakasega oli telgis üsnagi 
talutav temperatuur. 

Lisaks tavapärasele dokumentatsioonile oli Kukrusel 
kasutusel ka videodokumentatsioon (Marge Konsa) ning 
arheoloogide teadmisi täiendas antropoloog Martin Malve. 
Osalt talvistest tingimustest, ent teisalt ka rikkalikust mater-
jalist tulenevalt võeti Kukruse matustest arvukalt monoliite. 
Eelkõige võeti terviklikumalt üles tekstiilijäänuseid (mille must-

rist olid säilinud vaid pronksspiraalid), samuti muud orgaani-
kat, mille laboris puhastamine annab tunduvalt enam teavet 
kui välitingimustes. Sealjuures võeti terviklikult kaasa vanema 
naise matus koos seda ümbritsenud pakk-kirstu jäänustega. 

Maantee kalmistu peal
Markantseks teeb leiu tõik, et kalmistu ei tulnud päevavalgele 
mitte uue sõidusuuna rajamisel, vaid see paiknes juba 1970. 
aastatel rajatud Tallinna-Narva maantee all. Ent tee on sellel 
kohal asunud juba veelgi varem. Kukruse mõisa 1875. aasta 
kaardi järgi5 kulges samal kohal juba siis ühendustee Edise 
mõisaga. Kuid arheoloogiline materjal lubas tee dateerida 
vähemalt 18. sajandisse. Toonasest teest oli säilinud veeristest 
ning vähestest suurematest munakatest sillutis ning sellesse 
vajunud ja tuiskliivaga täitunud rattarööbaste jäljed (vt foto lk 
67). Tee vanuse määras aga pudenenud münt. Selle tee kraavi 
kaevamisega oli leitud ning osaliselt või täielikult lõhutud ka 
mõned matused.

Laibakalmistu 
Eri aegadel kasutusel olnud maantee kihtide all peitus aga 
äärmiselt leiurikas hilisrauaaegne kalmistu. Selle iseloomu ja 
suuruse põhjal võib arvata, et tegemist oli paari põlvkonna 
jooksul rajatud ilmselt ühe küla matmispaigaga. Ühtekokku 
avastati kalmistult 44 laibamatust, millest kolm olid kaksik-
matused, üks tõenäoline kenotaaf, üks arvatav pealematmine 
ja kolm segatud. Lisaks neile saadi ka hulk maapinnale laiali 
puistatud või üksikutes lohkudes asetsenud põletatud luude 
kilde. Valdavalt oli maetud vanemaid mehi-naisi, kuid arvu-
kalt on esindatud ka imikud ja lapsed. Vaid üksikjuhtudel on 
maetud noorukeid. 

Suurem osa surnutest oli rohkemal või vähemal määral 
panustega varustatud ning ilma igasuguste panusteta oli vaid 
üks matus. Sarnaselt teiste hilisrauaaegsete kalmistutega olid 
ka Kukrusel esindatud rikkalike panustega naistehauad, kus 
oli säilinud tekstiilide küljes olnud pronksspiraalidest kaunis-
tusi, rinnakeesid, kaelakeesid moodustanud klaashelmeid 
koos rinnalehtede ja ripatsmüntidega ning pronksnaastu-
dega kaunistatud vööd, millel rippumas pronkstupes noad. 
Noore naise matusest saadi ka pronksspiraalidega kaunis-
tatud peapärg. Lisaks ehetele ja kaunistatud rõivastele oli 
pea kõikide täiskasvanute ja mõnede lapsematuste juures 
savinõu, mis viiel juhul olid säilinud täiesti tervena. Samuti oli 
enamiku täiskasvanute jalutsis ka tööriistakomplekt: nii nais-
tel kui ka meestel vikatid, meestel veel odad ja noad, nais-
tel käärid jmt. Relvadest oli lisaks odadele esindatud ka üks 
kirves ning mõõk. Põnevad on kolme matuse juures eristatud 
esemekomplektid puusadel, mis võivad osutada kunagi vööl 
rippunud nahast või tekstiilist kotikesele. Selle sees võisid olla 
näiteks tulelöömise tarbed, nagu osutab ühe matuse juurest 
leitud tulekivikild. Ehkki imiku- ja lastematused olid enamasti 
ilma panusteta, oli nende hulgas ka äärmiselt rikkalike panus-
tega matuseid. 

Esemeleidude järgi kuuluvad matused 12.–13. sajandisse, 
mida toetab ka Ivar Leimuse ja Mauri Kiudsoo määrang I 

Monoliidina üles võetud mehematuse vasaku reie juures olnud nahast 
noatupp koos noaga. Foto: Päivi Jantunen

Naisematuse monoliidi eemaldamine kaevandist. Foto: Tõnno Jonuks 
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matuse kolmest mündist – 1190. aastad. Panuste, maetute 
ealise jaotumuse ning surmavate kehavigastuste puudu-
mine lubavad arvata, et see oli rahuaja kalmistu, kuhu paari 
põlvkonna vältel on maetud ühe küla rahvas. 

Põletus- või laibamatus?
Kui ekskavaatorijuhi tähelepanu pälvinud noatupp juhtis  
arheoloogid maa-alusele laibakalmistule, siis uuringute 
edenedes selgus, et Kukruse kalmistu matmiskombestik on  
olnud mitmetahulisem. Lisaks laibamatustele avastati uuri-
tud ca 600 m2 alalt põlenud luid. Need paiknesid hajali laiba-
matuste peal (viimased olid neist läbi kaevatud, kuna üksi-
kuid põlenud luid oli ka laibamatuste täitepinnases), samuti 
saadi mõned konkreetsed luupesad. Igal juhul on märgiline, 
et erinevalt laibamatustest ei saadud põletusmatuste juurest 
nii rikkalikku panuselist materjali. Leiti vaid üksikuid põlenud 
pronksspiraale jt esemete fragmente. 

Küsimus, kas põletusmatused on laibakalmistust varase-
mad või samaaegsed, on praegu veel lahtine ning ootab alles 
radiosüsiniku proovide tulemusi. Põletusmatus on esindatud 
läbi kogu noorema rauaaja ning Kukruse kalmistu stratigraafia 
ja põletusmatuste juurest leitud üksikute esemete katked 

näivad osutavat, et kahe matmisviisi ajaline vahe ei ole ol-
nud suur, või on tegemist lausa samaaegselt kasutatud sur-
nute matmisviisiga. Viimasel juhul kerkib eriti intrigeerivalt 
üles valikute küsimus, mis viisid laiba- või põletusmatuseni. 
Mitmekesise kombestiku kasuks näikse kõnelevat ka ilmsed 
matmisjärgsed surnuga manipuleerimise juhud, kus näiteks 
ühe matuse vasakpoolne rinnak oli lahti kaevatud ning luud 
pandud tagasi haua peatsisse.

Paremal: Rikkalike panustega naisematus. Foto: Mari Lõhmus

Naisematuse jalutsis olnud tööriistakomplekt. Foto: Marko Usler
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Kirst või surilina?
Kukruse laibakalmistul on surnuid hauda asetatud väga erine-
valt. Ühe näitega on esindatud pakk-kirst, millest lisaks hästi 
säilinud külgedele ja otstele oli alles ka kirstu kaas. Tõenäoliselt 
olid osad surnud maetud ka laudadest kirstus, millele osutas 
mõnda matust piiranud 0,5–1 cm laiune tume orgaanikarikas 
pinnaseriba ning nii mõnegi haua juures paremini säilinud 
puidu fragmendid. Üsna tõenäoliselt olid mõned matused 
hauda lastud ka surilinasse mähituna, millest füüsilisi jälgi säi-
linud ei ole, see-eest osutas aga matuse asend kunagisele 
mähkimisele. Ja lõpuks olid mitmed matused hauda pandud 
ilmselt ka ilma igasuguse erilise „konteinerita”, millest parima 
näite pakub mehematus, kelle õlgadele asetatud käed viita-
vad sellele, et tõenäoliselt lasti surnukeha kätest kinni hoides 
hauda ning seejärel käsi lahti lastes vajusidki need õlgadele, 
andes luustikule praeguseks mõnevõrra „häbeliku“ ilme. 

Lisaks neile oli Kukruse kalmistul võimalik jälgida ka haua-
tähiste jäänuseid. Nii leiti ühe haua peatsis postiaugu kivi-
kiilustik ning kividega oli piiratud ka postiauk veel kahe ma-
tuse vahel jalutsis.

Kokkuvõte 
Tee-ehitajate vastutustundlik käitumine võimaldas Kukrusel 
uurida hilisrauaaegse kalmistu üht parimat näidet Eestis.  
Lisaks rikkalikule leiumaterjalile lubavad aja jooksul muutunud 
kaevamismetoodikad ja tehnikad, rääkimata uutest analüüsi-
võimalustest lugeda kalmistust nüüd välja märksa enam infot 
kui aastakümneid tagasi. Ilmselt on kalmistuala suurem talvel 
uuritust (ca 600 m2), millele osutavad ka kaks uue sõidutee 
alla ulatunud matust. Võimalik (ent vähe tõenäoline) on, et 
osa matuseid jäi uuritud alast ida ja lääne poole, teetrassi 
alla. Seda, kas kalmistuala ulatub ka teest põhja poole põl-
lule, tehakse kindlaks kevadiste uuringute käigus. Talvekuudel 
kaevatud kalmistult kogutud materjali avastamine jätkub veel 
pikalt siseruumideski. Just viimasest tulenevalt on siin avalda-
tud vaid esialgse teabe tõlgendused. 

Kirjandus 
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2 Eesti Ajaloomuuseum (AM) 110:100.
3 AM 13749.
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5 Eesti Ajalooarhiiv f 2062 n1 s 171.

Põlenud luude pesa. Foto: Tõnno Jonuks

Vasakul: Mehematus. Foto: Tõnno Jonuks
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Sissejuhatus
Käesoleva artikli eesmärgiks on anda Eesti kultuuriväärtuslike 
hoonete säilitamise ja konserveerimise spetsialistidele ning 
kultuuriväärtuslike hoonete omanikele ülevaade võimaluste 
kohta määrata puitkonstruktsioonide seisundit neid oluliselt 
kahjustamata ning konstruktsioone avamata. Siiani on seisundi 
hindamisel kasutatud visuaalset vaatlust koos esmaste abi-
vahenditega (fotografeerimine, puurimine, pinna kõvaduse 
määramine noaga, koputamine haamriga jne). Uudsete mee-
todite kasutamine annab olulise eelise muinsuskaitse eritingi-
muste koostamisel ning ehituslike restaureerimis-renoveeri-
misprojektide koostamisel. Samuti kaasneb meetodite kasu-
tamisega kulude kokkuhoid nii konstruktsioonide avamise-
sulgemise arvelt kui ka jäävad ära üleliigsed tööd, kuna eeltöö 
on täpsem. Lisaks on Euroopa Liidu (sh Eesti) säästva arengu 
suuna seisukohalt vajalik puidust konstruktsioonielementide 
tugevust ja säilimisastet hinnata võimalikult täpselt, selleks 
et vähendada konstruktsiooniosade väljavahetamist uute 
vastu. Viimaseks mittepurustavate meetodite kasutuselevõtu 

eeliseks võib tuua ehitaja ja kultuuriväärtuste säilitaja (sh 
muinsuskaitseametnike) vaheliste lahkhelide vähenemise, 
kuna mõlemale osalisele on seisundit kirjeldatud neile arusaa-
davas vormis:  ehitajale tugevusarvutuste põhjal ning säilitajale 
kahjustuse täpse ulatuse määratlemisega.

Mittepurustavad meetodid 
Seda mõistet käsitletakse eri valdkondades erinevalt. Väikese-
mõõtmeliste artefaktide säilitamisel on igasugune lisaava 
tegemine või materjaliproovi võtmine mõeldamatu. Konst-
ruktsioonide seisukorra hindamisel mittepurustavate meeto-
ditega mõeldakse sellele, et ei nõrgestataks hoone kande-
konstruktsioone (kontrollpuurimise suurus kuni 15 mm) ning 
hoone omaniku (kinnisvara väärtuse) seisukohalt on meetod 
mittepurustav, kui pole vaja teisaldada kattematerjale. Mitte-
purustavaid meetodeid saab jagada erinevalt. Kõige levinum 
on jagamine mõõdetavate omaduste järgi.

Kokkuvõte puidu testimise mittepurustavatest meetodi-
test (Niemz 2008).

MITTEPURUSTAVAD MEETODID
PUITKONSTRUKTSIOONIDE KESTVUSE 

UURIMISEKS KULTUURIVÄÄRTUSLIKES 
HOONETES

Kalle Pilt

Mõõdetav Omadus Füüsikaline printsiip, millel baseerub Mõõtmise tulemus Kasutatavus kultuuriväärtuste 
seisukorra hindamisel

Mehhaanilised 
omadused

Puurimise resistentsus; kõvadus; 
sisenemiskäitumine

Mädanikseente kahjustuste määramine; 
mahukaalu leidmine

Kasutatav

Elektrilised omadused Elektriline takistus Kasutatav

Elektrilise takistuse ja niiskusesisalduse va-
heline korrelatsioon; elektrilise takistuse ja 
mädanikkahjustuse vaheline korrelatsioon

Niiskusesisalduse määramine;  mädanikseen-
te kahjustuste määramine

Kasutatav

Dielektrilised omadused Niiskusesisalduse määramine

Akustilised omadused Heli kiirus; heli peegeldumine; helituge-
vuse nõrgenemine

Elastsuse määramine (E; G); defektide leid-
mine

Akustiline kiirgus Mikropragude leidmine; mardikate toitumisel 
tekkiva heli salvestamine

Osaliselt kasutatav

Omavõnkesagedus Elastsuse määramine (E; G); liimliidete seisu-
korra hindamine

Kasutatav 

Termilised omadused Soojuseraldumine (termograafika) Vead pealispinnas (struktuurivead, praod) Kasutatav

Elektromagnetlained Nähtav valgus (vanuse määramine) Värvuse määramine (CI-Lab), vanuse määra-
mine, värvierisused

Kasutatav

IR/NIR radiatsioon Suhteline niiskus; keemiline analüüs (lisandid); 
lisandunud mehhaaniliste osakeste leidmine

Osaliselt kasutatav

Röntgen (X-ray) (adsorbtsioon/ difu-
sioon)

Mahukaal, kohalikud tiheduse jaotumine 
ristlõike ulatuses; aastarõngaste profiil

Osaliselt kasutatav (ainult komp-
lekssete seadmete puhul) 

Neutronkiirgus Niiskuse jagunemine ristlõikes Ainult laboratoorne analüüs

Sünkrotronkiirgus Mikrostruktuuri analüüs Ainult laboratoorne analüüs
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Lähtuvalt ülaltoodud tabeli andmetest on teadlased välja 
töötanud mitmeid puitkonstruktsioonide mittepurustava 
uurimise seadmeid. Enne, kui neid tutvustama asuda, peab 
rõhutama asjaolu, et seadmetega saadavad  näidud ei anna 
meile midagi. Iga seadme ja iga metoodika juurde kuulub 
näitude seletamine (analüüs). Parimad tulemused saadakse 
erinevate seadmete näitude omavahelisel võrdlemisel ning 
meetodite kogenud kasutamisel.

Eestis on seadmetest kõige enam kasutusel mitmesugu-
sed elektrilised niiskusesisalduse mõõtjad, mis annavad olulist 
informatsiooni niiskusesisalduse, õhu suhtelise niiskuse, tem-
peratuuri ja kastepunkti kohta. Niiskusemõõtja peaks olema 
iga hoonete seisundi hindaja varustuses ning mida rohkem 
võimalusi nimetatud aparatuur pakub, seda parem. Elektrilis-
te niiskusemõõtjate juures tuleb arvestada, et elektrijuhti-
vus sõltub lisaks niiskusesisaldusele ka materjali omadustest 
(tihedus, struktuur, puidukiu suund jne). Teiseks on viimasel 
ajal laialdaselt kasutusele võetud termograaf. Termograaf on 
seade, mida kasutatakse rohkem hoonete piirete soojajuh-
tivuse analüüsimiseks, kuid mis annab kogenud spetsialisti-
dele informatsiooni ka puitdetailide ning -konstruktsioonide 
seisukorra kohta. Kahjuks ei näita termograafi joonised puidu 
sisemuses leiduvaid kahjustuspiirkondi ning selle kasutamine 
üksikult ei anna piisavalt andmeid analüüsiks.

Eesti Maaülikoolis on kasutusele võetud ultraheli apara-
tuur ning resistograaf, mis töötavad  akustiliste ja mehhaani-
liste omaduste mõõtmise printsiibil. Nimetatud seadmed on 
ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kasutusel ja nendest 
saadud andmekogu täieneb pidevalt. Ultraheli eeliseks on 
puitdetailidest tervikliku ülevaate saamine. Ultraheli andmete 
analüüsimisega saab leida oksakohti, lõhesid, struktuuririkkeid 
ja teisi looduslikke defekte. Lisaks veel biokahjustusi: puitu la-
gundavate seente tekitatud mädanikke ning mardikate vast-
sete käikude ulatust, kuid ka puuritud avasid, sisselõikeid ja 
muid inimese tekitatud nõrgestusi. Ultraheli puudusteks on 
tulemuste tõlgendamise keerukus ning suhteliselt suured vea-
piirid kahjustuste ning nõrgestuste asukohtade määramisel. 
Resistograafi graafikute analüüsiga saame määrata puidu 
mehhaanilisi omadusi ehk kõvadust, tihedust, tugevusklassi, 
jääkristlõiget, aga ka biokahjustusi, looduslikke defekte ning 
nõrgestusi. Resistograafi puuduseks on mõõtmistulemuste 
lokaalsus, kuid tugevuseks suhteliselt suured võimalused 
mõõtmistulemusi analüüsida. Resistograafiga saab määrata 
isegi puidu aastarõngaste laiust ja struktuuri ning saada olulisi 
andmeid kasutatud puitmaterjali kohta. Kuna resistograafiga 
on võimalik määrata puidu tugevusnäitajaid ja jääkristlõiget, 
saame kasutada ka olemasolevate puitkonstruktsioonide 
arvutamiseks Eurocode-5 põhjal loodud standardeid ja juhi-
seid. Praktilise resistograafi uuringuga saab tutvuda Merilin 
Meleski 2009. aastal Eesti Maaülikoolis kaitstud magistritöös 

Konstruktsiooni kontrollimine resistograafiga.

TICO ultraheli mõõdistaja.

Portimeter MMS
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„Ruhnu uue kivikiriku torni mardikakahjustustega puit-
konstruktsioonide tugevuskontroll”.

Lisaks tabelis nimetatud meetoditele võib mittepurusta-
vate meetodite hulka lugeda ka visuaalse vaatluse abivahendid, 
mis aitavad mõista konstruktsioonide sisemust ja mehhaani-
list käitumist. Üheks selliseks abivahendiks on sihtasutuses 
Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus kasutatav fiiberoptiline 
boreskoop, millega on võimalik läbi 10 mm ava uurida konst-
ruktsiooni materjale, kahjustusi (nt seenkahjustusi, niiskus-
kahjustusi) ja ka muinsuskaitsjaid huvitavaid viimistluskihte. 
Saadud info on võimalik salvestada digitaalsete fotodena. 
Boreskoobi pikkuseks on 600 mm ning vaateulatuseks 360º 
radiaalsuunas ning 115º pikisuunas. Fiiberoptiline boreskoop 
on suureks abiks seenkahjustuse ulatuse määramisel hoonetes, 
kus on elektri kasutamise võimalus ning konstruktsioonides 
õhuvahed. Sageli tekivad küsimused, kas seeneniidistik on 
levinud edasi leitud kahjustuse kohast kõrvalruumidesse või 
mitte, milline on põrandate ja seinte konstruktsioon, kas on 
olemas õhuvahed jne. Praktikas on sagedased juhtumid, kus 
pealmine põrandalaudis on tugev ja ilus, kuid aluslaudis juba 
väga tugevalt kahjustunud.

Fiiberoptilist boreskoopi saab kasutada mitmeti. Üks 
võimalus on valgustada põrandaaluseid fiiberoptilise kaabli 
abil soklis paiknevate tuulutusavade kaudu. See valgus on 
oluliselt tugevam kui enamikul taskulampidel ning peenike 
kaabel ei varja ära niigi väikest vaateava. Kuna seade ise ei 
ütle, kas kahjustusi on või mitte, vajab fiiberoptilise bores-

koobi kasutamine kogemusi, et nt eristada seeneniidistikku 
materjalikiududest. Vahel on mõttekas teha mõne millimeet-
ri jagu suurem auk, et hinnata nt puidu värvust ja tugeva-
mate seeneniitide korral on ka neid puidukiudude vahel 
näha. Ainuüksi fiiberoptilise boreskoobi kasutamine ei anna 
siiski 100% kindlust konstruktsioonide korrasoleku kohta, 
kuid on väga tõhus seade esialgse uuringu tegemiseks ning 
potentsiaalsete kahjustuspiirkondade kontrolliks neid lahti 
lõhkumata. Lisaks sellele on sihtasutuses Eesti Mükoloogia 
Uuringutekeskus kasutusel optilise suurendusega digitaalne 
fototehnika, mis võimaldab kõrgel ja kaugel asuvaid kahjustusi 
oluliselt selgemalt jälgitavaks teha ning salvestada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et visuaalne vaatlus oli oluline, 
on ja jääb oluliseks hoonete tehnilise seisukorra hindamisel, 
kuid üha enam tuleb kasutusse uusi seadmeid, mis töötavad 
teaduslikult uuritud metoodikate alusel. Nende seadmetega 
on võimalik teha ehituskonstruktsioonide põhilist kontrolli 
ehk tugevus peab olema suurem või võrdne kui sisepinge. 
Ainult arvutusliku kontrolliga saab otsustada, kas kontrollitav 
detail tuleb plommida, proteesida või asendada. Kõik otsused, 
mis on tehtud nimetatud kontrollita, on subjektiivsed ja sõl-
tuvad oluliselt kontrollija kogemustest ning oskustest.

Soovin tänada COST action IE0601 „Wood Science for 
Conservation of Cultural Heritage” juhtivkomiteed ja mees-
konda enesetäiendamise ning kogemuste vahetamise võima-
luse eest.

PRAKTILINE

Põrandaaluse konstruktsiooni kontrol-
limine fiiberoptilise boreskoobiga.

Fotod: Kalle Pilt
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TARA LOOB TERVIKU
Tartu aedlinnade eripärased piirdeaiad

Reesi Soodla

Aedlinnade ideoloogia, mille järgimine võeti Tartus ees-
märgiks 1920ndate aastate alguses, nägi ette varasemast 
rohelisemat linna. Tervisliku elukeskkonna tagamiseks pidid 
uued linnaosad pakkuma enam valgust ja õhku. Sellest 
tulenevalt pidid hooned paiknema tänavajoonest tagasiastega 
nii, et liikluseks mõeldud uulitsa ja elumaja vahele tekiks 
roheline puhvertsoon – eesaed. Nagu selgub 1932. a Riigi 
Teatajast1, on eesõue lubatud tarvitada ainult iluaiana. Sama 
määruse üldosas on öeldud, et Tartu Tamme, Ropka ja Täht-
vere linnaosade piirkonnas lubatakse igasuguseid hooneid ja 
tarasid ehitada ainult linnavalitsuse kinnitatud kavandi järgi. 
Sama punkti all on veel märkusena lisatud, et ühes krundi pea-
hoone kavandiga tuleb esitada linnavalitsusele kinnitamiseks 
ka tara ja eesaia plaan. 

Veel on seatud tingimus, et uulitsa ja ehitusjoone vaheline 
maa peab olema eraldatud uulitsast 1–1,25 meetri kõrguse 
tara või hekiga. Kinniste ja okastraadist tarade ehitamine uu-
litsa ja ehitusjoone vahelisele maale on keelatud. 

Sellest võib järeldada, et linnavalitsus oli huvitatud kont-
rollist aedlinna ilme kujunemise üle ning eeldas arhitektidelt 
nii eesaia piirete kui ka selle haljastuse eriilmelisi lahendusi. 
Nõudest hoolimata ei kippunud arhitektid ja projekteerijad 
tara kavandeid tihti esitama, eesõue plaane veelgi harvem. 
Näiteks Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorral-
duse osakonna arhiivis olevatest Tähtvere hoonete 1930nda-
tel koostatud 77 projektist on tara kavand vaid kümnel, eesõue 
plaan kolmel. Ilmselt ei omistatud tegelikkuses piirdeaedadele 
niivõrd suurt tähelepanu, kui seda ideaalis ette nähti. Kõige 
sagedamini esines puidust püstlippide ja betoonpostidega 
tarasid, mida tollal võis pidada juba vanamoodsaks lähene-
miseks. Samuti ei järgitud piirde kõrguse etteantud nõuet, 
kuna enamik neist olid 1,5-meetrised. Puitlippaedade kõrval 
esines ka mitmeid ajastukohaseid ja konkreetse majatüübiga 
sobivaid erilahendusi. Nõukogude periood tõi kaasa suure 
osa piirete lagunemise ja heal juhul lihtsa puitlippaiaga asen-
damise, halvemal juhul jäi piire üldse taastamata. Nõukogude-
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Elva 27 hoone 1936. a eesaia planeerimise ja tara kavandis on eesõu ja tagahoov eraldatud madala, 0,7 m kõrguse metallpiirdega. Arhitekt N. 
Kusmin on ette kirjutanud ka haljastuse asukoha ja kasutatavad taimeliigid. Majaelanikud plaanivad lahendust taastada. 



aegsete eramute piirdeaiad pakkusid tihti leidlikult teostatud 
käepäraste materjalide kombinatsioone, mis on praeguseks 
omandanud omamoodi olustikuajaloolise väärtuse. 

2005. a kehtestati Tartu linna üldplaneeringuga Tamme-
linna ja Tähtvere miljööväärtusega hoonestusalad, millega aed-
linnade vanemad piirkonnad võeti kohaliku kaitse alla. Kaitse 
eesmärgiks seati aedlinna tervikstruktuuri (planeeringu, hal-
jastuse, maastikuelementide, kaug- ja sisevaadete, hoonete) ja 
miljöö säilimine ning taastamine. Esimese Eesti vabariigi aeg-
sete hoonete kohta leidub arhiivis enamasti ehitusprojekt ja 
muid ehitusega seotud dokumente, mis on hoonete ja nende 
ümbruse taastamisel väärtuslikuks infoallikaks. Tartus on mit-
med omanikud olnud viimasel ajal huvitatud oma väärika aed-
linnamaja eriilmelise piirdeaia taastamisest. Kui mõned neist 
alles kavandavad vastavaid samme, siis teised on oma plaanid 
juba teoks teinud. 

C. R. Jakobsoni 14 hoonele ja tarale anti rekonstrueeri-
mise käigus tagasi endisaegne ilme. Nõukogude perioodil oli 
maja kaotanud algupärase välimuse, samuti ei olnud säilinud 
tänavapoolset piirdeaeda. Projekteerimisel võeti arhitektuur-
sete detailide taastamise aluseks 1938. a ehitusprojekt, mille 
autor on Aleksander Redlin. Projektis oli ette nähtud funkt-
sionalismi sugemetega hõredalt asetsevate horisontaalsete 
lippide ja lihtsate betoonpostide ja sokliga esipiire. 

Veidi teistsugune lugu oli samuti Tähtveres asuva Fr. R. 
Kreutzwaldi 22 elamu piirdeaia ehitusega. Elamu 1932. a 
ehitusprojektist on tara välja jäetud, eraldi on samast aas-
tast pärinev ajutise tara kavand, mis nägi ette teravatipu-
liste puitlippidega piiret. Maja praegusel omanikul oli plaan 
rajada piirdeaed funktsionalismile omaseid lahendusi kasu-
tades, olenemata sellest, et krundil asuv hoone ei olnud selle 
arhitektuurisuuna stiilipuhtaim esindaja. Piire kujutas endast 
betoonpostide ja -sokliga lainelisest traadist raamistatud 

Nüüdseks on vana joonise järgi valminud piire C. R. Jakobsoni majale 
ehteks, mis annab nii naabritele kui ka kaugemalt tulnuile märku 
ajastuomasest stiilist ja miljöölisest mitmekesisusest lugupidavast 
omanikust. 

TARA LOOB TERVIKU
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Elva 23 piirdeaed enne restaureerimist 2008. a sügisel. Nüüdseks on 
murenenud postid ja sokkel asendatud uutega, järgides täpselt vanade 
kuju, võre juures piisas korrastamisest ja uuest värvikihist.  

Fr. R. Kreutzwaldi 22. Betoonpostide ja -skoliga lainelisest traadist 
raamistatud võrkaed.



võrkaeda – lahendus, mis selgelt funktsionalistliku vormikeele-
ga elamute puhul oli tihti esinevaks võtteks. Piirdeaia projekti 
seletuskirjas andis vastavasisulise põhjenduse kunstiajaloolane 
Enriko Talvistu2. 

Kreutzwaldi tänavale uue piirde kavandamisel oli aga 
vastuollu mindud Tähtveres tollal ja ka nüüd kehtiva piirdeaia 
kõrgusega. Kavandatud aed pidi esialgsete plaanide kohaselt 
tulema kõrgeimas kohas 1,65-meetrine. Kuna Tartu linna üld-
planeering näeb Tähtvere miljööalal ette algse planeeringu 
põhimõtete järgimist, tuli omanikul pärast ehitusjärelevalve 
sekkumist aia kõrgust vähendada. Tuleb tõdeda, et enamik 
aedlinna uute piirdeaedade rajajaid soovivad teha seda tur-
valisuse kaalutlustele viidates pigem 1,5 m kõrgusena.

Piirdena aktsepteeritud heki kõrgus pidi samuti jääma alla 
1,25 meetri. Praeguseks on enamik hekkidest saanud sirguda 
üle 70 aasta, mistõttu lisaks oma algsele eesmärgile piirata 

territooriumi hakkavad hekid tugevalt varjama vaadet hoo-
nele ja krundile. Et taastada aedlinnalik õhulisus, avatus ja läbi-
paistvus, tuleks hekid oluliselt  tagasi lõigata või siis sootuks 
uued istutada. 

Hoopis teine lugu on aga eesaedadega. Nagu juba maini-
tud, laekus koos ehitusprojektiga eesaia plaane väga vähe, 
mistõttu ettekujutust tollase tüüpilise eesaia kujunduse koh-
ta ei ole. Samuti ei ole teada, kui palju selliseid eesaedasid 
tegelikkuses rajati. 1920ndate aastate ehitusprojektides on 
haljastuse joonistamisega illustreeritud vaateid hoone fassaa-
didele, kuid vaevalt nende järgi reaalselt krunti kujundati.  
Võib täheldada, et tihti kõrgub lisaks madalhaljastusele maja-
esisel roheribal ka üks-kaks puud, milleks sagedamini on 
kuused või kased. Olgugi et need võivad halvendada hoone 
valgustingimusi, ei ole miljöölise omapära säilitamise seisu-
kohalt nende raiumine lubatud. Puu mahavõtmise põhjuseks 
peab olema selle juurestiku kahjustav toime hoonele või 
puutüve halb seisund. 

Kunagine aedlinna ideaalkeskkond jäi mõneski osas 
lõpetamata. Põhjuseks majanduslikud raskused, mis tingisid 
selle, et pärast elumaja valmimist ei jätkunud enam raha lähi-
ümbruse terviklikuks kujundamiseks. Praegune eesmärk on 
jätkata tollaseid põhimõtteid järgides keskkonna taastamist ja 
arendamist, et tulemus oleks parem kui eales varem. 

1 Riigi Teataja. 1932, nr 59. art. 496. Tartu Tamme, Ropka ja Tähtvere 
linnaosade ehituste erimäärused. 
2 E. Talvistu. Tartus, Kreutzwaldi 22 elamu piirdeaia arhitektuurse  
kujunduse seletuskiri. Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maa-
korralduse osakonna arhiiv, nr 190/09.
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Tartus leidus võrkaiaga lahendust mujalgi, üks neist on tänaseni 
säilinud C. R. Jakobsoni 13 krundil,mille projekt valmis 1940. a. Veidi 
lihtsam võrkaed piirab tänini 1930ndate alguses ehitatud Peetri 21 
eramut.



Kalmistud on läbi aegade olnud paik, kuhu tulevad omad ja ka 
võõrad. Omad tulevad lähedasi meenutama, võõraid huvita-
vad traditsioonid. Kalmistu on paik, kus saab selgeks kohaliku  
rahva arusaam elust. Seda just läbi surma.

Inimese elu algab sünniga ja lõpeb surmaga. Nii sünnil 
kui ka surmal on oma tähistamise kombestik. Surma tähis-
tamiseks on matusekombestik, mis sõltub uskumustest ja tra-
ditsioonidest. Matus on rituaal, millega saadetakse lahkunu siit 
ilmast ära teispoolsusesse.

Tallinnas on praegu kasutusel kaheksa kalmistut. Lisaks 
veel mitmed mahajäetud, hävinud ja muudetud funktsiooniga 
kalmistud, millest suuremad, nagu Kopli ja Kalamaja surnuaed 
Põhja-Tallinnas, on kujundatud avalikuks pargiks, ja väiksemad, 
eelkõige usuühingutega seotud kalmistud, nagu Tallinna vana 
juudi kalmistu, Muhamedi usuühingu kalmistu, Nõmme bap-
tistide usuühingu kalmistu jt, on enamuses hävinenud.1

Tallinna linnas on puudus hauaplatsidest, leidub vaid üksi-
kuid vabu hauaplatse. Aastas toimub umbes 4200 matust, 
neist üle 30% on urnimatused, kuid ülematmisele kuuluvaid 
hauaplatse lisandub igal aastal vaid mõnesaja ringis. Kaalutud 
on uue surnuaia rajamist väljapoole Tallinna linna piire, kuid 
esialgu püütakse leevendada matusekohtade puudust Liiva 
kalmistu laiendamisega Viljandi mnt ääres.

Urnimüürid, tuhakalmed ja urnimatusepaigad on tradit-
siooniliste kirstumatuste kõrval matusekombestiku uuene-
nud osa. Eestlastele traditsiooniks saanud lähedase hauaplatsi 
harimine iluaiana hakkab kaduma koos vanema põlvkonnaga. 
Urnimatus või tuha puistamine on tihtipeale nii lahkunule kui 
ka omastele sobivam lahendus.

Arhitektuuribüroo Järve ja Tuulik on koostanud mitmeid 
Tallinna kalmistute kasutuse mitmekesistamise projekte. Huvi-
pakkuvamad võiks olla projektid, mis on seotud kremeeritud 
säilmetega. Nende kujundamisel on kasutatud ebatraditsioo-
nilisi lahendusi, mis on sobitatud ümbritsevasse keskkonda.

Pärnamäe kalmistu tuhakalmed 
Tallinna linna kulul oli aastaks 2000 tuhastatud mitmeid omas-
teta surnuid. Need säilmed seisid hoiul ja oli kavas matta kor-
raga. Tallinna Keskkonnaamet pöördus meie poole palvega 
pakkuda välja lahendus selliseks matuseks ning ka edaspidi-
seks tegevuseks.

Tallinna Pärnamäe surnuaia urnimatuse maa-ala planeeri-
ti Pärnamäe teelt kirdesse suunduva Äigumäe tee äärsesse 

TALLINNA KALMISTUD
Uuenenud kalmistukultuur

Tiina Tuulik

Pärnamäe kalmistu tuhakalmed. Autorid Lea Järve ja Tiina Tuulik. 
Rajatud 2000. ja 2002. aastal.
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Pärnamäe kalmistu ühiskalmete maa-ala asendiplaan. Autorid Lea 
Järve ja Tiina Tuulik. Tseremooniaväljak on siiani rajamata. 
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männimetsa. Urnimatuste piirkonnas on iga hauaplatsi suu-
rus 1x1 meetrit. Sellest lähtuvalt on männimetsa alune täis 
näiliselt väikseid hauaplatse.

Kolmnurksele alale männimetsa alla on planeeritud kaks 
ühiskalmet ja ümmargune tseremooniaväljak. Viimane on jää-
nud siiani rajamata.

Ühiskalme arhitektuurse lahenduse idee on saadud iid-
setest kivikalmetest, mida hakati laduma umbes 3000 aastat 
tagasi Põhja- ja Lääne-Eesti rannikulähedastel loopealsetel. 
Vanasti arvati, et esivanemate säilmete asetamine kivide 
vahele andis neile kividega sarnase igavikulise elu. Kivikalmed 
ehitati algul ümmarguse põhiplaaniga: matmispaika ümbritses 
kivimüür (vahel laoti üksteise ümber kaks või kolm-neli ring-
müüri), kiviringi keskel paiknes kirst, teinekord ka mitu kirstu.

Esimene ühiskalme on ringikujuline madal paemüür, mille 
keskel asuvad kolm eri suurusega hauda. Hauad on paemüüri-
ga piiratud alas olevad süvendid, mille pealispind on kaetud 
metallresti ja munakividega. Tuha puistamiseks eemaldatakse 
kivi, puistatakse tuhk hauda ning kivi asetatakse tagasi vanale 
kohale. Kalme asub muruga kaetud künka otsas, mille juurde 
viib teerada. Raja lõpus maapinnal on mälestuskivi. Tänaseks 
on ühiskalme täis maetud.

Teise ühiskalme moodustavad kolm hauda, mis paikne-
vad ümmargusel vabakujulise paekiviga sillutatud platsil, mille 
all on raudbetoonist mahuti. Haud on mahuti pealispinnas 
metallrestiga kaetud avaus, peal lahtised munakivid. Hauda 
puistatakse tuhastatud põrm. Kalmeid ühendavad jalgrajad.

Metsakalmistu urnimüürid
Metsakalmistu urnimüüri kujundamiseks korraldas Tallinna 
Keskkonnaamet konkursi. Võidutöös pakuti välja lahendada 
kogu kvartal looklevate kivimüüridena, et säiliks surnuaia loo-
duslik ilme.

Urnimüür on ca 50 cm kõrgune looklev kivimüür, mis 
moodustab kinnise kujundi. Ühe grupi moodustavad kolm 
kujundit ning need on sobitatud olemasolevate mändide va-
hele. Vastavalt puude asukohale muutuks müüride kuju igas 
järgnevas müüride-grupis. Esimese etapina projekteeriti kolm 
urnimüüri. Need on laotud paekivist, müüride sees on õõn-
sused urnide paigutamiseks. Urnikambrid on pealt kaetud 
mustade graniidist mälestusplaatidega. Plaadile graveeritakse 
lahkunu nimi ning sünni- ja surma kuupäev. Müürides on 
kokku 184 kambrit, kuhu võimalik sängitada 258–516 urni, 
sõltuvalt soovist kasutada õõnsust ühe urni sängitamiseks või 
pere hauakambrina.

Müüriga piiratud ala on täidetud pinnase ja kasvumullaga 
ning kaetud muruga. Müüride ees kulgevad paeplaatidest 
käiguteed.

Metsakalmistule on planeeritud ka spordiveteranide urni-
müür, mida ei ole valmis ehitatud. See koosneb viiest ca 55 
cm kõrgusest ringikujulisest paemüürist, mis on paigutatud 
vastavalt kasvavatele puudele. Müüritise sees on kambrid 
urnide paigutamiseks. Urnikambrid on pealt kaetud eri tooni 
graniidist mälestusplaatidega. Müüri keskel jookseb paeplaati-
dega kaetud riba, kuhu saab asetada küünlaid.

Eesti esimene urnimüür Metsakalmistul. Autor Lea Järve. 2006.

Metsakalmistu spordiveteranide urnimüür. Teostamata.
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Siselinna kalmistu uus osa
2007. aastal korraldas Tallinna Keskkonnaamet avaliku idee-
konkursi, mille võidutöö alusel koostati Tallinna Siselinna 
kalmistu uue osa eskiisprojekt. Surnuaia reservmaa asub kor-
terelamute vahetus läheduses, seega on sinna võimalik ette 
näha vaid tuhastusmatuseid.

Siselinna kalmistu uus sissepääsuvärav on planeeritud 
Filtri tee ja Toonela tee ristumiskohale. Värava lähedusse, 
praeguse vana raudteetammi äärde on projekteeritud uus 
kontorihoone.

Toonela tee äärde rajatakse 2,5 m kõrgused paest urni-
müürid, mis moodustavad samas ka kalmistu piirde. Urnimüür 
mahutab ülestikku neli rida urnikambreid, mille ees paiknevad 
graniidist mälestusplaadid.

Kalmistu sisse on planeeritud madalamad urnimüürid, kus 
on ülestikku kaks rida urnikambreid. Need müürid on kaetud 
tumeda graniidiga. Madalate urnimüüride ala jagab kaheks 
looklev jalgtee.

Uue osa keskele jäävale muruplatsile on kujundatud kolm 
paeplaatidest ringi, mis moodustavad Tuhapuiste ala. Ringide 
sisse võib puistata lahkunu tuhka: nii tekib mälestajate jaoks 
koht, kuhu tuua lilli või meenutada lahkunuid.

Tuhapuiste ala äärde on projekteeritud Küünlasirm. See 
on klaasist seintega, ristikujulise põhiplaaniga ehitis, mille 
 metallist riiulitele saab asetada küünlaid.

Kalmistu uue osa ja Vana-Kaarli kalmistu vahel on madal, 
pinnasesse mattunud vana kalmistu müür. Ajaloolise müüri 
asukoht kuulub tähistamisele sellele rajatava Nimemüüri ja 
paekivist katendiga. Nimemüür on koht, kuhu paigutatakse 
lahkunute nimed, kelle tuhk on puistatud Tuhapuiste alale või 
kuhugi mujale.
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Ülal: Siselinna kalmistu küünlasirm ja nimemüür. Teostamata.

All: Siselinna kalmistu uue osa asendiplaan. 
Autorid Lea Järve, Tiina Tuulik, Erik Joasaare.
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Liiva kalmistu uus osa
Tallinna Liiva kalmistu praegusele ca 90 ha suurusele alale 
lisandub peagi veel 41 ha suurune uus osa. Planeeringuga on 
ette nähtud lisaks surnuaiale ka uue kabelihoone ja krema-
tooriumi rajamine, mille tarbeks on plaanis korraldada arhi-
tektuurikonkurss.

Liiva kalmistu on tavapärase kvartaalse struktuuriga. Esi-
algsetel plaanidel oli kavas rajatavate teede äärsel alal säili-
tada olemasolev männik, kuid matusekohtade vähesuse tõttu 
ulatuvad hauaread nüüd teedeni välja.

Liiva kalmistu uus osa on planeeritud Kalmistu tee ja 
 Viljandi mnt vahelisele männimetsaga kaetud alale. Uut põhja-
poolset osa eraldab olemasolevast kalmistust projekteeritav 
autotee, mis ühendab Kalmistu teed ja Viljandi maanteed. Uus 
osa ümbritsetakse piirdeaiaga ja sisse hakkab pääsema sepis-
väravate kaudu kalmistu lahti olemise ajal.

Planeeritav matmisala on jagatud eriilmelisteks kvartali-
teks. Hauaplatside ja teede vahel säilitatakse metsaala sarna-
selt Liiva kalmistu kujundamise algse mõttega. Silmapaistva-
mad künkad ja lohud matmisalade keskel on kavas säilitada 
samuti metsaalana.

Kalmistu siseteed on lahendatud ringselt. Asfaltteede ris-
tumis- ja ümberpööramise kohas asub ringi keskel maamärk 
(skulptuur, kased kividega). Sõelmetest kattega teede ristumis-
kohtades asub graniitkividest laotud ringikujulise ala keskel 
lohk, kuhu kogunev vihmavesi peegeldab taeva värvi.

Ringide äärde on ette nähtud paigutada pink ja vee-
võtukoht ning läheduses paiknevad prügi kogumise kohad. 
Selli selt lahendatuna on need vajalikud paigad külastajale liht-
salt leitavad.

Kalmistu tee äärse sissepääsu kõrval säilitatakse olemas-
olevad lausklevad pinnavormid ja metsa-ala. Selles kvartalis 

teostatakse vaid urnimatuseid ja mälestusplaadid asetatakse 
kalmule lamavalt, maapinda jälgivalt. Nii ei teki ridu, iga ma-
tus toimub vastavalt omaste soovile: nõlva sisse, puu alla jne. 
Säilib ka metsa alustaimestik.

Osa uutest kvartalitest on kavandatud kirstumatusteks, 
kus hauakääpad on kaetud muruga. Nendes kvartalites asu-
vad üksikhauad paiknevad ridades üksteise kõrval nii, et muru-
pinnal on näha vaid mälestuskivi ja kivi ette selleks ettenähtud 
kohta istutatud taimed või lõikelilled. Säilitatakse ka võimalikult 
palju olemasolevaid mände. Pereplatsid piiratakse muruga sa-
mas tasapinnas asuvate graniitkivist ridadega, haual paiknevad 
vaid mälestuskivid ja kivide esised lilleistutused.

Uues põhjapoolses kalmistuosas asub ka tuhapuisteala. 
See on suurte ilusate mändidega kaetud ala, kus säilitatakse 
kogu taimestik. Tuhk puistatakse metsa alla laiali. Mälestus-
kividena võib soovi korral kasutada ümara vormiga maakive, 
millele on kirjutatud lahkunu nimi.

Kahes planeeritud kvartalis on lubatud kasutada kuni 1,5 
m kõrguseid hauatähiseid, kogu ülejäänud kalmistul on haua-
tähise lubatud kõrgus 0,7 m.

Kogu alal toimub matmine traditsiooniliselt ida-lääne suu-
naliselt. Uuel matmisalal paiknevad hauad põhja-lõuna suu-
nalistes ridades.

Osa kalmistu tee äärsest piirdest moodustavad urni-
müürid, teise osa sepisaed paepostidel. Urnimüüri tagasein 
ja küljed on laotud paekivist ja mälestusplaatidega esisein 
avaneb kalmistu sisse. Urnimüüri kõrgus on 2,2 m, mahutades 
ülestikku kolm rida kambreid. Urnikambrite avade ette kinni-
tatud mälestusplaadid on graniidist. Plaatide ette moodustub 
„riiul“, kuhu võib asetada lilli ja küünlaid. Kalmistu tee ääres on 
selliseid müüre kokku kuus.

Viljandi mnt ja Valdeku tn vaheline kalmistuosa liitub 
olemasoleva surnuaiaga, jätkates kasutusel olevat struktuuri. 
Sarnaselt uue põhjapoolse alaga, säilitatakse kvartalivaheliste 
teede ääres mets. Suuremate kvartalite sees säilitatakse osa 
metsa koos alustaimestikuga.

Liiva surnuaial Valdeku tänava ääres on reserveeritud 
kaks kvartalit tatarlaste matuse-alaks, kes oma usuliste tõeks-
pidamiste tõttu ei tee urnimatuseid ega pealematmisi.

Uue surnuaia idapoolses osas, mitte kaugele olemasole-
vatest nn tatarlaste kvartalitest, on planeeritud islami osa. Ala 
on kujundatud islami traditsioone arvestades: platsid paikne-
vad ridades edela-kirde suunalisest, sest lahkunu asetatakse 
hauda paremale küljele näoga Meka suunas. Tulevikus kavat-
setakse islami ala paekivist müüriga piirata ja sulgeda värava-
tega. Sinna on planeeritud ka ringikujuline tseremooniaväljak.

1 Vt ka: Carl-Dag Lige ja Oliver Orro. Igaviku paigad kaasaegses 
linnaruumis. Tallinna hüljatud kalmistud. Muinsuskaitse aasta-
raamat 2007. Tallinn, 2008. Lk 84–92.
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MITMEKESINE JA MILJÖÖRIKAS RAKVERE
Avastamisväärsed miljööväärtuslikud hoonestusalad

Sirli Naska

Üldplaneeringu koostaja:  Arhitektuuribüroo Urban Mark,  
peakonsultant Ülar Mark
Miljööväärtuslike alade ettepanekute töörühm: Riin Alatalu,  
Sirli Naska, Oliver Orro, Inga Raudvassar ja Robert Treufeldt

Üldplaneering ja miljööalad
Rakvere vallimägi ja vanalinn on alati olnud linna peamine 
kultuuriajalooline piirkond ning linna kujunemise hällina olnud 
sajandeid ka selle keskuseks. Rakvere vanalinn on aastast 1973 
kaitsetsoon ja 1997. aastast muinsuskaitsealana riikliku kaitse 
all. Nooremad linnaosad on aga jäänud kultuuripärandi säili-
tamise seisukohast erilise tähelepanuta ning arenenud kohati 
omasoodu ja reguleerimatult, kohati kindla (kuid tihti lõpuni 
realiseerimata) planeeringu alusel. Kuni 2009. aastani ei olnud 
Rakveres kehtestatud ühtki miljöövääruslikku hoonestusala.

Rakvere linna üldplaneering aastani 2030, mille stratee-
gia väljatöötaja ja koostaja oli arhitektuuribüroo Urban Mark, 
algatati 2003. aastal ning jõustus linnavolikogu kehtestatud 
määrusega oktoobris 2009. 2008. aasta lõpus tellis Rakvere 
Linnavalitsus üldplaneeringu tarbeks Rakvere miljööväärtus-
like hoonestusalade analüüsi ja ettepanekud nende kaitse- ja 
kasutamistingimusteks. Miljööalade kaitse- ja kasutamistingi-
mused reguleerivad ehitustegevuse kaudu linna ajaloo-, arhi-
tektuuri- ja kultuuripärandi säilitamist ning suunavad linna 
kujunemist säästva arengu põhimõttel.

Analüüsi lähteülesandeks oli võimalike miljööväärtuslike 
hoonestusalade kaardistamine ja piiride määratlemine, hoo-
nestuse arhitektuurilis-ajalooline inventeerimine, miljööalade 
väärtuste iseloomustamine, hoonetele antud väärtushinnan-
gutest lähtudes eriilmelistele miljöölistele kooslustele kaitse- 
ja kasutamistingimuste määramine, täiendavate vaatekorido-
ride määramine, uushoonestuse kavandamise üldtingimuste 
seadmine (maksimaalne hoonete arv krundil, kõrgus, korru-
selisus ja ehitusjooned).

Võib öelda, et Rakvere miljööalade kehtestamine toimus 
võrdlemisi hilja (enne Rakveret on miljööalad kehtestatud 
19 linnas). Kuid kuna kõnealuse analüüsi koostamine toimus 
üldplaneeringu alusuuringuna, võeti miljööalade kehtesta-
mine põhjalikult käsile, et nende kaitse oleks tulevikus ka 
reaalselt teostatav. Paljudes väikelinnades on miljööalad küll 
määratletud, kuid puuduvad kaitse- ja kasutustingimused, 
ilma milleta on ehitustegevuse reguleerimine ja väärtuste 

säilitamine soovitud piirkondades üsnagi keerukas, sest sellel 
pole juriidilist alust. Rakveres toimus võimalike piirkondade 
analüüs ja tingimuste koostamine kooskõlas valmiva linna üld-
planeeringuga ning arutelus Rakvere peaarhitekti Raul Järgiga, 
et saavutada ühine arusaam, mida iga piirkonna puhul soovi-
takse kaitsta, mis põhjusel ning kuidas selleni jõuda. Lisaks ei 
piirdutud Rakveres ainult puitasumitega, mis moodustavad 
suurema osa Eesti miljööaladest, vaid vaatluse alla võeti ka 
viimastel kümnenditel hoonestatud piirkonnad. Nõukogude 
arhitektuuripärandit, mida esindab Rakveres ehedana säilinud 
modernistlike printsiipide järgi ehitatud Linnuriik ja Vahtra 
puiestee piirkond, väärtustatakse Rakveres samavõrra kui 
pikema ajalooga linnaosasid, seetõttu kehtestati ka neis  
kaitse- ja kasutustingimused, et säilitada piirkondade 
omapära.

Tööprotsess ja metoodika
Küsimus, mida projekti koostajatele tihti esitati, puudutas 
alade valikut ja nende ulatust. Miks hinnati miljööliselt väär-
tuslikeks just need alad ning kuidas toimus piiride määramine? 
Lihtsat ja otsest vastust on siinkohal keeruline anda, kuna igal 
inimesel on linnaruumist ilmselgelt oma nägemus ja tunnetus, 
mida kohalike elanike puhul mõjutavad isiklikud mälestused 
ja kogemused. Miljööalade projekti sisuliseks alusmaterjaliks 
oli arhitektuuriajaloolase professor Mart Kalmu 2004. aastal 
Rakvere Linnavalitsuse tellimusel koostatud analüüs „Rakvere 
linnaruumilised väärtused“. Selle uurimuse põhjal tehti üld-
joontes alade esmane valik, mida asuti seejärel põhjalikult 
analüüsima ja inventeerima. Piirkondade karaktereid tundma 
õppides ning hoonestusele antud väärtushinnanguid kaardile 
kandes tekkis ka selgem pilt, millises ulatuses ja mida täpse-
malt tuleks eri piirkondades kaitsta, et olemasolev miljöö säi-
liks ja ka tulevikus samal viisil tajutav oleks.

Tulemusena jäi sõelale kuus piirkonda, mida otsustati 
käsitleda kui miljööväärtuslikke hoonestusalasid. See ei tä-
henda, et Rakvere ülejäänud linnaosadel poleks miljöölist 
eripära ja karakterit. Väärtused, mida linnaruum ja selle osad 
– hooned, haljastus, planeeringustruktuur, piirded, tänavakat-
ted ja pisidetailid – endas kannavad, on valitud aladel säilinud 
terviklikumalt kui mujal. Terviklikkus on aga linnamiljöö üks 
oluline moodustaja ning muudab selle vaatlejale hoomatavaks. 
Samas võib ühel miljööalal olla küllaltki erineva iseloomuga 
ruumilõike, mis ei ole tingimata kujunenud loomulikul teel, 
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kuid on ometi tekitanud põneva linnakeskkonna. Nii võib 
näiteks Rakvere suuremates piirkondades nagu Kondivalu, 
Koidula-Nisu ja Lille- ja Kukeküla leida mitmeid „miljöösid“, 
märgata paiga ajaloolisi kihistusi ning seeläbi lugeda linna ehi-
tuslikku kujunemist ja selle katkestusi. Väärtusliku elukeskkon-
na määrajaks ei ole sugugi vaid hoonestuse pärinemine sa-
mast ajast või ühtne arhitektuurne ilme, mistõttu erinevate 
arhitektuursete mõjutustega hoonestusest koosnevat mitme-
kesisust võib kindlasti lugeda positiivseks omaduseks.

Rakvere linna kujunemise, ajalooliste kaartide ning võima-
likel miljööaladel asuvate hoonete ehitusloo uurimine toimus 
peamiselt sihtasutuse Virumaa Muuseumid fondis, kus oli abiks 
tunnustatud ajaloolane, muuseumi vanemteadur Odette 
Kirss. Kaitse- ja kasutustingimuste koostamise metoodiliseks 
aluseks võeti aasta varasem teemaplaneering „Tallinna kesk-
linna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine 
ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine”. 

Kondivalu miljööala
Valdavalt 19. sajandi viimasel kümnendil ja 20. sajandi algul 
hoonestatud Kondivalu miljööalal on eheda ja mitmekesisena 
säilinud provintsilinna aguli arhitektuur. Piirkonna tuiksoon 
oli linnast välja viiv postimaantee Tartu tänav, mis viis ühtlasi 
populaarse Palermo trahteri juurde. Algselt suhteliselt vaene 
linnaosa oli koduks peamiselt maalt linna kolinud talumeestele, 
kes elasid köök-tubadest koosnevates puidust korterelamutes, 
mille juurde kuulusid omal ajal suured aiad. Hiljem on avaraid 
krunte jagatud ning vanade puitmajade vahele ehitatud nõu-
kogudeaegseid eramuid, kuid aedlinlik iseloom on suures osas 
säilinud. Tänapäeval ongi tegu valdavalt eramute piirkonnaga, 
kus asub ka üksikuid suuremaid kortermaju. Miljööala põhja-
osa hõlmab lõigu Vee tänavast, mille aegunäinud hooned 
säilitavad tänaseni käänulise Soolikaoja kallastel äärelinna aguli 
ilme. Piirkonna üldist tänavapilti elavdavad esinduslikumad 
puithooned ja üksikud punasest tellisest või paekivist ehitised. 
Kondivalu arhitektuursed dominandid on kahtlemata historit-
sistlik (endine vaestemaja) Aia tänav 15 ja pitsdekooriga nn 
parunimajad Karja tänav 11 ja 13.

Lille- ja Kukeküla miljööala
Miljööala koosneb kahest erineva olemusega piirkonnast, 
mida eraldab kesklinnast raudteeni kulgev Võidu tänav. 
Kukeküla on 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse linna tüüpiline 
raudtee-agul sümmeetrilise tänavate- ja plaanistruktuuriga, 
kavandatud kesklinna ja raudteejaama siduva ühendustee 
äärde endisele mõisamaale. Tänaseks on sõjapurustuste ja 
lammutamiste tagajärjena vanimast hoonestusest säilinud 
vaid lõigud. Jalutades Kuke ja Küti tänaval, võib näha ühe-
korruselistest kokkuehitatud taredest moodustuvat nn slobo-
daa-tüüpi hoonestust, mis on Eestis harva esineva tervikliku 
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Aia 15 endine vaestemaja.

Karja 11 nn parunimaja.

Kuke tänava vaade.



kooslusena väga hinnatav. Ülejäänud osas domineerib pigem 
sõdadevaheline tagasihoidlikumat tüüpi eeslinnaarhitektuur 
ja Nõukogude aja algupoole eramud. Võrreldes Lilleküla või 
Kondivalu piirkonnaga on Kukeküla tihedam, kvartalid on 
kompaktsemad ja krundid väiksemad.

Lilleküla hoonestati valdavalt 1920.–30. aastatel ning sinna 
asusid elama mitmed haritlased ja linnaametnikud. Kui Võidu, 
Roosi ja Lille tänavad moodustavad väga ühtlase hoonestu-
sega eestiaegsete ja nõukogudeaegsete individuaalelamute 
ala, siis 1920. aastate suuremate korterelamutega Tööstuse 
tänav sarnaneb hoonestusviisilt jällegi pigem Kukekülaga 
ning on vaheldusrikkam. Kogu piirkonnas väärivad märkimist 

ilusad alleed, näiteks Küti, Kuke ja Tööstuse tänavatel ning 
algupärased tänavakatted, nagu munakivisillutis Härma täna-
val ja paeplaatidest kõnniteed Härma ja Tööstuse tänavatel. 
Lilleküla uhkeimaks ehitiseks võib pidada Tööstuse tn 12 kooli-
maja.

Koidula-Nisu miljööala
See on ulatuslik, 1920.–30. aastatel valdavalt endistele kiriku-
mõisa maadele kujunenud elamuala. Piirkond ei moodusta 
terviklikku linnajagu, vaid on pigem väiksematest kvartalitest, 
hoonegruppidest ja -laadidest koosnev huvitav kooslus. 
Vanimaks asustustuumikuks on 19. sajandi lõpus hoonestatud 
Viru tänav, mujal domineerib valdavalt 1920.–30. aastate kihis-
tus (Nisu ja Vabaduse tänav) ning palju on kõrgema keskosa-
ga nn Rakvere-tüüpi puitmaju. Nagu mujalgi Rakveres, jõuti ka 
siin 1920.–30. aastate jooksul vaid osa tänavalõike terviklikult 
välja ehitada, seega on vanema hoonestuse vahele ehitatud 
rida nõukogudeaegseid eramuid nii üksikhoonete kui ka 
gruppidena. Mõnel neist, nagu näiteks nn triibulised majad ja 
modernistlike tüüpprojektide järgi valminud stiilsed 1960.–70. 
aastate villad, on ka iseseisev arhitektuurne väärtus, suuren-
dades miljööalal hoonestuse tüpoloogilist mitmekesisust. Eri 
ehitusperioodide põnevat kooslust võib näha näiteks Koidula 
tänaval. Piirkonna väärtuslikemate objektidena tasub maini-
da Karmeli koguduse kirikut L. Koidula tn 14 (1933, Eugen 
Korjus) ja Virumaa lastekaitse seltsi lasteaia hoonet L. Koidula 
tn 15 (1929–39, August Tauk).

UURINGUD
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Vabaduse 19, 17 ja 15.

L. Koidula 27 nn triibuline maja. Foto: Oliver Orro
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Adoffi miljööala
Adoffi miljööala hõlmab kahte lähestikust eriilmelist hoone-
tegruppi: Laia tänava äärne väikelinnale iseloomulik äridega 
perimetraalne madalhoonestus koos Turu platsi lääneküljel 
asuva esindusliku pangahoonega ning Kastani puiestee ja F. 
G. Adoffi tänava alguses paiknev 1920.–30. aastatest pärinev 
kortermajade ansambel. Piirkonna hoonestuse projekteeris 
valdavalt insener Ferdinand Adoff, sellest ka nimetus. Turu 
platsi äärse Laia tänava piirkonna planeering on 19. sajan-
di keskpaigast ning vanimad hooned sama sajandi lõpust. 
Tänavapilti ilmestavad punastest tellistest Berliini trahteri 
hoone Lai tn 15 (1889, Friedrich Modi), paekivist käsitööliste 
seltsi maja Lai tn 11 (1929, Ferdinand Adoff) ning Turu platsi 
lääneküljel paiknev pangahoone (1933, Ferdinand Adoff). 
Praegusest F. G. Adoffi tänavast lõunasse jääv ala oli 1919. 
aasta maareformini kirikumõisa valduses ja jagati kinnistuteks 
alles 1920. aastatel. Samal ajal kavandati ka suurlinliku pla-
neeringu järgi allee-tüüpi kõrghaljastusega kesklinna Vabaduse 
platsiga ühendav Kastani puiestee, mis on planeeringu ja mas-
taapsuse tõttu Rakveres ainulaadne. Sealsed puidust korter-
elamud projekteerisid Ferdinand Adoff ja Evald Pajos.

Vahtra miljööala
Vahtra miljööväärtuslik hoonestusala asub Rakvere lääne- 
piiri ja Vallimäe tammiku vahel, moodustades umbes 150 era-
muga pikliku kujuga territooriumi. Hoonestamine algas 1950. 
aastatel, kuid suurem ehitustegevus toimus 1970.–80. aastatel. 
Peamiselt tüüpprojektide järgi ehitatud hoonete ühisteks 
tunnusjoonteks on tihti laia puitkarniisiga lame- või madala-
kaldelised viilkatused, hallides ja beežides värvitoonides kroh- 
vitud seinapinnad ning sissepääsu kohal paiknev metallpos-
tidele toetuv varikatus. Vahtra puiestee esindab seega nõu-
kogudeaegsete tüüpprojektide järgi ehitatud individuaalela-
mupiirkonda, mis kujunes üsna lühikese perioodi vältel. Tänu 
sellele on tekkinud tervikliku ilmega linnaosa, millel on kõrge 
miljööline ning arhitektuurne väärtus kui ajastu väljakujunenud 
eramuehituse ehe näide. Huvitavamate tüüpprojektidena võib 
esile tõsta: TP 70–74, autorid Ilmar Laasi, Kairi Laasi (Mooni 
tn 3); TP 81–74, autorid Henn Roopalu, Marje Piiroja (Vahtra 
pst 60); TP 85–74, autor Ilmar Puumets (Kesa tn 6, Vahtra pst 
50a, Vahtra pst 71a); TP 91–74, autor Lembit Aljaste (Kesa tn 
4, Kirsi tn 4, Kirsi tn 10, Vahtra pst 49a).

Linnuriigi miljööala
Linnaosa, mis on linnunimeliste tänavate tõttu rahvasuus tun-
tud kui Linnuriik, asub Rakvere kirdenurgas, linna piiri ääres. 
Kümnekonna kvartaliga piirkonda, mille levinumaks hoones-
tuseks on tüüpprojektide järgi ehitatud modernistlikud kahe-
korruselised eramud, hakati planeerima 1970. aastatel. Kast-
jate mahtudega kivihoonete fassaadid on viimistletud krohviga 
ning seinapindade liigendamiseks on kasutatud ka puitlaudist. 

Piirkonnale on iseloomulik ebatavaliselt lai tänava-ala, mis on 
jäetud tänavajoone, kinnistupiiride ning ehitusjoone vahele 
(kohati 12–13 m). Lahtiseid eesaedu on iga kinnistuomanik 
oma äranägemise järgi kujundanud ja aiapiirded paiknevad 
valdavalt hoonestuse lähedal ning kohati isegi puuduvad, mis 
tekitab ameerikaliku eeslinna tänavate ilme. Linnuriigis asub 
Rakvere 1970. aastate elamuarhitektuuri kontsentreerituim 
kooslus ning on Nõukogude perioodil rajatud piirkondadest 
üks omanäolisemaid ennekõike tänu huvitavale planeeringu-
struktuurile. Piirkonna väärtuslikum osa on Tedre tänav ning 
Metsise ja Kotka tänava algus. Huvitavamate tüüpprojektide 
seas väärivad esiletõstmist: TP 79–74, autorid Ilmar Laasi, Kairi 
Laasi (Metsise tn 22); TP 91–74, autor Lembit Aljaste (Met-
sise tn 2, Metsise tn 3, Metsise tn 6, Metsise tn 7, Rähni tn 4, 
Tedre tn 1, Tedre tn 19); TP 96–74, autor Jaan Pärnik (Metsise 
tn 1).

Kirsi 10. Tüüpprojekt nr 91–74, arhitekt Lembit Aljaste.  
Fotod: Sirli Naska

MITMEKESINE JA MILJÖÖRIKAS RAKVERE

Kastani pst 9 ja 7.



Pärnu linna muinsuskaitseala koosneb  Pärnu vanalinnast ning 
seda ümbritsevast endisest muldkindluste vööndist koos me-
reäärse rannapargiga ning nende vahel paiknevast ajaloolisest 
villade alast. 2008. aasta suvel inventeeriti Pärnu Linnavalitsuse 
tellimusel kirjeldatud ala avatäiteid. Tööle pandi punkt 2009. 
aasta kevadel kokkuvõtliku aruandega, mis esitati Pärnu Lin-
navalitsusele.

Töö eesmärk oli saada ülevaade Pärnu vanalinnas ja muin-
suskaitsealal paiknevate hoonete avatäidete ja nende hetke-
olukorra kohta. Seejuures vaadeldi enam aknaid, arhitektuu-
riliselt väärtuslikud uksed kanti vaid ankeetidele. Iga kvartali 
juures tuli teha kindlaks sagedamini esinevad aknatüübid ning 
esitada neist arhitektuuriliselt väärtuslikumad. Väärtustamisel 
võeti aluseks originaalsubstantsi ning akende sobitumist hoo-
ne arhitektuurilise üldilmega. Lisaks peaks tehtud töö olema 
abiks ka kinnistuomanikele, kes saavad tulevikus akende kor-
rastamisel sellest lähtuda.

Meetod
Kogu töö jaotub kahte ossa:  inventeerimisankeedid ja aruan-
ne. Inventeerimine toimus üksikobjektide kaupa, meetodiks 
visuaalne vaatlus. Peaaegu iga kaitsealal paikneva hoone kohta 
koostati inventeerimisankeet, millele kanti üldine informatsi-
oon: aadress, funktsioon, korruselisus, arhitektuurne kirjeldus. 
Statistika eesmärgil täideti ankeedid ka selliste ajalooliste hoo-
nete kohta, mille avatäited on välja vahetatud. Vaatluse alt jäid 
välja nõukogudeaegsed korterelamud ja uusehitised.

Aknad pildistati ja kirjeldati: akende tüüp ja arv, materjali-
kasutus, detailide loetelu. Kui visuaalse vaatluse tulemusel oli 
võimalik teha kindlaks avatäidete kinniehitamine või suuren-
damine, märgiti ka see ära.

Saadud info põhjal koostati lõpparuanne, kus esitati  igale 
kvartalile tüüpilised avatäited. Lisaks määrati akende ligikaud-
ne vanus, hinnati vastavust algupärasusele ning arhitektuuri-
väärtuslikkust. Esile on toodud arhitektuuriliselt väärtusliku-
mad avatäited.
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AVATÄIDETE INVENTEERIMINE 
PÄRNU VANALINNAS JA KUURORDI 

MUINSUSKAITSEALAL
Benita Martsoo, Nele Hanson

Pärnu vanalinnas ja kuurordialal on kõige levinum 19. sajandi II poole ja 20. sajandi alguse historitsistlik aknatüüp. Sääse 5.



Praegune olukord
Enamik Pärnu muinsuskaitseala ajalooliste hoonete aknaid 
pärineb 1970. aastatest, mil linnas toimusid ulatuslikud res-
taureerimistööd ning paljud hooned said oma praeguse ilme. 
Selle tulemusena on vanalinnas valdavalt tegemist avatäidete 
stiililiselt ajastutruude koopiatega. Siiski järgivad aknad ajastu 
stiili enamasti vaid hoonete tänavapoolsel fassaadil, hoovides 
võidutseb PVC-aken, mis tihtipeale ei järgi varasemat ruudu-
jaotust.

Kuurordialal valitseb vastupidine olukord:  tänavafassaadil 
paiknevad aknad on saanud uued puit- või PVC-raamid ning 
sisehoovides võib leida üksikuid originaalaknaid koos detaili-
dega. Sellel on mitmeid põhjuseid: puit vajab loodusliku ma-
terjalina pidevat hooldust ning sisehoovides, hoone varjukül-
jel, on aknad ilmastikuolude eest paremini kaitstud; ka alus-
tatakse hoone korrastustööde puhul kõigepealt esifassaadist 
kui esinduslikumast küljest. Kõige enam võis originaalaknaid 
leida ronitaimede alt või hooneosades, mis ei ole igapäevaselt 
kasutuses.

Uued puidust aknaraamid järgivad üldiselt algset aknajao-
tust, kuid on konstruktsioonilt lihtsamad: tihtipeale puuduvad 
klaasipinda liigendavad prossid ja dekoor. Omaette rühma 
moodustavad kortermajad, kus võib leida samaaegselt mitme 
ajastu aknaid: vastavalt iga omaniku vajadustele ning võimalus-
tele on aknaid eri aegadel välja vahetatud. Kahjuks kannatab 
selle tõttu hoone terviklik ilme.

Erandina leidub maju, kus heas seisukorras algsed aknad 
on kogu hoone ulatuses säilinud. Üldiselt on aga originaal-
akende olukord halb: raamid on tugevasti pehkinud ning need 
tuleks osaliselt või täies ulatuses asendada.

Tüüpilisemad aknad
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal on kõige levi-
num 19. sajandi II poole ja 20. sajandi alguse nn historitsistlik 
aknatüüp. See on rõhtimpostiga jagatud aken, kus ülal on ilma 
jaotuseta horisontaalne aknaraam ning all kaks vertikaalset 
raami. Leidub ka variante, kus rõhtimposti kohal asuv raam 
on prosspulgaga pooleks jaotatud või koosneb hoopis kahest 
eraldi raamist.

Paljud sellist tüüpi aknad on hilisemad koopiad ning neil 
pole  algse akna juurde kuulunud ehisdetaile, nagu pilastrina 
kujundatud tuuleliistud või nurgikud. Kuurordialal leidub sellis-
te akende juures historitsistlike elementidega piirdelaudu.

Teise tüübina oli levinud kahe raami ja kuue ruuduga 
aken, imposti pole ja paarisraamid sulguvad üksteise vastu. 
Sellised aknad olid populaarsed esiti 19. sajandi alguses, mil 
võeti eeskuju klassitsismist. Uuesti tõusis see aknatüüp esile 
20. sajandi I poolel. Detailidest leidub nende  juures algupära-
seid või taastatud luuke. Kuueruudulised aknad koos luukide 
ja nurgikutega on näiteks Esplanaadi 14 ja Supeluse 25 hoo-
netel – mõlemal juhul on tegemist küll koopiatega.

AVATÄIDETE INVENTEERIMINE PÄRNU VANALINNAS
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Rüütli 36. Foto: Rein Jänes

Nikolai 24.
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20. sajandi alguse juugendile omaseid aknaid leiab enamasti 
villade alalt, kuid ka Rüütli tänava juugendstiilis villadel. Sellisel 
aknal on ülemine raam jaotatud pisikesteks ruutudeks või 
ristkülikuteks. Prosspulkadel praktilist funktsiooni pole, motiiv 
on puhtalt arhitektuuriline. Selletaolisi aknaid on kasutatud ka 
historitsistlikel villadel, näiteks Supeluse 23.

Viimasena võib välja tuua funktsionalistliku aknatüübi, 
mida leidub valdavalt villade alal, mõningal määral ka vana-
linnas. Varasemate tüüpidega võrreldes on see madal ning 
jaotus tuleneb toa suurusest ja fassaadi kompositsioonist. 
Klaasipinnad on suured ning kadunud on funktsionaalsuse 
seisukohast tarbetud prosspulgad ja ehisdetailid, puitosade 
profileeringud on lihtsustunud. Fassaadil on aknaraame rõhu-
tatud tumeda värviga, mis tõuseb heledatel krohvipindadel 
hästi esile. Funktsionalismile on omane ka ümaraken. 

Kokkuvõte
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala aknad on üldiselt 
väga lihtsad, vaid üksikutel juhtudel on kaunistamisel kasutatud 
saelõikelist puitdekoori, näiteks pitsilise ääristusega sandrikke. 
Kõige enam on akende kaunistamisel kasutatud profileeritud 
piirdeliiste ja sandrikke, leidub ka sepistatud nurgikuid. Suhte-
liselt vähe on säilinud aknaluuke, mille kunagisest olemasolust 
annavad tunnistust laudise küljes olevad hinged ning kinnitid.

Vanalinna kivihoonete juures on profileeritud piirdeliistude 
asemel kasutatud maalitud aknapiiret. Seda võibki pidada  
Pärnu akende eripäraks. Teise eripärana saab välja tuua pilast-
ritena kujundatud tuuleliistud. Varasematel näidetel on tuule-
liistude servad maha lõigatud, hilisemad on kaunistatud n-ö 
kannelüüridega. Kõige rohkem esineb  kannelüüridega tuule-
liiste puit-alumiiniumraamiga koopiaakendel. Klotsid tuuleliistu 
otstes ehk nii öelda samba baas ja kapiteel on samuti kujun-
datud ajastu moe kohaselt. Varasemad on lihtsate geomeetri-
liste vormide või kõrgendustega, hilisemad lillemotiividega.

Villade rajoonis tõusevad esile suured, tihedalt liigendatud 
verandaaknad, kus on kasutatud erinevaid geomeetrilisi vor-
me, sh ringi ja rombi. Eraldi väärivad märkimist aknad, kus on 
kasutatud gooti kaaremotiivi, näiteks Nikolai 28 ja Supeluse 1 
hoonete juures.

Ringi 14 funktsionalistliku hoone aknad määravad fassaadi 
kompositsiooni.

Pärnu akende eripäraks on piirdeliistude asemel kasutatud maalitud 
aknapiire. Kuninga 24. Fotod: Benita Martsoo, Nele Hanson
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MUINSUSKAITSEKORRALDUS  
1920.–30. AASTATE EESTIS

Ideed ja praktika arhitektuuripärandi kaitsel
Kristina Jõekalda

Muinsuskaitse ajalooga on meil võrdlemisi vähe tegeletud, 
puudutatud on üht või teist etappi, kuid põgusalt ja fragmen-
taarselt (enamjaolt restaureerimise seisukohast) – terviklikum 
muinsuskaitselugu on kirjutamata. Kõige kehvemas seisus on 
ilmselt omariiklusperiood, varasemast perioodist on tehtud 
paar ülevaadet, enamasti kiputakse aga süvenema Nõukogude 
aega, mis näib oma konfliktsuses kütkestavam. Samas on täna-
ne muinsuskaitsesüsteem pigem vabariigi- kui nõukogudeaja 
laps: sellest üle hüppamine võib viia valejäreldustele.

Käesoleva artikli eesmärk on anda sissevaade kunstiaja-
looliste kinnismuististe kaitsesse (olgu öeldud, et muinsuskaitse 
oli algusfaasis üsna arheoloogiakeskne): iseloomustada seadu-
seid ja määrusi; muinsuskaitse institutsionaliseerumist, ülesan-
deid, meetmeid (registreerimine, muististe kriteeriumid ja 
hindamine); restaureerimispõhimõtete kujunemist. Visioonide 
ja otsustega põimituna vaadeldakse tegelikke praktikaid kaitse 
elluviimisel ning nende erinevust kavandatust.1 Siit koorub ka 
välja, miks seadusega kümne aasta möödudes enam leppida 
ei saanud.

Sissejuhatavalt mõne sõnaga toonasest muinsuskaitse-
sõnavarast. Ajastule oli iseloomulik terminoloogiline segadus, 
puudusid stiilide ja arhitektuuridetailide nimetused, raskustes 
oldi üldmõistetegagi: vajadust tunti muinsuskaitse järele, kuid 
vastu võeti muinasvarade kaitse seadus (eelnõudes esineb 
muinaskaitseseadus). Levinud nimetused olid veel muinsus-
hoid, mälestusmärkide alalhoid(mine). Tänapäeval käibes 
olevat terminit mälestis esines harva, sagedamini mälestus 
(märk), muinas- või minevikujäänus (vallasvara kohta muinas-
leid), muinsus(vara), kasutati ümberütlevat muinsuskaitse all 
olev ese, ka ehitise kohta. 1925. a seaduse järel, kus räägiti 
muinasvaradest, võeti uudissõnana kasutusele lühem muistis. 
Kui igasugune kaitstav objekt võis olla ajaloo(line) muistis, siis 
kunstiajaloolisi nimetati täpsustavalt ajaloolise aja muististeks 
(eristamaks neid muinasaja omadest).

Tartu Ülikooli Kunstiajaloo Kabinet  
muinsuskaitsjana
Muinsuskaitsealane kõrgharidus on Eestis tegelikkuseks saa-
nud alles viimasel kümmekonnal aastal, varem võrsusid selle 
ala inimesed teistelt erialadelt. Arhitektuuri kaitsmise seisu-
kohast on 1920.–30. aastatel esmatähtis Tartu Ülikooli (TÜ) 
kunstiajaloo õppetool.

Noor riik vajas hädasti ennastõigustavaid teaduslikke 
põhjendusi, mis olid rahvuse loomise seisukohast mööda-
pääsmatud, ent baltisaksa uurijad neid mõistagi ei pakkunud. 
Kui TÜ muudeti 1919 eestikeelseks rahvusülikooliks, seati 
tähtsaimaks eesmärgiks rahvusteadused, hakati õpetama Eesti 
ajalugu, arheoloogiat, etnograafiat, siinse kirjanduse ja kunsti 
ajalugu. Eesti materjali varasem uurimine oli olnud lünklik ja 
ühekülgne, senine pilt loodud teiste poolt. Ometi polnud 
baltisakslaste kirjutatule midagi kõrvale panna – oma haritlas-
kond oli alles tekkimas.

Nii oldi sunnitud kutsuma mitmeid õppejõude välismaalt: 
kunstiajaloos oli 1921–24 professoriks Tor Helge Kjellin, 
1933–40 Sten Ingvar Karling, mõlemad rootslased. Kjellini 
väljatöötatud eksamite süsteem nõudis teadmisi kunsti, 
muinsuskaitse ja museoloogia kohta ka kõigilt üldise kunsti-
ajaloo kursusel osalenutelt (kohustuslik oli see arheoloogia, 
etnograafia, üldajaloo ja filoloogia tudengitele).

1922. a asutatud Kunstiajaloo Kabineti (periooditi Kunsti-
ajaloo Instituut) õppejõududel ja kasvandikel oli pärandi välja-
valimisel ning kaardistamisel keskne roll. Kjellin, kellele võibki 
omistada Eesti muististe süstemaatilise uurimise algatamise, 
hakkas rõhutama muististe restaureerimise vajadust. Ta viis 
paarikümne üliõpilase abil läbi välitöid ja ekspeditsioone mit-
mel pool üle Eesti ning kavandas kabineti juurde muuseumi 
asutamist. Nii võib juba kabineti loomise taga näha muinsus-
kaitselisi põhjuseid.

Ka Karling pani rõhku väliuurimisele, tutvustades tuden-
gitele nii kunstiteaduse teoreetilisi (võrdlev-ajalooline 
stiilikriitiline meetod) kui ka praktilisi külgi (konserveeri-
mis-restaureerimisvõtted). Tema kõrval tõusid olulisteks üli-
õpilased Voldemar Vaga, Armin Tuulse, Villem Raam, Helmi 
Üprus, Ella Vende. Vagast sai kabineti tööjõud juba 1922. a,  
ta keskendus raamatu- ja fotokogu laiendamisele, kuid kor-
raldas professori puudumise perioodil ka kabineti ja muin-
suskaitse tööd.

1920. aastatest tihenes koostöö naabermaade teadlas-
tega, loodi kontakte väliskolleegidega. Kabinet kujunes järk-
järgult kaasaegseks uurimisinstituudiks, „tõsist tunnustust 
väärivaks kunstivarade talletajaks, kelleta poleks siin mõelda-
vad vastavaalalised põhjalikud teaduslikud uurimused ega ka 
õpingud ülikoolis.”2
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Muinsuskaitse seadusandlusest ja seonduvast
Vabariigiaja muinsuskaitse otsese eelloona plaanisid oma kait-
seseadust Vene üleriigilise korraldusega  rahulolematud balti-
sakslased, see jäi aga maailmasõja ja Eesti iseseisvumise tõttu 
poolikuks. Kehtivad muinsuskaitsealased aktid olid puudulikud 
ja mitmeti tõlgendatavad. Nüüd tuli eestlastel tehtu ümber 
hinnata ja oma näo järgi kujundada. Enne iseseisvumist ei 
oldud „võõra” pärandiga (ja muinsuskaitsega tervikuna) tege-
letud, seda ei peetud vajalikukski. Siiski asutati kohe koos riigiga 
Hariduse- ja Sotsiaalministeeriumi (hasomin) juurde kunsti- ja 
muinsuse osakond ja sellele alluv muinsusvalitsus, mille kohu-
seks oli muinasvarade kaitse korraldamine, kuid tegevus piir-
dus „kunsti- ja kultuuriväärtuste päästmisega sõjategevuse 
piirkonnast” (Narvast ja Virumaalt).3

Eesti oma seaduse ettepaneku tegi hasominile 1921. a  
TÜ muinasteaduse (arheoloogia) professor Aarne Michaël 
Tallgren. Selle alusel kokku pandud eelnõusid täiendasid ka 
Kjellin ning TÜ etnograafia dotsent, Eesti Rahva Muuseumi 
(ERM) direktor Ilmari Manninen. Hoolimata korduvatest 
märgukirjadest, millele olid alla kirjutanud ka teadusseltsid, ei 
võtnud hasomin soovitusi kuulda ning seaduse väljatöötamine 
venis. Senikaua aeti läbi eraalgatusliku kaitsega politsei abil 
ning tehti rahvavalgustuslikku selgitustööd ajalehtedes.

1925. aastal võeti lõpuks vastu „Muinaswarade kaitse 
seadus”. Vastutavas rollis oli haridusminister, kes pidi loodava 
Muinsusnõukogu abiga kaitse tagama. Muististe valvamine ja 
üles lugemine  tehti omavalitsuste kohuseks, kes pidid nende 
puudulikust alalhoiust viivitamatult hasominile teatama. Kait-
sekohustuse teatise eelkäijaga ehk teatelehega informeeriti 
omanikke nende valduses oleva objekti kaitse alla võtmi-
sest (samuti teavitati omavalitsust), seda kohale toimetavale 
politseinikule (sic!) jäi kinnituseks teatepaberi ärarebitud 
serv. Lehe pöördel oli kokkuvõte seaduse põhipunktidest ja 
kaasnevatest keeldudest. Kohe hakkas hasomin regulaarselt 
märgukirjadega pommitama ka linnade ehitusosakondi, 
Arhitektide Ühingut, kirikunõukogusid jt, meenutades kohus-
tust teatada kõigist töödest muistisel ning kutsuda „antiik”-
leidude korral kohale spetsialist.

Tegelikkuses ei suudetud olukorda hallata: seadus osutus 
ellurakendamisel pigem raamseaduseks, mitte eeskirjaks või 
juhiseks. Esiajaloolisi ja ajaloolisi kinnismuistiseid ning nende 
muutmiskeeldu ei saanud ei tehniliselt ega sisuliselt ühistel 
alustel määratleda, mistõttu 1926. a lisandus „Haridusminis-
teeriumi sundmäärus registreeritud kinnismuinaswarade kait-
seabinõude käsitamise kohta.” Ent seaduse puudujääke sel 
teel päriselt kõrvaldada ei suudetud. Võimetud oldi kaitsma 
ka registreerimata objekte. Kaitsetegevuse parema koor-
dineerimise kaalutlustel loodi aastal 1929 kunstiajaloo- ja 
muinsustoimkond Õpetatud Eesti Seltsi (ÕES) juurde. Tallin-
nas teostasid kaitset linnavalitsuse arhivaar ja ehitusosakonna 

direktor, kaasates vajadusel arhitekte, aktiivsena osales töös 
Tallinna Ajaloo Selts; eraisikute projektide kinnitamisel kujunes 
kord, et linnavalitsus vaatas need läbi arhitektuuri ja hasomin 
(sic!) muinsuskaitse seisukohast.

Ainsa professionaalse organina tegutses nõuandva funkt-
siooniga Muinsusnõukogu. Sisuline töö käis eri teadusharude 
– „muinasteaduse, kunstiajaloo ja rahvateaduse esindajate 
omaalgatusliku aktiivsuse kaudu”.4 Hasominil polnud võimalik 
üle riigi laiali asuvate muististe kaitset tagada „selles ulatuses ja 
määral, nagu see meie rahvusliku kultuuri huvides oleks olnud 
tarvilik.”5 Hakati toonitama hädavajadust asjatundliku tööjõu 
järele, sest justkui toimiv süsteem rajanes professorite ja 
tudengite vabatahtlikkusel ning teaduslikul huvil. Keskse prob-
leemina nähti erialase koolituse ja teadmistega riigiantikvaari 
puudumist (iseäranis restaureerimisküsimustes); 1928. a tehti 
TÜ vahendusel hasominile  edutu ettepanek luua muinsus-
kaitseinspektori ametikoht. Süsteemi töötamist takistavate 
puudujääkide ilmsikstulekut soodustas sagenev erialane läbi-
käimine teiste maadega.

Otsida „võimalusi muinasvarade kaitset kõvendada” olid 
palunud ka linnade ehituskomisjonide esimehed, linnaarhi-
tektid ja -insenerid. Rohkete kriitiliste väljaastumiste tõukel 
soovitas 1931. a seadust karmistada Teedeministeerium, 
kes järelevalve osalt enda õlule oli saanud.6 Seaduse kehva 
toimimise peapõhjuseks peeti humanitaaralade esindajate 
puudumist „mõõduandvate vanemate riigitegelaste hulgas” 
ning teadusliku keskuse kaugust poliitilisest. Muinsuskaitset 
sellisel kujul ähvardas pinnapealsus ja väliseks vormitäiteks 
kujunemine – vaid nimestike ja kataloogide koostamine (nii 
mõistis seda ilmselt hasomin ise, rõhutades oma tegevus-
ülevaates, et on „teostanud muinasvarade uurimiste järele-
valvet, andes selleks luba ja kinnitades aruandeid”).7

Aktuaalsemaks teemaks tõusis kaitsekorralduse revi-
deerimine 1934–35, mil hasomin võttis päevakorda uue 
muuseumiseaduse, mis hõlmanuks ka muinsuskaitset (lisaks 
sooviti ühtlustada kultuuri- ja looduspärandit puudutav 
seadusandlus). Et muinsuskaitseseadus vajas vaid täiendusi, ei 
osutunud see otstarbekaks, ning Muinsusnõukogu pani kokku 
eelnõu, mille põhjal valmis 1936. a uus „Muinasvarade kaitse 
seadus”. Olulisima muudatusena loodi hasomini juurde muin-
suskaitse inspektori koht ning plaaniti muinsushooldajate ja 
muinsuskaitse usaldusmeeste võrku. Nende ja Muinsuskaitse 
Nõukogu kaudu pidi kaitset teostama hasomini teaduse- ja 
kunstiosakond.

Vastutava rolli sai nüüd inspektor, kes oli ainus palgaline 
muinsuskaitsetöötaja; teistele oli tegu auametiga. Ametlikult 
rajanes kogu kaitsetegevus ühe inimese suutlikkusel: ta pidi 
ühtaegu olema eriala juht, kõigi muististe järelevalvaja, arheo-
loogiliste kaevamiste ja restaureerimistööde juhataja, admi-
nistraator ning kantseleiametnik. Samuti tekitas probleeme 
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ameti nõutav mobiilsus: talle paluti tulutult tasuta sõitu Eesti 
raudteedel, pöördudes murega ka Vabariigi Valitsuse poole – 
Teedeministeeriumi keeldumise põhjuseks oli sellise privileegi 
ebademokraatlikkus. Et inspektori tegevusala hõlmas korraga 
nelja teaduslikku distsipliini (arheoloogia, kunstiajalugu, ajalugu, 
etnograafia), oli selge, et ta ei saanud olla kõigis ühtviisi kom-
petentne. Seda tõdes ka esimeseks (ja viimaseks) inspektoriks 
valitud arheoloogia ja etnograafia magister Eerik Laid.

Süsteemse usaldusmeeste võrgu loomine oli Muinsus-
nõukogus otsustatud juba 1934. a (üksikuid usaldusisikuid 
oli varemgi, mõni raporteeris hasominile regulaarselt). Nen-
de leidmiseks paluti vallasekretäridel infot levitada ja kandi-
daate pakkuda. Enamasti olid usaldusmeesteks kooliõpetajad, 
võrsunud seega muinsuskaitsjate endi käe alt (TÜ filosoofia-
teaduskond oli peaaegu et spetsialiseerunud õpetajate koo-
litamisele).

Perioodi lõpul mattusid muud küsimused emotsionaal-
sete, kuid väheviljakate vaidluste alla baltisakslastega seoses 
Umsiedlung’i ja varade väljaveokeeluga. Pingestatud poliitilist 
olukorda jälgides ja hullemat ennetades oli koostamisel 
konventsiooni kava ajalooliste muististe kaitseks sõja korral; 
ka seoses baaside lepinguga tehti eeluurimist, et muistised 
võimalusel puutumata jätta.

Kaitsetegevusest avaldati küll vaheülevaateid, kuid mitte 
ühtki tõsisemat trükist. Tähelepanuväärselt oli kavandamisel 
muinsuskaitse aastaraamat, tänase aastaraamatu realiseerima-
ta jäänud eelkäija. Punktidena loetletud sisukava oli järgnev: 
esmalt pidi selgitatama muinsuskaitse põhimõtteid ja vajadusi, 
edasi tuli võrdlus naabermaadega, siis peatükk vabaõhumuu-
seumi kohta, seejärel muinsuskaitse ajaloost meil ja mujal, 
lõpuks registreeritud muististe loetelu ja seadus ise. Sellesar-
nast skeemi järgisid õhukesed saksa- ja prantsuskeelsed en-
nasttutvustavad publikatsioonid; eestikeelne olnuks arvatavasti 
põhjalikum. Oleks ilmunud (arvestades lehtede järjestust seda 
mainivas arhiivisäilikus, siis 1930. aastate algupoolel) koguteos, 
mis põhimõtteid ja tagamaid märksa selgemini avanuks. Õn-
neks avaldati enamusel väljakäidud teemadest artikleid aja-
lehtedes-ajakirjades, eeskätt Harri Moora ja hiljem Eerik Laidi 
sulest (võimatu pole, et esialgu aastaraamatu tarbeks kirjutatu 
baasil).

Muinsusnõukogust
Juba kaitseseaduse eel juhiti tähelepanu muististe hävimise 
juhtumitele ning teadvustati, et seadus ei kindlustaks veel 
nende säilimist: vaja oli ennetavaid ja kaitset reguleerivaid 
organeid. Muinsusvalitsus suleti juba 1921. Kavandati kaheksa-, 
hiljem neljaliikmelist teaduslikku toimkonda.

1925. a seadusega loodud Muinsusnõukogu viieliikmeli-
se koosseisu moodustasid TÜ kunstiajaloo, Eesti ja naaber-
maade muinasteaduse ning Eesti ja Põhjamaade ajaloo pro-

fessor, ERMi direktor ning hasomini määratud eesistuja. 1936 
muudeti see kuueliikmeliseks Muinsuskaitse Nõukoguks, 
esmaloetletutele lisandusid hasomini esindajatena inspektor 
ning teaduse- ja kunstiosakonna direktor. Istungitele võis nõu- 
andva häälega osalema kutsuda teisi spetsialiste. Koostöö-
partneritena loetleti TÜ arheoloogia ja kunstiajaloo kabinetti, 
ERMi, ÕES-i mündikabinetti ja Akadeemilist Ajaloo Seltsi. 
Nõukogu käis koos vähemalt neli korda aastas, otsused jõus-
tusid pärast hasominipoolset kinnitamist. 1940. aastal tege-
vus lakkas, kuid Muinsuskaitse Komisjoni nime all peeti koos-
olekuid ka 1942. a.

Juhtivintelligentidest koosneva nõukogu „wõimkonda” 
kuulus mh muististe väärtuse hindamine, loa andmine res-
taureerimiseks, registreerimise või kaitse alt vabastamise 
ettepanekute tegemine. Esimeseks ülesandeks sai muististe 
registri koostamine. Ülesanded jagati institutsiooniti nii, et 
kaitsmisettepanekuid said teha: esiajalooliste muististe kohta 
– arheoloog, ajalooliste kohta – ajaloolane, kunstiajalooliste 
esemete (sic!) kohta – kunstiajaloolane, rahvateaduslike kohta 
– ERMi direktor. Tegelikult keskendusid kunstiajaloolased esiti 
just kinnismuististele, abiks oli Ajaloo Selts. Ametlikult andis 
hasomin ehitiste arvelevõtmise ülesande Kunstiajaloo Kabi-
netile alles 1928.

Nõukogu kokkusaamised kavandati Tartusse, sest „kaitse 
eesmärk on kõige pealt teadusliku uurimise hõlbustamine 
[...] ja sellepärast peab see kaitse sündima kõige lähemas 
ühenduses teadusliku uurimistöö enesega.”8 Kirjavahetuse 
Tallinna kaudu käimine tekitas ka mõttetut lisaajakulu, samas 
kui teaduspealinnas „asuvad kompetendid otsustajad, kust 
tarbekorral- wõib [...] igal ajal asjatundja wälja sõita, kus on 
olemas ja alati saawad olema ülemaalised teaduslikuks ots-
tarbeks kokku seatud muinaswarade registrid, kuhu ei tarwit-
se enam palgata uusi ametnikke ega asutada uusi arhiiwe”.9 
Küllap nähti, kui suurt töökulu see muude kohustuste kõrvalt 
nõukogu liikmetele paneb (isegi isikliku uurimisvaldkonna ja 
huvidega kokku langedes), kuid tagamaaks oli soov veenda 
riiki loovutama ametnike otsustusõigus professionaalidele.

Mida kaitsti?
Seadus kuulutas kinnismuististest kaitse alla kuuluvaks 
kindluste, losside, kloostrite, kirikute, kabelite varemed jt 
(kunsti)ajalooliselt tähtsad ehitused ja nende rühmad: hoo-
ned, mis esindavad ajastuomast tüüpi või stiili (tähelepanu-
väärselt võeti ansamblid kaitse alla ühe muistisena, sh kõik 
Narva bastionid; keelatud oli võõrandada isegi vallasvara, mis 
hoonega „stiililise üksuse” moodustab). Kuigi domineerisid 
avalikud hooned, kaitses seadus ka mõisaid ja nn kodaniku-
maju ning neid püüti samadel alustel hooldada-restaureerida.

Keskenduti peaasjalikult keskaegsele, aga ka hilisemale. 
Objekti kaitsmise eeltingimuseks peeti üldjuhul 60-aastast 
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vanust (nii oli muinsusi defineerinud Alois Riegl ja sellest 
lähtunud baltisaksa uurijad). Sel viisil sätestati kõigi ajaloo-
perioodide väärtuslikkus Eesti kultuuri jaoks (kõik, millel rah-
vuslik, teaduslik või kunstiajalooline tähtsus). Võiks ju arvata, et 
kõige raskem oli rahvale seletada baltisaksa pärandi kaitsmist, 
kuid omavalitsusedki (kus enamasti polnud erialaharidusega 
ametnikke) soovitasid ridamisi kaitsta mõisate härrastemaju. 
Ka Laid kirjutas, et muinsuskaitse peaülesanne on „võimaluste 
piires säilitada [...] kõiki meie kodumaa minevikku iseloomus-
tavaid ainelise kultuuri valdkonda kuuluvaid väärtusi”.10

Kunstiajaloolased ei tundnud tollal teadupärast taluarhi-
tektuuri vastu huvi ning Eesti oma arhitektuuriloost muud 
võtta polnud (ärkamisaja-järgne arhitektuur ei andnud muis-
tise mõõtu välja oma nooruse tõttu). Taluhoonetele mõtle- 
sid aga etnograafid – nii oli neil muinsuskaitselises mõttes 
koht ikkagi olemas. Väärtuslikuks loeti „endisaegseid karak-
teristlisi hooneid”: rehemaju, suvekööke, vabadiku-, popsi-
talusid, saunu, aitu jms11 (arhitektuurist enam vallasvara, ka 
ERMi juures tegutses muinasvara päästetoimkond). 1920. aas-
tatel tegutses Eesti Vabaõhumuuseumi Ühing, kuid muuseumi 
loomise takerduti sobiva kooskäimiskoha otsimisse.

Registreerimisest-arhiveerimisest
Esimese hooga registreeriti vaid esiajaloolist pärandit (arheo-
loogid olid eeltööga alustanud varem); ehitisteni jõuti 1926. 
aastal. Sügiseks 1936 oli kaitse all kokku üle 1700 kinnismuis-
tise, neist 420 kunstiväärtuslikud või ajalooliselt tähtsad hoo-
ned.

Inventeerimised moodustasid kaitse alla võtmise ette-
panekute baasi, kuid huvitavaid objekte käidi mõõtmas-
pildistamas ka selle tagamõtteta. Fotograafia sai oluliseks 
uurimisvahendiks: Kjellini ajast hakati teadlikult fotosid koguma 
ja tegema „kõigist linnadest, kus leidub vanemat ehituskunsti”, 
esikohal oli muidugi Tallinn, järgnesid Narva ja Tartu.12 1930. 
aastatel pakkus sihtasutus Eesti Kultuurfilm koguni abi res-
taureerimis-/väljakaevamistööde filmimisel; selle ettevõtmise 
tulemustest (kui neid oli) andmed puuduvad.

Üldist registrit hoiti hasominis, piirkondlikke nimekirju 
omavalitsustes, erialaseid vastavalt institutsioonile. Moodus-
tuv arhiiv hakkas järgima sama neljast jaotust, mille kaudu 
kaitse oli korraldatud. Kunstiajaloomuististe registreerimist 
koordineeris osalt Vaga, kusjuures 1932. a oldi tema hinnan-
gul lõpule jõudmas. Mõõdistus- ja inventeerimistöid viisid 
mh läbi Ernst Kühnert, Ernst Ederberg, Nikolai Paulsen, Otto 
Grohmann, Jaan Eino Armolik, Heinrich Hein, Edgar Saadre, 
Sten Karling, Armin Tuulse; kiriklike muististe puhul raken-
dati lisaks usuteaduse tudengeid. Kabineti arhiivi laekusid ka 
restaureerimistele eelnevad uurimismaterjalid, teatud juhtu-
del hoiustati neid ÕESis.

Registreerimisega muististe hulk mitte üksnes ei kasva-

nud, vaid ka kahanes. Muististe nimekirjast kustutamine oli 
registreerimisega võrdselt sees juba seaduses. Objekte võeti 
kaitse alla sageli seetõttu, et nad olid kasutuseta ja halvas 
korras, ning kaitse alt ära samadel põhjustel. Sageli taotlesid 
kustutamist omanikud ise, vahel need ka rahuldati. See an-
nab tunnistust alguse tuhinast, millega registreeriti muistiseid 
kohati vaid kirjelduste alusel: info kogumise ülesanne usaldati 
esiti tudengitele, seaduse jõustumise järel omavalitsustele ja 
isehakanud korrespondentidele, kes ei pruukinud olla kuigi 
asjatundlikud.

Nn ennatliku registreerimise probleemiga seostub ka 
vastakas suhtumine moodsamasse pärandisse. Nt klassitsismi 
osas hinnati väärtuslikuks üldjuhul enne 19. sajandi keskpaika 
valminut, seegi sõltus isiklikest eelistustest (Karling on teinud 
kaitse alt vabastamise ettepanekuid põhjendusel „uus ja väär-
tusetu”13). Uuemaid hooneid on 1930. aastatel tõesti ohtralt 
registrist kustutatud.

Restaureerimistöödest ja -kontseptsioonist
Seadus lubas haridusministril kõiki muistiseid selleks määratud 
krediidi piires parandada ja restaureerida. Esiti toimusid haso-
mini kuludega vaid korrastustööd kirikutes ja linnustes, hiljem 
võeti ette mitmeid ulatuslikke projekte. Tollaseid hoiakuid 
kajastades restaureeriti peamiselt keskaegset ehituspärandit. 
Arvukate restaureerimiste põhjuseks oli mh 1920–21 riigis-
tatud hoonete hulk, paljud neist olid lagunemisohtlikud. Töid 
viidi läbi vastavalt vajadusele, mitte süsteemselt. Suurima 
raskusena nähti vana hoone ja moodsa elu, muinsuskaitsjate 
ja eraomanike ristuvate huvide ühildamist (seda enam, et 
linnamajade ja mõisate restaureerimisprojekte esitati aasta-
aastalt rohkem).

Põhjalikke ehitusajaloolisi uurimisi restaureerimistele ei 
eelnenud ega järgnenud. 1934. aastaks oli hasomin väljasta-
nud 12 uurimisluba ja 49 arheoloogiliste kaevamiste luba 
(eraldatud summad olid kaevamiste puhul restaureerimistest 
suuremad, kuid teoks said need suuresti eelarveväliste toe-
tuste abil). Tegevust ei dokumenteeritud ka mitme Tallinna 
linnamüürilõigu lammutamisel 1930. aastatel. Probleemidest 
seoses muististel projekteerivate arhitektide puudulike tead-
mistega räägib asjaolu, et veel 1940. a pidas Muinsuskaitse 
Nõukogu „soovitavaks, et Tehnika Ülikooli arhitektuuri osa-
konna ja Tallinna Tehnikumi õppetegevuse korraldamisel silmas 
peetaks ka kodumaa ehitusajaloo ja selle mälestusmärkide 
alalhoiu ja konserveerimise käsitlemist.”14

Tänapäevaselt märgiti, et absoluutseid kriteeriume res-
taureerimisküsimustes kehtestada ei saa: iga olukorda tuleb 
vaadelda iseseisvalt. Kuigi kogu restaureerimistegevus ole-
vat konserveeriv, käis see tegelikkuses vaid hoone esialgse 
kuju kohta (hilisemad kihistused eemaldati, nagu tollaste 
põhimõtete järgi loomulik oligi); „antikiseerimist” siiski välditi. 
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Järgnevate kümnendite restaureerimispõhimõtted pandi 
laias laastus paika 1910. aastatel, mil ruskinlikult väideti, et 
rekonstruktsioonil „on kyljes imitatsiooni piinlik karakter ning 
[...] „kunstlikult vanu” uuendet osi iialgi ei saa täiesti orgaani-
liselt yhte sulatada säilind ehtse vanaga.”15 Viimast taotles 
nt Tallinna vanalinna uusehitiste välisilmes sageli rakendatud 
arhaiseeriv traditsionalism, ümberehitusi loetigi sinna lisandu-
nud uutest majadest õnnestunumaks.

Kokkuvõtteks
Ka põgus ülevaade Eesti omariiklusaegsest muinsuskaitseins-
titutsioonist, -praktikatest, -seadusandlusest ja selle rakendu-
misest võimaldab muinsuskaitse kui nähtuse paigutada laiemale 
foonile. Siit välja jäänud tõlgenduslik pool on loetav ridade 
vaheltki, väärtushinnangute kohta võimaldavad järeldusi teha 
nt restaureerimised. Tasub meenutada, et ühe ametniku ase-
mel on riiklikult palgatud töötajaid tänaseks poolsada. Prae-
gused mured on detailsemad kui muinsuskaitse alguses, mil 
tuli tegeleda „suurte küsimustega” (mida üldse kaitsta?; miks 
võõrast hoida?), kuid 1920.–30. aastates peituvad mitmeti 
tänase muinsuskaitse juured ning tollal suunda näidanud küsi-
mused on ju paljuski muinsuskaitse igikestvad probleemid.
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ICOMOS 
Rahvusvaheline Monumentide ja Muinsusväärtuste Nõukogu

Riin Alatalu
International Council of Monuments and Sites on eesti keelde tõlgi-

tud mitmeti. Eesti Rahvuskomitee asutamisdokumentides tõlgiti see 

kui Rahvusvaheline Mälestusmärkide ja Ajalooliste Paikade Nõukogu, 

põhikirja registreerimisel 22.01.1993 kasutati Rahvusvahelise Kinnis-

mälestiste Nõukogu nimetust. Siinkohal on lähtutud UNESCO Eesti 

Rahvusliku Komisjonis kasutamist leidnud nimekujust.

1965. aastal asutatud ICOMOS on maailma mõjukaim kinnis-

mälestiste, arhitektuursete ansamblite ja ajalooliste paikade säili-

tamise, kaitse ja väärtustamisega tegelev vabatahtlike ekspertide 

ühendus. Rahvusvahelise organisatsiooni loomise vajadus sõnastati 

Veneetsias 1964. aastal ajalooliste hoonete arhitektide ja spetsia-

listide kongressil. Samal kongressil võeti vastu ka Veneetsia harta. 

ICOMOS on UNESCO ja selle Maailmapärandikomitee1 ametlik 

nõuandev organisatsioon 1972. aastal vastuvõetud maailmapärandi 

konventsiooni rakendamisel.

ICOMOSi põhikirjaline eesmärk on korraldada nii otsustajate 

kui ka ühiskonna pärandialast harimist, nõustamist, uurimist ja doku-

menteerimist. Aga samas on ICOMOS ka n-ö ühiskondlik valvekoer, 

mis peab operatiivselt sekkuma juhul, kui riigi või kohaliku omavalit-

suse tegevus ohustab pärandit.

Juba organisatsiooni loomise üks eestvedajaid Pietro Gazzola 

sõnastas eesmärgi luua kõrgeim kohus restaureerimis- ja konser-

veerimisküsimustes.2 Oluline on lisada, et „kohtu“ kõrgeim aste on 

rahvusvaheline ICOMOS ja mitte selle riiklikud komiteed – nende 

info kuulub ülepolitiseeritud maailmas erapoolikuse vältimiseks igaks 

juhuks alati kontrollimisele.

ICOMOS eeldab oma liikmeskonnalt kvaliteeti: lisaks haridusele 

on nõutav erialane staaž ning praktiline või akadeemiline uurimis-

kogemus. Praegu on liikmeid ligi 9500, liikmete arv kõigub riigiti 

mõnest inimesest mitmesajani. Mõnes väikeriigis tekitab ICOMOSi 

suur liikmete arv küll teatavaid kõhklusi oodatud kvaliteedi osas. 

Missioonitunde ja isikliku vastutuse rõhutamiseks võeti 2002. aastal 

vastu ICOMOSi eetikakoodeks, mis eeldab iga üksiku liikme sekku-

mist pärandi kaitseks.

ICOMOSi üksikliikmed koonduvad üldjuhul rahvuskomitee-

desse. Lisaks 113 rahvuskomiteele võib riikide piires moodustada 

veel teisigi, vähemalt viiest liikmest koosnevaid komiteesid, ICOMO-

Siga saab liituda ka sõltumatu üksikliikmena. Lubatud on kuuluda ka 

teiste maade komiteedesse, juhul kui oma kodus rakendatakse n-ö 

suukorvi taktikat. Lisaks üksikisikutele võivad liikmeteks olla ka eriala-

organisatsioonid ja toetajaliikmed. Staažika ühendusena valib ICO-

MOS (valdavalt organisatsiooni enda tegevust edendanud inimeste 

seast) ka auliikmeid.

ICOMOSi peakontor asub Pariisis, seal on ka maailma üks suurim 

erialane raamatukogu ja UNESCO-ICOMOSi dokumendikeskus, kus 

hoitakse muuhulgas maailmapärandi objekte puudutavaid materjale.

ICOMOSi argipäeva juhib administratsioonist ning maailma-

pärandi ja dokumentatsiooni osakonnast koosnev rahvusvaheline 

sekretariaat. Organisatsiooni tegevussuunad paneb paika iga kolme 

aasta tagant kogunev peaassamblee. Assambleel valitakse president 

ja viis asepresidenti, kes koos peasekretäri ja peavarahoidjaga moo-

dustavad Büroo.

Korra aastas kogunevad Bürood esindav täidesaatev komitee 

ja rahvuskomiteede ning teaduskomiteede esimeestest koosnev 

nõuandev komitee. Viimane annab nõu üldkogule ja täitevkomiteele 

ning teeb soovitusi tegevuse ja programmi prioriteetide kohta.

Riiklikud ehk rahvuskomiteed korraldavad tegevust oma kodus, 

19 teaduskomiteed aga valdkonniti rahvusvahelisel tasandil. 

Lisaks teaduskomiteedele tegutseb aktiivselt ka pärandi nn 

punane rist – Sinine Kilp ehk International Council of Blue Shield. 

Sinine Kilp moodustati 1996. aastal ICOMOSi, Rahvusvahelise Arhii-

vide Nõukogu ICA, Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOMi 

ja Rahvusvahelise Raamatukogude ja Arhiivide Liidu IFLA initsiatiivil 

ja see tegeleb otseselt ohustatud pärandi kaitse ja kriisiolukorda-

dega. Sinisel Kilbil on 13 komiteed väga tugeva päranditeadlikkusega 

riikides.

ICOMOS Eestis
Eesti kõige staažikam ICOMOSi liige on Fredi Tomps, kes Vabariik-

liku Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni juhatajana kuulus 

1978. aastast NSV Liidu komiteesse. Toonane ICOMOS koondas 

liiduvabariikidest vaid tippametnikke, ometi jõudis ICOMOS meile 

ka koju kätte: 1985. aastal toimus Tallinnas rahvusvaheline ICOMOSi 

kollokvium. 

1990. aasta oma ootamatute võimalustega tõi poliitilise suuna-

muutuse ka meie ICOMOSi poliitikas: peaassambleele Lausanne’i 

ühekandimeestena koos teel olles otsustasid Tomps, lätlane Martins 

Apinis ja leedukas Jonas Glemž eralduda NSV Liidu komiteest ja 

moodustada kolmeliikmeline Balti komitee. Rongis koostati pöördu-

mine Büroole, kohale jõudes saadi operatiivselt ka toetav vastus. 

Kolmik jätkas üksmeeles Baltikumi esindamist, kuni Apinise traagilise 

hukkumiseni autoavariis.

Taasiseseisvuse esimestel aastatel oli iseenesestmõistetav taas-

tada ajaloolised seltsid ja ühingud ning liituda okupatsiooniaastatel 

loodud rahvusvaheliste organisatsioonidega. Nii kutsuti teiste seas 

27.02.1992 kokku ka ICOMOSi Eesti Rahvuskomitee Asutav Kogu.

Kutsed saadeti 17 organisatsioonile ning 30 üksikisikule, koos-

oleku kuulutus avaldati ajalehes Sirp.3 Ettevalmistus oli korralik, esi-

meseks koosolekuks oli olemas nii põhikirja projekt kui ka ideed 

edasiseks. 

Kaur Alttoa, üks asutamise initsiaatoritest tutvustas võimalikke 

töösuundi: spetsialistide ja omanike harimine ning omavalitsustele ja 

kodanikele suunatud muinsuskaitseline propaganda. Kõige olulisem 

oli aga parandada erialainimeste kohalikku koostööd ja luua võima-

lused rahvusvaheliseks ühistegevuseks. Paari aastaga olid muinsus-

kaitsjad jagunenud väga paljude organisatsioonide ja ettevõtete 

vahel ning infoliikumine oli muutunud väga keeruliseks. Omaette 

eesmärk oli aga võtta maksimum vastavanenud võimalusest kohtu-

da väliskolleegidega. Igasuguste välisekspertide saabumise kohta käiv 
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info pidi jõudma kõigi liikmeteni. Toonast janu külaliste järele iseloo-

mustab protokollitud mure, et erafirmad püüavad hoida nende 

külalistena Eestis viibivaid välisspetsialiste võimalikult ainult endale, 

samas kui mõistlik oleks neid kasutada kogu restaureerimistegevuse 

huvides.4 

ICOMOSi Eesti Rahvuskomitee asutajaliikmeid oli 30, neist juha-

tusse valiti tervelt seitse. Oodatud populaarsuse asemel sattus aga 

vastloodud organisatsioon erimeelsustesse ja sekeldustesse. 

Viis inimest olid enne rahvuskomitee loomist jõudnud kirjutada 

avalduse liitumaks Balti komiteega. Kutse ERK asutamiskoosolekule 

saadeti ka neile. Et sellest viisikust liitus kohe vaid Teddy Böckler, 

kõrvale jäi aga varsti Fredi Tomps ja varsti ka pooled asutajaliikmed, 

on seotud nii raha- kui ka muinsuskaitse süsteemi reformist tulene-

nud pingetega.

ICOMOSi rahvusvaheline liikmemaks oli toona 20 USD, kus-

juures Pariisi makstava summa miinimum oli 300 USD iga komi-

tee kohta. Asutamiskoosolekul kehtestati poolaasta liikmemaksuks 

100 rubla, mai algul otsustati see aga tagastada ning maksu suuruse 

määramisega oodata Eesti krooni kehtestamiseni.5 Liikmemaksu 

suurus – 300 krooni – otsustati alles novembri lõpus. Summa oli 

rahareformi järgses olukorras paljudele ülejõukäiv ja nii pakuti huvi-

listele võimalust olla 100 krooni eest ainult rahvuskomitee ja mitte 

nn suure ICOMOSi liige.

Olgugi et leidus neid, kes olid valmis liikmemaksu täies ulatuses 

tasuma, eksisteeris komitee aastaid vaid riigieelarvest taotletud liik-

memaksu toel. 1994. aastal valitsus raha ei eraldanud,6 väidetavalt 

langes just seetõttu liikmete arv 16-lt kümnele.7 Ka välisülekande 

protseduur ise oli veel taasiseseisvuse esimestel aastatel keeruline, 

pealegi nõuti raha nn kõvas valuutas. Komitee esimese ülekande 

Pariisi tegi Kaur Alttoa välisreisil olles Münsteri pangas. Lisaks lonka-

vale maksedistsipliinile kulus mõnel liikmel korduvatest meeldetule-

tustest hoolimata ka vormikohase CV esitamiseks paar aastat.

Samuti põhjustas segadust Balti komitee tegevuse lõpetamine. 

Vaid kaks nädalat pärast asutamiskoosolekut kohtusid Riias riik-

liku muinsuskaitsesüsteemi esindajatena Koit Väinsalu Eesti Kultuuri-

ministeeriumist, Juris Dambis Lätist ja Vitas Karciauskas Leedust ning 

leppisid ministeeriumite tasandil kokku valitsusväliste ekspertorgani-

satsioonide loomise protseduurid.8

Eesti rahvuskomiteele selline normeerimine ei istunud ja esimees 

Kaur Alttoa saatis protesti ühise töögrupi moodustamise nõude 

osas.9 Siinjuures on asjakohane meenutada, et neid aastaid iseloo-

mustas ka teatav püüd vabaneda nõukoguliku pärandina tajutavast 

kuuluvusest Baltikumi, lõunanaabrite asemel eelistati suhelda põhja- 

ja läänenaabritega. Eriarvamused asjade käigu üle andsid põhjust nii 

mõnekski mahlakaks kirjaks ICOMOSi ja Kultuuriministeeriumi vahel 

ning ainest tänaseks juba oma elu elama hakanud rahvapärimuseks 

kohalike konfliktide kohta.

Samal ajal kui ERK ja Kultuuriministeerium teravusi vahetasid, 

teavitas Jonas Glemza Balti komitee nimel nii asjaomaseid riike kui 

ka ICOMOSi Bürood, et Balti komitee toetab igati rahvuskomiteede 

loomist ning lõpetab oma tegevuse kohe nende registreerimise 

järel.

Nagu arvata, oli uuel ühendusel plaane palju. Kõige aktiivsemad 

liikmed – Kaur Alttoa, Helve Ilves, Jevgeni Kaljundi, Mart Keskküla, 

Ants Kraut, Jaan Tamm ja Hain Toss – kavandasid mitmeid üritusi ja 

seminare. Kaljundi eestvedamisel sai üheks tegevussuunaks Narva, 

et väärtustada Nõukogude võimust räsitud linna, appi oodati ka 

väliseestlaste muinsuskaitseseltsi. 1995–1996 toimus ICOMOSi eest-

vedamisel Narvas mitu üritust.

Kohe võeti päevakorda ka restaureerimismetoodika ja -prak-

tika küsimused. Otsustati korraldada ministeeriumi ja asjakohaste 

asutustega ühine arutelu „restaureerimismetoodikas valitsevast 

anarhiast üle saamiseks“. Töö ja materjali kvaliteet on püsinud ühe 

järjekindlama teemana rahvuskomitee koosolekute ligi paariküm-

neaastases ajaloos.

ICOMOS osales aktiivselt ka muinsuskaitseseaduse koostamisel. 

Nii tehti märkusi seaduse algsesse versiooni sissekirjutatud nn üle-

tsentraliseerimise kohta. Sooviti tugevdada ka Muinsuskaitsenõu-

kogu positsiooni: selle otsused peaksid olema ametile ja selle 

direktorile mitte nõuandvad, vaid kohustuslikud. Muuhulgas tehti 

ettepanek, et Muinsuskaitseameti peadirektorit ei peaks ametisse 

määrama kultuuriminister, vaid nõukogu soovitust järgides Vabariigi 

Valitsus, sest ameti töö on seotud mitme eri ministeeriumi valitsus-

alaga. Lisaks omaniku kohustustele riigi ees, soovitati seaduses selgelt 

sõnastada ka riigi kohustused omaniku ees.

Rahvuskomitee algatas ka diskussiooni maailmapärandiobjektide 

valimiseks ning osales Tallinna vanalinna kandidatuuri esitamise ette-

valmistamises. Kaaluti ka Tartu Jaani kiriku, Koguva küla ja Kuressaare 

linnuse sobivust maailmapärandi nimekirja. Peamiselt Jaan Tamme 

initsiatiivil hoidis ICOMOS üleval diskussiooni Haagi konventsiooni 

ratifitseerimiseks ja täitmiseks.

Eesti Rahvuskomitee liikmete arv on alati olnud tagasihoidlik, 

kõikudes kümne ja kahekümne vahel. Nii nappide jõududega ja 

positsioonis, kus paljud liikmed on üht või teist pidi ametlike otsus-

tasanditega seotud, on ühiskondliku valvekoera rolli täitmine keeru-

line. ICOMOSi initsiatiivil käis 2005. aastal Tallinna probleemidega 

tutvumas UNESCO ekspert prof. Giorgio Piccinato. 2008. aastal anti 

eksperthinnang Tallinna vanalinna arengukavale. 2009. aastal algatati 

laiem diskussioon Estonia teatri juurdeehituse kohta. Üldiselt on aga 

väikesearvuline ja entusiastidest koosnev ICOMOSi Eesti Rahvus-

komitee tegelenud pigem aeg-ajalt esilekerkivate üksikküsimustega 

kui kehtestanud end järjepideva valdkonna arvamusliidrina. Sama 

seis on ka Lätis ja Leedus. Soome ligi 200-liikmelist ja Rootsi ligi 

150-liikmelist Rahvuskomiteed peetakse aga selgelt ekspertarva-

muse sõnastajaks nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Eesti 

ICOMOSil on eesmärke ja eeskujusid, mille poole püüelda.

1 UNESCO Maailmapärandikomitee kohta vt: R. Alatalu. Mis on maailma-
pärand? – Muinsuskaitse aastaraamat 2006, lk 100–103.
2 M. Petzet. Report by the President. 13th Assembly of ICOMOS Madrid,  
Hispaania 01.–05. detsember 2002
3 Sirp, 1992, 14. veebruar, nr 7.
4 ICOMOSi Eesti Rahvuskomitee üldkogu koosoleku protokoll, 18. mai 1992.
5 ICOMOSi ERK juhatuse koosoleku protokoll, 04. mai 1992.
6 ICOMOSi ERK üldkogu koosoleku protokoll, 25. aprill 1994. Valitsus ei rahulda 
rahataotlust. Kõik, kes soovivad edasi liikmed olla, tasuvad hiljemalt 15. aprilliks 
280+100 krooni.
7 20.10.1995 kiri kultuuriminister Jaak Allikule. Palume erandkorras toetada 
1996. a. liikmemaksu tasumisel 10 x 145 FRF + eelmise aasta võlg 250FRF 
(kokku ca 4855.- krooni). Kõrge liikmemaks ähvardab edaspidi inimeste 
suhteliselt väikeste sissetulekute tõttu viia ICOMOSi ERK likvideerimiseni. 
Arvestades, et Eesti on UNESCO liige, mille I järgu allorganisatsiooniks on ICO-
MOS, ei ole meie arvates rahvuskomitee likvideerimine soovitav.
8 Luua eraldi ICOMOSi komiteed igas Balti riigis, et seejärel astuda samaaeg-
selt/ühiselt ICOMOSi liikmeks.
9 Kaur Alttoa kiri Koit Väinsalule, 14. mai 1992.
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KUNINGALINNAST KALININI LINNAKS
ehk võitjate üle kohut ei mõisteta

Mariann Raisma

Kaliningrad (aastani 1946 Königsberg) on tänapäevase 
Euroopa dramaatilisemaid Teise maailmasõja mälestusmärke. 
Linnast teatakse enamasti kolme fakti: tegemist on kunagise 
Saksa linnaga; siin elas ja töötas kuulus filosoof Immanuel  
Kant ning Königsbergi lossis oli originaalne Merevaigutuba, 
mis maailmasõjas kaduma läks. Kui sakslasi pole siin enam 
ammu ning merevaigutuba tänaseni kadunud, siis Kanti haud 
on Toomkiriku kõrval alles ning sellele tuuakse jätkuvalt 
punaseid nelke.

Kesklinnas paikneva hotelli Kaliningrad aknast näeb siiani 
suure sõja ja suure poliitika valusat tagajärge: vaatena avaneb 
iseloomutu ja hall linn. Ja kuigi Euroopas on palju piirkondi, 
mis sõjas purustati, on maailmasõja üheks traagilisemaks 
märgiks kindlasti just Königsbergi ja Preisimaa saatus. Piirkond, 
kus hävitati lisaks arhitektuursele ruumile sama totaalselt ka 
paiga kultuuriline ja vaimne identiteet. Kaliningradi oblast, kus 
maastikul tänapäevani üksikud vanade Saksa kirikute varemed 
ning kus veel hiljuti võis paljudel hoonetel pommijälgi näha, 
on viimastel aastatel tõusnud Venemaa majanduse üheks lipu-
laevaks ning läbi elanud väga suuri muutusi moodsa majan-
dus- ja puhkekeskuse kujunemisel. Kohalikud räägivad uhku-
sega, et just siit on pärit Vladimir Putini abikaasa, kelle toel on 
siia palju raha investeeritud.

Kunagine Königsberg oli aastasadu Preisimaa suurim 
ja tähtsaim linn. Kuni 1960. aastateni linna keskmes olnud 
Königsbergi lossi ehitamist alustasid 1255. aastal Saksa ordu 
rüütlid. Königsbergiks nimetati kindlus böömi kuninga Ottokar 
II auks, kes juhtis ristisõda Preisimaal tollaste paganate vastu. 
Hansa liitu kuulunud linn oli 15. sajandi keskpaigast alates ka 
Saksa ordu peakorter ning 1525. aastast Preisi hertsogiriigi 
keskus. 1544. aastal asutas hertsog Albert Albertina Ülikooli 
– peale Marburgi oli see vanuselt teine protestantlik ülikool 
maailmas –, mis kujundas linnast olulise hariduskeskuse.  
Alates 1701. aastast oli piirkonnal oma valitseja, Preisimaa 
kuningas. 18.-19. sajandil muudeti linna arhitektuurset pilti 
oluliselt:  püstitati palju uusehitisi ning ehitati ümber vanu. 19. 
sajandi II poolel ehitati linna ümber uus Tudori-stiilis linnamüür 
ning massiivne kindlustuste vöönd. Linna allakäik algas pärast 
I maailmasõda, kui Ida-Preisimaa lõigati nn Poola koridori 
loomisega ära ülejäänud Weimari Vabariigist. Aastasadade 
pikkuse kultuuri lõpp saabus II maailmasõjas.

Liitlasvägede ulatuslikud hävitusreidid Saksa linnadesse 
jõudsid Königsbergini. 1944. aasta augustis pommitasid 
linna Briti õhuväed. Pommitamisega oli suudetud hävitada 
linna ajalooline keskus: ülikool, loss, katedraal ning kirikud 
olid muudetud varemeiks. Kuid kõige suurem laastamistöö, 
kui hävines üle 90% linnast, toimus 1945. aasta aprillis. 6. –9. 
aprillini viisid Nõukogude väed läbi viimaseid operatsioone 
Ida-Preisimaal – pealetungi Königsbergile. Neli päeva toimus 
intensiivne ja hävitav linnasõda. Saksa garnisoni ülema kindral 
Otto Laschi ettepanekule alla anda oli Hitleri vastus „võidelda 
viimase meheni“. Ning Lasch võttis ise vastu otsuse alistuda. 1930. aastate vaade Kneiphofile ja Toomkirikule õhust. Repro
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Vastupidiselt enamikele suutis Lasch ise ellu jääda: venelased 
võtsid ta vangi, ta oli 1955. aastani Vorkuta vangilaagris, mille 
järel sai tagasi Saksamaale, kus suri 1971. aastal Bonnis. Tema 
kirjutanud raamatutes Königsbergi langemise ja Vene vangi-
laagri kohta saab lugeda sõjast „kaotajate poolel“. Saksa gar-
nisoni sõjaaegne punker kunagises Kuninga Aias, praeguste 
viiekorruseliste elumajade vahel on linna üks suuremaid 
turismiatraktsioone, mis meenutab muuseumina Königsbergi 
langemist ehk siis uue ajaloo algust.

Königsbergi tuhandete hoonete varemed likvideeriti 
paari aasta jooksul. Juba 1949. aasta fotodel on linna asemel 
lame ja elutu maastik, mida kroonib vaid katedraali tühi vare. 
Analoogseid pilte teab mitmetest linnadest, sarnane saatus 
tabas ka Narvat ja Tartut. Nii nagu Narva puhul, jäeti ka 
Königsbergi linnast alles vaid üks sümbolehitis – katedraal 
koos Kanti hauaga.

See kurb faktoloogia pakub konteksti praeguse linnapildi 
mõistmiseks. Kaliningrad, kuigi Tallinnast vaid umbes 700 km 
kaugusel, on enamike jaoks kaugemal kui nii mõnigi Lõuna-
Euroopa riik. Euroopast (v.a Ukraina ja Valgevene) lendab 
lennuk Kaliningradi vaid Riiast ja seda üle päeva. Olgu rahvus-
vaheliste lendude lennujaam nii väike kui tahes, pole ma kunagi 
varem Euroopas käinud vabalt õhkutõusmis-maandumisrajal, 
sest see oli ainus tee lennukist jaamahooneni. Taamal kerkis 
suurejoonelise kolossina Vene siselendude jaamahoone.

Kaliningradi linnas elab praegu umbes 430 000 inimest, 
kokku on oblastis umbes miljon elanikku. Tegemist on saja-
protsendiliselt uusasukatega, peamiselt Vene NFSVst, aga ka 
Valgevenest ja Ukrainast, kes on toodud elama endisele Ida-
Preisimaale pärast Potsdami konverentsi otsust anda piirkond 
Nõukogude Liidule.

1939. aastal elas Königsbergis u 360 000 inimest. Suur 
osa saksa elanikkonnast suri juba sõja lõpuperioodil nälga ja 
puudusesse; Nõukogude vägede rüüstamiste ja vägistamiste, 
tapmiste ja ka haiguste tagajärjena oli aprillis 1945 alles vaid 
150 000, sama aasta detsembris vaid 20 000 inimest. Stalini 
käsul küüditati linna jäänud sakslased 1947. aastal, kogu regi-
oon „puhastati” 1950. aastaks. Samaaegselt toodi sisse 600 
000 inimest.

Tegemist oli ühe terviklikuma etnilise puhastusega, mis 
andis võimaluse luua uus nõukogude oblast. Pole vene ini-
meste süü, et nad sattusid oma ameti või perekonna tõttu 
elama uuele maale, mis polnud ajalooline Venemaa ja mida 
praegu kutsutakse Venemaa kõige läänelikumaks osaks. Kuid 
see on põhjuseks, mispärast kohalik ajalooline mälu ulatub 
maksimaalselt vaid 60 aasta taha. Enamasti on see ajalugu veel 
oluliselt lühem. Ning on mõistetav, et elanikel pole sidet regi-
ooni minevikuga.

Isikliku ajaloomälu puudumine on olnud üheks põhjuseks, 
mispärast pärast linna täielikku hävingut ei suudetud luua 

mingitki kontakti eelmise kihistusega. Seda näeb nii muinsus-
kaitses veel säilinud hoonete kaitsmisel kui ka muuseumide 
loomisel. Praegustel kohalikel ei saagi olla suurt huvi ammu 
kadunud linnaruumi ja inimeste vastu, nende jaoks on tähtis ja 
väärtuslik just tänane elav linn. Kuid kindlasti on põhjuseks ka 
teadmatus. Alles mõned aastad tagasi loodi ühte säilinud aja-
loolisse väravakompleksi esimene linnamuuseum, mis näitas 
elanikele linna oma kunagises võlus ning on täiesti usutav 
kirjeldus, et inimesed lausa nutsid, kui mõistsid, mis siin oli 
olnud varem, enne sõda.

Königsbergi loss ja keiser Wilhelmi plats. Loss purustati Teises maail-
masõjas ning õhiti lõplikult 1969. aastal. 20. sajandi algus. Repro.

Nõukogude maja Königsbergi lossi kohal. Hoonet pole suudetud täna-
seni lõpetada (ega lammutada). Foto: Mariann Raisma, 2009
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Üle Euroopa kerkisid sõjast räsitud linnade asemele uued 
modernistlikud linnakeskused, kus eesmärgiks oli vana unus-
tamine ning uue kaasaegse linnakeskkonna kujundamine. Kuid 
siiski oli selle lahenduse aluseks modernistlik imagoloogia 
ning arhitektuurne keel, mis arvestas linnaruumi toimemeh-
hanisme.

Kaliningradi puhul on näha, kuidas eelnevat linnastruk-
tuuri on täielikult eiratud ning uue loomisel pole mõeldud 
funktsionaalsele keskusele, mille ümber võiks kujuneda elav 
avalik ruum. Selle puudumist näeb kõige ilmekamalt kunagi-
ses linnasüdames. Kneiphofist seitsme sillaga saarel on alles 
katedraal – ainus mälestusmärk olematusse haihtunud linna-
keskusele. Kunagine linnatuumik on kujundatud pargiks, mida 
ümbritseb kortermajade blokkidest kee. Uue linna tuiksoo-
neks on Lenini puiestee, mis jagab linna keskosa kujundlikult 
pooleks. Ei tänavatevõrk ega hoonestuslahendus viita mille-
gagi kunagisele tänavateskeemile, mida saab võrrelda vaid 
kaartidel. Linna uus keskus on viimastel aastatel kujundatud 
mujale, uue katedraali ja kaubanduskeskuse juurde (endine 
Hansaplats). Vaid äärelinnades on säilinud ajalugu, näiteks 

leiab idüllilisi 20. sajandi alguse eramajadega kvartaleid, nende 
kõrval lokkavad metsistunud pargid, millest võib välja lugeda 
kunagiste kalmistute jälgi.

Kaliningrad oli aastakümneid suletud piirkond, kuid nüüd 
püütakse intensiivselt vastupidist pilti kujundada. Seetõttu on 
viimastel aastatel järjest enam hakatud tähelepanu pöörama 
ka säilinud ajaloolistele mälestusmärkidele ning väärtustele, 
millega piirkonda tutvustada. Muuseumidest toimivad kõige 
edukamalt Maailmaookeani muuseum, mis on suurim Vene 
ookeaniuuringutele pühendatud muuseum, ning Merevaigu 
muuseum, mis eksponeerib regiooni väärtuslikemat maavara. 
Regiooni ajaloo- ja kunstimuuseumi kõrval on veidi kaasaeg-
sem linna ajalugu tutvustav väike muuseum ühes linna vära-
vatest. 19. sajandi linna väravate ring ongi üks atraktiivsemaid 
ajaloolisi osi, mida loodetavalt järk-järgult korda tegema ha-
katakse. Königsbergi lossi pikaaegsete arheoloogilistele kae-
vamistöödele kõrval ei leidu linnas suurt midagi, mis viitaks 
kunagistele ajaloolistele kihistustele. Ja kuigi on mitmeid muu-
seume ja mälestusmärke, on kõige imposantsem monument 
linn ise – linna kunagine mälu ja tänane nägu.

19. sajandi lõpu monumentaalsed kindlustused nii linnas kui ka linna 
piiridest väljaspool on ühed vähesed mälestusmärgid ajaloolisest lin-
nast. Foto: Mariann Raisma, 2009

Toomkirik 2009. aastal. Foto: Mariann Raisma

Vaade Königsbergile Mönchenplatz’ilt. 1930. Repro Kaliningrad, tänane kesklinna vaade. Foto: Mariann Raisma, 2009
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Muinsuskaitseseaduse muudatusi hakati ette valmistama juba 
2005. a detsembris. 2008. a märtsis moodustati muinsus- 
kaitse seadusandluse töögrupp, mille liikmeteks kaasati Riigi-
kogu Muinsuskaitse Ühenduse, Eesti Mõisate Ühenduse, 
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, advokaadibüroode, Notarite 
Koja, Siseministeeriumi ja Eesti Ajaloomuuseumi esindajaid. 
Töörühma peamine eesmärk oli kokku panna muinsus-
kaitseseaduses kavandatavad muudatused ja leida lahendusi 
muinsuskaitsega seonduvatele õiguslikele probleemidele. 
Arutelu tulemusena leiti, et kehtivas seaduses ei ole järele-
valveorgani ehk Muinsuskaitseameti ja omaniku vaheline  
tasakaal paigas. Kuigi Muinsuskaitseameti eelarves napib raha, 
ei tohiks see olla takistuseks kaitse tagamisel. (27.03.2008  
protokolli väljavõte Muinsuskaitse Ümarlaua kodulehelt 
http://www.umarlaud.eu/). Uues eelnõus planeeriti kujundada  
mälestiste gradatsiooni süsteemi. Samuti peeti vajalikuks regu-
leerida ja täpsustada ostueesõigust, allvee-mälestiste kaitset, 
muinsuskaitseobjektide tähistamist, maksusoodustust seoses 
mälestistega ja kohalike omavalitsuste aktiivset kaasamist. Eel-
nõu muutmise ja ettepanekute esitamise protsessi kaasati 
täiendavalt Muinsuskaitse Nõukogu, arheoloogiamälestiste 
ekspertnõukogu, arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu, 
kodanike ühendusena Muinsuskaitse Ümarlaud, Eesti Arhi-
tektide Liit, projekteerimise ettevõtted jne. Püüti leida lahen-
dusi, milline peaks olema mälestisel tehtavate töödega seotud 
minimaalselt vajalik ja võimalikult tõhus muinsuskaitse tege-
vuslubade süsteem. Kuidas muuta olemasolev järelevalve-
korraldus odavamaks ja otstarbekamaks jne. Muinsuskaitse-
seaduse muutmise seaduse eelnõu läbis mitmed staadiumid 
koos arutelude ja vaidlustega ning jõudis muutuda korduvalt 
nii sisult kui ka struktuurilt. Mahukate ettepanekutega asuti 
tihedasse koostöösse Kultuuriministeeriumiga. 

Muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu allkirjas-
tas kultuuriminister 16. märtsil 2010. aastal. Olulisemaks 
muudatuseks eelnõus on eelkõige veealuse kultuuripärandi 
kaitse, otsinguvahendi kasutamise reguleerimine ja kohali-
kule omavalitsusele otsustusvõimaluse andmine muinsuste 
kohalikul tasandil kaitsmisel. Käesolev artikkel käsitleb põhja-
likumalt kaht esimest. Muinsuskaitseseaduse muudatused on 
kooskõlas rahvusvahelise mereõigusega, otsinguvahendite 
lubade süsteem arheoloogiapärandi kaitse Euroopa kon-
ventsiooniga ja veealuse mälestisega seonduv praegu veel 

ratifitseerimata UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse 
konventsiooniga ning sealjuures rahvusvaheliselt tunnus-
tatud tavadega. Muudatused on kooskõlas kehtivas õigu-
ses kasutusel olevate ehitusseaduse terminitega ja sisse on 
toodud mõisteid, mida kasutatakse rahvusvahelises õigu-
ses: konserveerimise, restaureerimise ja remondi mõisted 
tulenevad Veneetsia hartast jne.

Otsinguvahend ja selle kasutamise  
reguleerimine
Muinsuskaitseameti andmetel on hobi korras metallidetekto-
ritega kultuuriväärtuslike leidude otsijate arv iga aastaga olu-
liselt kasvanud, mistõttu tekkis vajadus reguleerida muinsus-
kaitse seadusega otsinguvahendite kasutamist. Otsinguvahend 
muinsuskaitseseaduse tähenduses on tehniline vahend või 
seade, mille abil on võimalik tuvastada kultuuriväärtusega leiu 
asukohta. Otsimise all peetakse eelkõige silmas tegevusi, mis 
viitavad otseselt kultuuriväärtusega asjade leidmisele suunatud 
tegevusele. Põhiliselt kasutatakse otsinguvahenditena metalli-
detektoreid, sonareid, magnetomeetreid, satelliitnavigaatoreid, 
hüdrolokaatoreid, georadareid jm kaasaegseid tehnilisi sead-
meid. Vastavalt arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konvent-
sioonile, mille Eesti on ratifitseerinud, on vajalik kehtestada 
eriload metalliotsijate ning igasuguste muude arheoloogilises 
uurimistöös rakendatavate otsimisvahendite või -meetodite 
kasutamiseks juhul, kui siseriiklikud seadused seda lubavad.

Kultuuriväärtusega leiu kaitsmise regulatsioon ei ole olnud 
piisavalt tõhus, sellega on kaasnenud erinevaid tõestamise-, 
tõendamise- ning tõlgendusprobleeme. Kui ese on leitud ja 
leidmisel on kasutatud metallidetektorit (otsinguvahendit) 
ning viimase kasutamine ja selle kasutamise kitsendused on 
seaduses reguleerimata, tekib olukord, kus leiu otsimine ei 
ole keelatud, küll aga kaasnevad leidmisega kohustuslikud 
tegevused: leidja on kohustatud säilitama leiukoha muutu-
matul kujul ning leiust viivitamata teatama Muinsuskaitse-
ametile. Kultuuriväärtusega leiu leiukohast teadliku eemal-
damise ja selle rikkumise eest on ette nähtud karistus, aga 
kultuuriväärtusega leiu otsimisel mitte, seega: kui me keelame 
asjade otsimise ilma loata ja reguleerime kultuuriväärtusega 
asja otsimise, tekib õiguslik selgus ühelt poolt ja teiselt poolt 
vastutus rikkumise eest. Muinsuskaitseameti loata on mäles-
tisel ja selle kaitsevööndis, samuti väljaspool linnu, aleveid 

MUINSUSKAITSESEADUSE 
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ning alevikke keelatud kultuuriväärtusega leiu otsimine ja 
otsimiseks otsinguvahendi kasutamine. Linnades, alevites ja 
alevikes otsinguvahendi kasutamise keeld ei kehti, kuna neis 
piirkondades on kultuurikihi piisava sügavuse tõttu oht muis-
tistele väiksem ja sageli kasutavad otsinguvahendeid näiteks 
toru-, trassi- või kaabliotsajad.  

Kultuuriväärtusega leid kuulub riigile ja on leidmisest alates 
ajutise kaitse all. Lähemalt kirjeldab kultuuriväärtusliku leiuga 
seonduvaid probleeme ja analüüsib kohtupraktikat Ingrid Ulst 
oma artiklis „Arheoloogiapärandi kaitse tõhustamine „musta 
arheoloogia“ probleemide valguses.“ 

Kultuuriväärtusega leiud on leitud asjad, millel on kul-
tuuriväärtuse tunnused. Kui leitud asjal võib eeldada või ilmne-
da kultuuriväärtuse tunnuseid, kuid selle kindlakstegemine/
tuvastamine kohapealse vaatlusega ei ole võimalik, tuleb leid 
üle anda eksperthinnangu andmiseks/tegemiseks/koostami-
seks Muinsuskaitseametile. Niisuguse regulatsiooni eesmärk 
on tõhustada eelkõige mälestiste ja leitud kultuuriväärtuslike 
tunnustega asjade ulatuslikumat kaitset. 

Otsinguvahendite ilma loata kasutamine ohustab eeskätt 
arheoloogiamälestisi ja ajaloomälestistena kaitse all ole-
vaid matmispaiku ja ajaloolisi lahinguvälju. Mälestiste kaitse 
eesmärgil võib kasutada otsinguvahendit Muinsuskaitseameti 
loal tingimusel, et otsinguvahendi kasutamise käigus saadav 
teaduslik informatsioon ja leiumaterjal säilitatakse muutu-
matul kujul. 

Otsinguvahendi kasutamiseks võivad luba taotleda isikud, 
kes on vähemalt 18-aastased ning läbinud vastava koolituse 
või kellel on arheoloogi haridus. Otsinguvahendi kasutamine 
keelatakse alla 18-aastastel isikutel põhjusel, et see võib olla 
eluohtlik näiteks miinide, lõhkekehade, elektrikaablite otsi-
misel ja leidmisel jne. 

Paljudel juhtudel kaob kultuuriväärtusega leiu ja leiukoha 
teaduslik info, sageli satuvad kultuuriväärtuslikud leiud era-
kollektsioonidesse, antiigiturule, oksjonile või müügiks inter-
netikeskkonda. Selle tegevuse tagajärjel on rikutud või hävi-
tatud nii kaitse all olevate arheoloogiamälestiste kui ka kaitse 
all mitte olevate muististe kultuurkihti, mille tõttu on hävi-
nud kogu teaduslik info ning kadunud teadusuuringute jaoks 
vajalik leiumaterjal. Muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse 
üheks eesmärgiks on reguleerida otsinguvahendite kasutamist 
ning pakkuda seejuures välja lahendused, mis motiveeriks 
kultuuriväärtusega leiu leidjaid leiu leidmisest riiki teavita-
ma. Kultuuriväärtusega leiu võib tasuta võõrandada leidjale.  
Sellise asja leidjale, millest riik on huvitatud, võib maksta 
leiutasu asja väärtuse ulatuses, juhul kui leiust on teatatud ja 
leiukoht on säilitatud muutumatul kujul. Küsimusele, kes hin-
dab leiu väärtust ja otsustab selle maksmise üle, võiks vastata, 
et praktikas on välja kujunenud vajadus sätestada seaduses 
need isikud, kes hakkavad kultuuriväärtusi tuvastama ja kellel 

on selleks pädevus ning seaduslik volitus. Muutmise seaduse 
kohaselt määrab asja väärtuse kindlaks Muinsuskaitseamet 
ja  maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Muinsuskaitse-
amet võib kaasata asja hindamisel eksperte, kelleks on olnud 
praktikas arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu. Sisuliselt 
on eesmärk kaitsta leidu, selle arheoloogilist ümbrust ja 
leiukohta, viimane on samuti väga oluline teadusliku infor-
matsiooni allikas. Igasugune leiu leiukohast eemaldamine, leiu 
osade teineteisest eemaldamine või puhastamine kahjustab 
või koguni hävitab kogu teadusliku info. Leidjal on kohustus 
teavitada leiust ja see üle anda Muinsuskaitseametile kul-
tuuriväärtuse tuvastamiseks, selle tasuta võõrandamiseks, 
teadusasutusele või muuseumile üleandmiseks, hoiulepaigu-

Efektiivsema järelevalve teostamiseks peavad riigiasutused tegema 
järelevalve osas koostööd. Foto: Maili Roio

Kultuuriväärtusega leiu kaitsmiseks on otsinguvahendi ilma loata kasu-
tamine mälestisel ja selle kaitsevööndis keelatud. Foto: Martti Veldi
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tamiseks tema säilimist tagavatesse tingimustesse või leiutasu 
maksmise menetlemiseks.

Karistusliku iseloomuga sätted peaksid suurendama 
kultuuriväärtusega leiu kaitset. Seadust täiendati sättega, 
mille kohaselt Muinsuskaitseamet võib karistusseadustikule 
toetudes ilma loata otsinguvahendi kasutamise eest mäles-
tisel või selle kaitsevööndis väljaspool linna, aleveid või ale-
vikke otsinguvahendi konfiskeerida. Kultuuriväärtusega leiust 
mitteteatamise, kultuuriväärtusega leiu või selle osa teadliku 
leiukohast eemaldamise, ja kultuuriväärtusega leiu, selle osa 
või arheoloogilise kultuurkihi rikkumise eest on ette nähtud 
vastutus. Eesmärk on kaitsta kultuuriväärtusega leidu tervikli-
kult, selle osasid, paiknemist leiukohas ning leiukohta.

Veealune mälestis ja sellele 
sukeldumise reguleerimine
Kultuuripärandi kaitse seisukohalt kujutavad kõik uppunud 
või rannikule kinni jooksnud laevad ajaloolist, kultuurilist, 
arheoloogilist ja looduslikku väärtust, andes informatsiooni 
meresõiduajaloo kohta. Nende hulgas on vrakke, mis vaja-
vad kaitset mälestisena tervikuna koos selle juurde kuuluva 
arheoloogilise ja loodusliku ümbrusega. Veealuse kultuuri-
pärandi säilimise tagamiseks on vajalik riigipoolne kaitse. 
Probleemistik seoses kultuuriväärtuslike vrakkide ja veealuste 
ehitiste kaitsega on eriti aktuaalseks muutunud viimaste aas-
tate jooksul, mil on aktiivselt tegutsema asunud sukeldumis-

klubid ja sukeldujate arv on oluliselt suurenenud. Seejuures 
on sukeldumistehnika väga kiiresti arenenud ning kaasaegsed 
tehnilised vahendid on igaühele kättesaadavad ning nende 
levik ja kasutusala on kasvanud. Samuti on suurenenud vrak-
kide, veealuste ehitiste või laevahukukohtade rikkumise juh-
tumid nt traalimise ja süvendamisega. Surve veealusele kul-
tuuripärandile on tegelikkus ning sellest tulenevalt vajavad 
laevahukukohad koos vrakiga tõhusamat kaitset eraldi kinnis-
mälestiseks tunnistamise ning neile piiride ja kaitsevööndi 
määramisega. Eesmärgiks on reguleerida riiklikul tasandil vee-
aluse kultuuripärandi kaitse ja veealuste mälestiste säilimine. 
Muinsuskaitseseaduse muudatuste kohaselt kuulub veealune 
mälestis, millel ei ole omanikku, või mille omanikku ei ole 
võimalik kindlaks teha, riigile. Kehtiva õiguse järgi on regulee-
rimata merre uppunud vrakkide ja kultuuriväärtusega asjade 
omandi küsimus. Kehtiva kaubandusliku meresõidukoodeksi  
§ 116 järgi kaotab uppunud vara omanik õiguse oma vara-
le, kui ta ei esita sellekohast avaldust või ei tõsta vara üles 
ühe aasta jooksul arvates päevast, mil vara uppus. Muutmise 
seaduse järgi on Muinsuskaitseametil huvi kaitsta eelkõige nii-
sugust uppunud vara, mis on kultuuriväärtuslikult oluline ja 
vajab riiklikul tasandil kaitsmist. Veealusel mälestisel keelatakse 
ankurdamine, traalimine ja süvendamise ja ilma loata sukeldu-
mine, sest need tegevused võivad ohtu seada mälestise säi-
limise. Näiteks traalvõrgu ja veealuse mälestise kokkupuutel 
saavad kahjustada mõlemad, ankurdamise tagajärjel võib 
vrakk järele anda ja laguneda. Süvendamine, ehk teisiti öeldud 
veealune kaevandamine, lõhkamine või setete ärauhtumine 
laevateede rajamiseks võib oluliselt kahjustada või täielikult 
hävitada veealuse mälestise, selle arheoloogilise ja loodusliku 
ümbruse, kultuurkihi ja seal sisalduva teadusliku informatsioo-
ni. Sukeldujad on toonud vrakkidelt üles nende juurde kuu-
luvaid ja nende dateerimist ja identifitseerimist võimaldavaid 
osasid ja muid vallasasju, kahjustades sellega veealust kultuu-
ripärandit. Tegevuslubade kehtestamine ning seega tegevus-
loata sukeldumise sanktsioneerimine, samuti teised veealuste 
mälestiste kaitse sätted võimaldavad ülalnimetatud problee-
me vähendada ja paremini lahendada. Teiselt poolt on loa 
alusel sukeldumine tegevusloaga instruktoriga oluliselt turva-
lisem. Veealusele kultuuripärandile suunatud kultuuriturism 
on muutunud väga populaarseks ja selleks, et sukeldujad ei 
ohustaks ennast, oma kaaslasi ega veealust mälestist, peab 
olema tagatud nende piisav ettevalmistus ja kogemus.
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Nii mälestise kaitse kui ka sukelduja enda huvides on veealusele 
mälestisele ilma loata sukeldumine keelatud. Foto: Indrek Ostrat
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2009. aasta parimad partnerid ja tööd
Muinsuskaitseameti koostööpartnerite tunnustamine 

Parimad tööd:
v Sanjay-Jaanus Mody  
 Viimsi mõisa valitsejamaja restaureerimine. 

v 1Partner Ehitus OÜ  
 Viimsi mõisa valitsejamaja restaureerimine.  

v Erich Palm  
 Heimtali mõisa ringtalli konserveerimine ja ajaloolisse 

keskkonda sobiva uue hoone kavandamine. 

v Peep Jänes 
 Heimtali mõisa ringtalli konserveerimine ja ajaloolisse 

keskkonda sobiva uue hoone kavandamine. 

Projektdokumentatsiooni teostajad
v Allan Strus 
 Luke mõisa valitsejamaja ja Amandus Adamsoni maja 

restaureerimise põhiprojektid.

v Juhan Maiste 
 Õisu mõisa pargi ajalooline õiend ja muinsuskaitse eri-

tingimused.

v Nele Nutt 
 Õisu mõisa pargi ajalooline õiend ja muinsuskaitse eri-

tingimused.

v Andres Levald 
 Ambla valla üldplaneering, Sillamäe 1940–1950 aastate 

miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering.

v Juhan Kilumets  
 Saha kabeli muinsuskaitse eritingimused.

v Asum Arhitektid OÜ  
 Vaike ja Seidla tuuliku põhiprojektid.

v Mari Nõmmemaa  
 Mooste mõisa auru- ja saeveski muinsuskaitse eritingi-

mused. 

v Vaike Pungas  
 Narva Raekoja sisekujunduse põhiprojekt. 

v Saare Vallavalitsus  
 Saare valla üldplaneering. 

v OÜ Hendrikson & Ko  
 Kohtla-Järve Kukruse, Ahtme, Sompa ja järve linnaosade 

stalinistliku perioodi miljööväärtuslike hoonestusalade 
teemaplaneering ja Otepää valla üldplaneering. 

v Mare Rähni  
 Voltveti mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused ja 

restaureerimisprojekt.

v Ivari Maar  
 Kuusiku mõisa tärklisevabriku, Koikse raudteejaama,  

Kärde mõisa ait-talli muinsuskaitse eritingimused.

v Kaja Onton  
 Uhti kõrtsihoone projekt, Tartu Raekoja plats 8 hoone 

peatrepikoja viimistluskihtide uuringud ja remondi- 
restaureerimise projekt.

v OÜ Kurmik Projekt  
 Ahja mõisa peahoone ja Väimela mõisa valitsejamaja  

avariikonserveerimistööde projektid.

Töö ja järelevalve teostajad
v OÜ Willu, Andres Lebin 
 Kuriste õigeusu kiriku nelitise tambuuritorni restaureeri-

mine.

v OÜ Lükkepakk, Viktor Tammsaar 
 Mäevälja (Maevalja) tuuliku restaureerimine.

v Arheoloog Tõnno Jonuks 
 Edukas tegevus muinsuskaitselise järelevalve teostamisel 

ja Muinsuskaitseameti nõustamisel. 

v Zoroaster OÜ  
 Toolse linnuse müüride konserveerimine. 

v Resteh OÜ  
 Paadremaa kiriku katuse ja Keblaste mõisa veski katuse 

remonttööd.

v EBC Ehitus AS  
 Remondi-restaureerimistööd Kuressaare vanalinna muin-

suskaitsealal. 

v OÜ Silindia  
 Olustvere mõisa viinavabriku ja Viljandi mõisa aida restau-

reerimine.

v Leili Männik  
 Olustvere mõisa viinavabriku ja Viljandi mõisa aida restau-

reerimine.

v AS Kurmik  
 Ahja mõisa peahoone ja Väimela mõisa valitsejamaja  

avariikonserveerimistööd.

Heaperemehelikud omanikud
v Mati Polli 
 Koordi mõisa peahoone eeskujulik restaureerimine ning 

järjepidev hooldamine.  

v Hans-Henrik Kjoelby 
 Vihula mõisakompleksi hoonete restaureerimine ja järje-

pidev hooldamine. 

v Võrumaa Kutsehariduskeskus 
 Väimela mõisakompleksi hoidmine, hooldamine ja restau-

reerimine. 

v Urmas Vahur 
 Kurese külas asuvate arheoloogiamälestiste ja kultuurmaas-

tiku elementide väljaselgitamine, hooldamine, hoidmine ja 
tutvustamine.

Omavalitsused, MTÜd, üksikisikud, kelle panus 
kultuuriväärtuste hoidmisse ja säilitamisse on 
esiletõstmist ja tunnustamist väärt

v Aegviidu Vallavalitsus 
 Aegviidu jaamakompleksi ja kalmistu hooldamine.

v Pühalepa Vallavalitsus 
 Palade kalmistu inventeerimine ja ristide värvimine, Püha-

lepa kalmistu inventeerimine ning ristide remont ja värvi-
mine, Kuri kalmistu ristide värvimine ja hooldustööd.

v Jõgeva Vallavalitsus 
 Kuremaa mõisa tuuleveski restaureerimistööde korralda-

mine.
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v Alatskivi Vallavalitsus 
 Alatskivi mõisakompleksi restaureerimine ja hooldamine.

v Vastseliina Vallavalitsus 
 Vastseliina linnuse ja selle ümbruses olevate mälestiste kor-

rastamine ja arendamine.

v Toomas Uudeberg 
 Porkuni lahingus langenute kalmistu rajamine. 

v Tõnu Veldre 
 Sääre ajalootoa eestvedamine ja üldine muinsuskaitseline 

aktiivsus. 

v Anne-Aime Soeson 
 Uderna mõisa peahoone järjepidev hooldamine. 

v Ene Vent 
 Hummuli mõisa hooldamine. 

v Jaan Uibo  
 Otepää Maarja kiriku hoidmine, hooldamine ja restau-

reerimine.

v Tiina Tammet  
 Pargi I ja II almanahhi  koostamine ja toimetamine. 

v Tarmo Vaino  
 Rannamõisa kalmistu hooldamine.

v Boris Dubovik  
 Järjekindel tegevus autentse keskkonna säilitamisel.

v Artur Ümar  
 Innovaatilise elektroonse infosüsteemi rakendamine Kala-

maja kalmistul. 

v Romeo Metsallik  
 Sihikindel tegevus kultuuripärandi säilitamisel.

v Egle Tamm  
 Sihikindel tegevus kultuuripärandi säilitamisel. 

v Sirje Simson  
 Pühendunud ja sihikindel tegevus kunstimälestiste uurimi-

sel ning põhjalike vallasmälestise kaitsekohustuse teatiste 
koostamine. 

v Eesti Detektoristide Klubi  
 Konstruktiivne koostöö Muinsuskaitseametiga kultuuri-

väärtusega leidude avastamisel ning ajaloohuvi ja muin-
susteadlikkus valdkonna korraldamisel. 

v Peeter Tiismaa  
 Teadlik ja muinsussõbralik suhtumine haruldase pronksi-

aegse leiu leidmisel.

v Kaarel Tamm  
 Teadlik ja muinsussõbralik suhtumine haruldase pronksi-

aegse leiu leidmisel.

Omanikud, keda premeeriti 5000 kroonise toe-
tusega
v Valve ja Kalju Soppe  
 Ida-Virumaal Lüganuse vallas Purtse külas asuva Tarakalda 

linnuse pikaajaline hooldustöö.

v Mae Juske  
 Kultuuripärandi järjepidev hooldamine ja korrastamine 

ning MTÜ Eesti Veskivaramu juhtimine ja veskite hoid-
mise alane teavitustöö. 

Tallinna linn valis juba kaheksandat korda välja parimad aasta 
jooksul restaureeritud majad. Üllatusena oli võrdselt hästi 
korrastatud maju rohkemgi kui varasematel aastatel ning mit-
med preemiad läksid jagamisele.

Parimateks Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal restauree-
ritud objektideks tunnistati Pikk 29, Pikk 33 ja kunsti-
salongiks kohandatud ruumid aadressil Pikk 34. 
Pikk 34 konserveerimis-restaureerimistööd üllatasid harva-
nähtava pieteeditundega ning varemteadmata leidudega. Pikk 
29 ja 33 on kaks lähestikku asuvat vanalinna maja, mis restau-
reeriti üheaegselt. Just neil objektidel tehti möödunud aasta 
kõige suuremad eratellimusel taastamistööd vanalinnas. 

Parim restaureeritud arhitektuurimälestis 
väljaspool vanalinna on Tatari 28. Maja oli aastaid 
avariiolukorras, aga sisaldab nüüd väga erinevate elamismude-
litega kortereid. Säilitati ja eksponeeriti ka mitmeid interjööri-
detaile, näiteks eri ajastust pärinevad maalingufragmendid ja 
võimas tammepuust peatrepp.

Parimad restaureeritud majad miljööaladel 
on Köie 9 Kalamajas, Luise 19 Kassisabas ning 
Metsa 57 ja Raudtee 130 Nõmmel. Köie 9 on näide 
heast koostööst korteriühisuses ning teadlikest omanikest, 
kes on osanud fassaadil eksponeerida maja ehitusajalugu. 
Luise 19 tõuseb esile väga hoolika ehitustööga, Raudtee 130 
stiilse värvilahendusega. Metsa 57 majaomanikud läbisid oma 

maja taastamise nimel koguni restaureerimiskoolituse. Nende 
tegevuses on tunda äärmist teadlikkust maja kui terviku ning 
selle detailide ajaloo kohta.

Tänukirjaga märgiti ära majad, mille korrastamisel on jär-
gitud restaureerimise kuldset printsiipi teha nii palju, kui vaja-
lik ja nii vähe, kui võimalik: arhitektuurimälestised Salme 15 ja 
Salme 17, miljööväärtuslikest majadest Telliskivi 31, Koidu 74, 
Läike 4, Metsa 65 ja Paekivi 4.

Lisaks eraomanike majadele ennistati eelmisel aastal 
mitmeid olulise tähendusega mälestisi, mis kuuluvad linna-
le või riigile. Nende puhul peeti tänukirjaga meeles häid 
koostööpartnereid. Tunnustust väärisid Nõmme Saksa 
Lunastaja Kiriku restaureerimisarhitekt Fredi-Armand 
Tomps, Nõmme turu peahoone restaureerimistöö 
korraldanud turu direktor Vello Lokk, Kadrioru Laste-
pargi paviljoni restaureerimisarhitekt Katrin Etverk, 
sisearhitekt Maile Grünberg ja ehitaja Triaad Grupp OÜ. 
Samuti on 2009. aasta tähtsündmusteks Kalamaja kal-
mistupargi avamine tänapäevase avaliku ruumina (tellija 
Tallinna Kommunaalamet, projekteerija AS K&H, visuaal-
lahendused Bink Creations) ning Toompea tn 1 Koman-
dandi maja stiilitundlik ja muinsuskaitse nõuetele vastav 
restaureerimine (arhitekt Raul Vaiksoo, tellija Riigikogu Kant-
selei, ehitaja Facio Ehituse AS).

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti restaureerimispreemiad
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EESTI KUNSTIAKADEEMIA 
muinsuskaitse ja restaureerimise osakonnas

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna XI kevad-
konverents „Majad ja maastikud. Maa-arhitektuur kui 
kultuuripärand” toimus 29. ja 30. mail Võrus. Konverentsi-
ettekannete fookuses olnud maaehituspärand ja selle säilita-
mise problemaatika pakkus mõtisklusainet maamaastiku kui 
terviku mitmetähenduslikkuse üle ka laiemalt. Traditsiooni-
line ringsõit konverentsi esimesel päeval viis tutvuma Võru-
maa maa-arhitektuuriga: külastati Urvastes asuvat Püha 
Urbanuse kirikut, käidi Vana-Antsla mõisas ning kunagistes 
kolhooskeskustes Kobelas ja Tsoorus. 

Konverentsi teisel päeval astusid ettekannetega üles 
restaureerimise eriala doktorandid ja magistrandid ning kauni 
tava kohaselt said lõputunnistused 2009. aasta restaureeri-
mise täienduskoolituskursuse lõpetajad. 

Maa-arhitektuuri teemalise konverentsi lõpetas stiilikoha-
ne „kolhoosipidu” Uue-Antsla rahvamajas.

2009. aastal kaitstud tööd
2-aastase magistriõppe lõpetajad ja lõputöö 
teemad

Maris Suits „Varajane raudbetoon eesti arhitektuuris. 
Restauraatori vaatenurk”, juhendaja professor Mart Kalm, 
konsultant professor Karl Õiger, retsensent magister Epp 
Lankots
Maris Suitsu magistritöö pälvis 2009. aasta üliõpilaste 
teadustööde riiklikul konkursil ühiskonna ja kultuuri vald-
konna magistriõppe üliõpilastööde astmes teise preemia. 
Nimetatud preemia oli juba teine auhind, millega teadustööd 
tunnustati: Maris Suitsu uurimust hindas 2009. oktoobris 
auhinna vääriliseks ka Teaduste Akadeemia teadusauhindade 
komisjon.

Kai Merilain „Dubleerimise poolt ja vastu”, juhendaja 
magister Hilkka Hiiop, konsultant Helje Vernomasing, ret-
sensent magister Malle-Reet Heidelberg  

Kai Kuusing „Paraskeva-austamisest Satserinna kirik-
likus traditsioonis”, juhendaja professor Juhan Maiste, konsul-
tant filosoofiadoktor Mare Piho, retsensent filosoofiadoktor 
Heiki Valk

Liisi Lauer „Dekoori loomise eeskujud ja tüpoloogia 
Eesti historitsistlikus puitarhitektuuris”, dotsent Leele Välja, 
retsensent Mart Siilivask

3-aastase bakalaureuseõppe lõpetajad ja 
lõputöö teemad

Andrus Ehari „Päeva tänava ansambel Tartus Karlova 
linnaosas. Muinsuskaitselised väärtused ja nende säilitamine”, 
juhendaja dotsent Leele Välja 

Anne-Mari Jakobson „Keraamika kahjustused“, 
juhendajad magister Isabel Aaso ja Heige PeetsKadi Jentson, 
„Eesti saviehitused – kahjustused ja säilitamine Rannu kihel-
konna näitel”, juhendaja dotsent Anneli Randla 

Kristin Kivi „Väike-Õismäe – väärtused ja rehabilitat-
siooni võimalused”, juhendaja magister Maris Suits  

Karin Kukk „Puka linnaehituslik analüüs ja miljööalade 
kaitse”, juhendaja professor Lilian Hansar

Sandra Mälk „Puitvilla Pärnu mnt. 492 Tallinnas”, dot-
sent Anneli Randla

Aigar Needo „Võru muinsuskaitseala linnaruumi ana-
lüüs ja inventeerimismetoodika”, juhendaja professor Lilian 
Hansar 

Mark Rand „Pihtla mõis-häärberi arhitektuuriväärtus. 
Ajalugu, uuringud ja seisukord aastal 2009”, juhendaja dot-
sent Anneli Randla 

Ksenia Tarassova „RA-KO elamud Tallinnas. Elamu-
tüübi kujunemine ja säästev areng”, juhendaja magister Riin 
Alatalu 

Kaarel Truu „Tallinna liitsihi ülemise tuletorni kompleksi 
ajalugu ja tulevik”, juhendaja dotsent Anneli Randla  

Väike-Antsla mõisa aednikumaja. Foto: Helen Kallaste



Muinsuskaitse aastaraamatus ei ole senini tutvustatud kul-
tuurimälestiste riiklikku registrit, ent 2009. oli registri arenda-
mise seisukohalt tähelepanuväärne aasta ning annab lisaajendi 
seda lünka lõpuks täita.

Esimene digitaalne mälestiste register loodi juba 1995. 
aastal. See andmekogu asus lokaalses serveris Tallinnas ja tee-
nindas ainult Muinsuskaitseameti Väike-Karja tänava kontorit. 
Interneti kiire areng võimaldas 2002. aastal viia register üle in-
ternetipõhisele keskkonnale aadressiga http://register.muinas.
ee. Esmakordselt said registrit kasutada ka tavakodanikud.

2003. aastal toimus järgmine suurem muutus. Koostöös 
Maa-ametiga liideti mälestiste registriga kaardiandmebaas. 
Mälestiste koordinaatpunktid kanti digitaalsele kaardile ning 
registrisse loodi link mälestise juurde, kust sai otse kaardi-
süsteemi objekti asukohale. Kaardiinfo on kättesaadav ka 
avalikule kasutajale: mälestiste olemasolu kinnistul põhjustab 
omanikele piiranguid, seetõttu on oluline teada, kas ja milli-
sel kinnistul mälestised asuvad. Esialgsest mälestiste kaardil 
punktidena tähistamisest on tänaseks üle mindud mälestiste 
täpsete piiride ja kaitsevööndite markeerimisele. Digitaalsele 
kaardile on kantud ka kõik muinsuskaitsealad. 

Asupaiga kõrval on samuti oluline mälestiste omanike 
kindlaks tegemine. Selleks vajas register ühendust Kinnistus-
raamatuga, mis realiseerus 2005. aastaks. Seotus Kinnistus-
raamatuga võimaldab katastritunnuse abil omanike andmeid 
saada. Samal aastal loodi ühendus ka e-Notari süsteemiga, 
et ostetavate ja müüdavate kinnistute lepingutes oleks info 
mälestise kohta.

Järgnevalt ühildati 2008. aastal koostöös Maa-ameti, 
Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi info- ja 
tehnokeskusega kaks andmebaasi: looduskaitse ja muinsus-
kaitse registrid. Kattuvate loodus- ja muinsusobjektide and-
mete vahendamine võimaldab mõlemal ametkonnal arves-
tada objektidest tulenevaid piiranguid ning parandada sellega 
koostööd. 

Registriga on aastate jooksul liitunud ka mitmed teised 
kultuuripärandi haldamisega seotud andmekogud. 2007.  
aastast asub muinsuskaitse registri serveris Eesti kirikute 
konserveerimise andmebaas http://kirikud.muinas.ee/. Digi-
taalse arhiivi „Eesti kirikud” eesmärgiks on koondada kiri-
kute ehitusloo ja konserveerimisega seotud informatsiooni. 
Eesti Vabaõhumuuseumi hallatav andmekogu „Rehemajade 
register“ http://register.muinas.ee/?menuID=rehemaja# on 
kultuurimälestiste riikliku registri üheks osaks alates 2008. 
aastast. Vabaõhumuuseum ja selle kaastöötajad on inven-
teerinud tänaseni kasutuses olevaid rehemajasid ning koon-

danud registrisse kõik andmed. Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
juurde moodustatud väljaspool Eestit asuvate kaasmaalaste 
haudade ja matmispaikade väljaselgitamise tuvastamise  
ümarlaua tegevuse üheks tulemuseks on 2008. aastast re-
gistriga seotud „Matmispaikade andmebaas“ http://register.
muinas.ee/?menuID=burialplace#. Andmebaasi on kantud 
Eesti riigi ja rahva jaoks olulise tähtsusega kultuuri- ja ühis-
konnategelased. Ülaltooduist erineva lähenemisega on arheo-
loogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaas: tundliku info 
tõttu on sellele kogule piiratud ligipääs. 

2009. aasta põhjalikku registrimuudatust ajendas andme- 
kogu platvormi vahetamise vajadus, et teha see turvalisemaks 
ning paremini hallatavaks. Ühtlustati aasta-aastalt kasvanud 
andmekogu eri osad ning lisati uusi otsingu- ja filtreeri-
mise süsteeme, mis teevad selle kasutamise mugavamaks. 
Põhipäringud viidi ühele lehele http://register.muinas.ee/
?menuID=monument, et kõikvõimalik informatsioon oleks 
lihtsalt ühest kohast leitav. Samas pöörasime 2009. aastal 
suuremat tähelepanu ka andmete avalikustamisele. Ava-
lik kasutaja näeb nüüd ettekirjutusi teatud aja jooksul, kõiki 
mälestistel tehtavate tööde kooskõlastusi ja riigilt eraldatud 
avariitoetuste nimekirja. 

Järgnevaist suurematest täiendustest peaks 2010. aastal 
jõudma kõigini andmebaasi uus osa XX sajandi arhitektuuri 
inventeerimise kohta. 

Register on pidevas muutumises, igapäevaselt sisestatakse 
mälestiste kohta käivat informatsiooni ning tehakse uusi täien-
dusi. Kultuuripärandi info salvestamine ning säilitamine on üks 
väike osa muinsuskaitse suurest tööst.

KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK REGISTER
Urve Russow
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Helmi Üprus,  üks Eesti silmapaistvamaid ja omanäolisemaid 
kunstiteadlasi, lahkus igavikku 1978. aastal. Tema kunagine 
kaastööline Juhan Maiste on öelnud: „ Kui Villem Raami tead-
sid kõik, iga päev oli ta kuskil kirikus, lendas ringi, oli täna siin 
ja homme Saaremaal, siis Helmi Üprus oli eraklikum. Tema 
sisemine mina ei vajanud üldist tuntust.“1  

Kahjuks on tänaseni tundmatu ka tema isikuarhiiv. Kui 
Villem Raami arhiiv on Rahvusraamatukogus juba 2001. aas-
tast (aasta pärast kunstiteadlase surma) huvilistele kättesaa-
dav, siis Helmi Üpruse arhiiv ootas oma järge 30 aastat.

Kauaaegse arhivaari Koidula Ahveldti meenutuste koha-
selt toodi Juhan Maiste korraldamisel 1994. a aprillis RAS 
Eesti Ehitusmälestiste arhiivi kaootiline kogu nööridega kok-
kuseotud kaustu ja mappe: kirjad, käsikirjad, dokumendid, 
mälestused, päevikud, joonistused, uurimistööde mustandid, 
märkmed, fotod, kartoteegid, jms. Vastavalt 1994. a 1. nov 
aktile võttis Riigi Muinsuskaitseamet vastu RASi Eesti Ehitus-
mälestiste arhiivi, sh Helmi Üpruse pärandi.

Aastatel 2008-2009 tegeles kogumi läbivaatamisega tu-
deng Kaarel Truu. Korrastati kirjavahetus ja süstematiseeriti 
teemamapid. Arhiivi korrastamise aluseks on Helmi Üpruse 
enda pealkirjastatud kaustad ja mapid, kuhu on materjal 
kogutud peamiselt teemapõhiselt. 

Arhiiv on kirjeldatud ühes nimistus ja jaguneb seitsmeks 
sarjaks:

Sari 1  Biographica
Sari 2  Kirjavahetus
Sari 3  Tööalased kogutud materjalid
Allsari 3.1  Tallinna vanalinn
Allsari 3.2  Mõisad
Allsari 3.3  Muinsuskaitsealased üldküsimused 
Allsari 3.4  Materjalid ehitiste ja objektide kohta
Allsari 3.5  Plaanid, skeemid
Allsari 3.6  Etnograafilised märkmed ja uurimused
Sari 4  Konverentside materjalid ja ettekanded
Sari 5  Käsikirjad
Sari 6  Publikatsioonid ja väiketrükised
Sari 7  Fotod
Kokku on säilikuid umbes 380, artikli kirjutamise ajaks on 

nimistusse kantud neist 201. Arhiivi korrastustöödel oli suu-
reks abiks Riigiarhiivi kogude osakonna juhataja Tiiu Kravtsevi 
nõuanded.

Loodetavasti jõuab Helmi Üpruse arhiivikogu korrasta-
mine lõpule 2010. aasta jooksul, et 2011. aastal, kui tähistame 
Helmi Üpruse 100.  sünniaastapäeva, oleks võimalik tutvuda 
aastaid unustusehõlmas olnud kultuuri- ja kunstiajalooliselt 
väärtusliku isikuarhiiviga.

HELMI ÜPRUSE ARHIIV  
MUINSUSKAITSEAMETI ARHIIVIS

Riina Hiob

1 E. Alatalu. Juhan Maiste: peaasi on tõeni jõuda loovalt.  
Postimees Extra,1996, 26. oktoober.

Helmi Üprus 1971. aastal Välgital. Foto: Villem Raam

Käsikiri Helmi Üpruse arhiivist.
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MUINSUSKAITSEAMETI RAAMATUKOGU
Marju Raabe

1955. aastal algatasid kunstiajaloolased Helmi Üprus (1911–
1978) ja Marta Männisalu Teadusliku Restaureerimise Töö-
koja (lüh TRT) raamatukogu loomise.

Raamatukogu passist aastast 1964 võib lugeda, et raama-
tukogu koondas tehnilist ja ajaloolist kirjandust. Fondi suu-
rus oli kasvanud 776 eksemplarini. Raamatuid kasutasid TRT 
töötajad käsiraamatuina. 1976. aasta passist selgub, et kogus 
oli juba 3552 raamatut. Kogu sisaldas ehitusmälestiste restau-
reerimist ja kaitset, arhitektuuri ja kujutavat kunsti, Baltimaade 
ajalugu käsitlevat ning ehitustehnilist kirjandust. Raamatukogu 
lugejateks oli insenertehniline personal (arhitektid, ajaloo-
lased, tehnikud, insenerid) ja töölised.

Helmi Üpruse fond
1987. a osteti Helmi Üpruse isiklikust raamatukogust nüüd 
juba Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Instituudi (lüh 
KRPI; TRT järglane) raamatukogusse 379 kunsti- ja arhitek-
tuuriraamatut. Kunsti ja arhitektuuri kõrval on selles kogus 
suuremate teemadena esindatud ka ajalugu, etnograafia ning 
kunsti- ja arhitektuurimälestiste kaitse. Mitmetest raamatutest 
võib leida kinkija (sh trükise autori) pühenduse, mis annab 
meile aimu H. Üpruse suhtlusringist tema teadustöös.

Oluline roll H. Üpruse raamatute ületoomisel KRPI 
raamatukokku oli kunstiteadlasel Juhan Maistel. Käesoleva 
artikli autori vestlusest J. Maistega jäi kõlama mõte, et  
H. Üpruse raamatukogu on oluliselt mõjutanud Eesti kultuuri. 
J. Maiste sõnul tugineb sellele raamatukogule H. Üpruse kaks 
suuremat tööd:  vanalinna uurimine ja regenereerimine ning 
mõisate inventariseerimine. Et saada aru, mis toimus muin-
suskaitses aastatel 1968–1978, peaks muu hulgas tutvuma  
H. Üpruse raamatukoguga.

Anton Soansi fond ja Ehituskomitee raamatud
Samal 1987. aastal täienes raamatukogu arhitekt Anton 
Soansile (1885–1966) kuulunud 207 raamatu võrra. Suure-
ma osa sellest fondist moodustavad raamatud arhitektuuri, 
linnaehituse ning maastikuarhitektuuri kohta. Ehituskomitee 
reorganiseerimise järel (1987. a) toodi osa komitee raama-
tukogust (vanem kirjandus) üle KRPI raamatukogu koosseisu. 
Ehituskomitee raamatukogu koostamise eest olid omal ajal 
hoolt kandnud arhitektid Harald Arman (1910–1965) ja 
Voldemar Tippel (1907–1995).

Muinsuskaitseameti raamatukogu 
moodustamine
1994. a anti KRPI järglase RAS Eesti Ehitusmälestised 
raamatukogu üle Riigi Muinsuskaitseametile. 1995. a veeb-

ruaris viidi raamatukogus läbi inventuur. Raamatukoguhoidja 
Taimi Käbi kirjeldab kirjas ameti direktorile kogu järgne-
valt: Kogus on mahukas teatmefond, hulgaliselt arhitektuuri, 
arhitektuuriajalugu, kunsti, kultuuri, ajalugu ja teisi erialasid 
kajastavaid raamatuid. 75% raamatutest on hinnalise väär-
tusega ja omavad suurt tähtsust meie töös.

Riigi Muinsuskaitseameti moodustamisel liideti raamatu-
kogu koosseisu ka Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teadus-
lik-Metoodilise Nõukogu (TMN) raamatukogu suurusega 
4903 eksemplari. TMNi raamatukogu suuremate teemadena 
olgu nimetatud ajalugu, kodulugu, arheoloogia, muuseumid, 
Eesti ning välisriikide kunst ja arhitektuur, kultuurimälestiste 
kaitse.

Raamatukogu tänane päev
Tänasel päeval on Muinsuskaitseameti raamatukogus üle  
14 000 teaviku (raamatud, ajakirjad, käsikirjad, auvised). 
Raamatukogu on avalik, teenindades nii Muinsuskaitseameti 
töötajaid kui ka lugejaid väljastpoolt ametit: kunstiteadlasi, 
sisekujundajaid, arhitekte, muinsuskaitse ja restaureerimise 
tudengeid Eesti kõrgkoolidest ning teisi huvilisi. Sageli kasu-
tavad külastajad paralleelselt nii Muinsuskaitseameti arhiivi  
kui ka raamatukogu teenuseid.

Raamatukogu täieneb pidevalt eesti- ja võõrkeelse eri-
alase kirjandusega: raamatuid tuuakse raamatukogu tarbeks 
kaasa teaduskonverentsidelt raja tagant ning neid saadakse 
kingitustena ka ametit külastavatelt välismaalastelt. Muinsus-
kaitseameti raamatukogu raamatute seas leidub kaalukas osa 
selliseid, mida ei ole teistes Eesti raamatukogudes. Kogus on 
esindatud kõik Muinsuskaitseameti väljaanded.

Pakkumaks tänapäevast võimalust kirjanduse otsingul, 
võeti 2008. aastal kasutusele avalik elektronkataloog (http://
www.webriks.ee/muinas/).

Kahele olemasolevale väärikale allfondile (H. Üpruse ja  
A. Soansi fondile) lisandub sel aastal kolmaski: arhitektuuri-
ajaloolase Jevgeni Kaljundi raamatukogu. J. Kaljundi rolli  
Muinsuskaitseameti raamatukogu kujunemisel ei saa ala-
hinnata. Alates 1963. aastast kuni Muinsuskaitseameti moo-
dustamiseni on ta süstemaatiliselt muretsenud raamatu-
kogusse kirjandust.

Muinsuskaitseameti raamatukogu ajalugu ja mõju muin-
suskaitse-mõtte arengule Eestis vääriks põhjalikku uurimust. 
Allikad selleks oleksid raamatukogu teavikud, aga samuti 
dokumentatsioon, inventariraamatud, kaartkataloog, raamatu- 
ja lugejakaardid ning TRT ja selle järglaste ning TMNi töötajate 
mälestused.



DIGITAALNE ARHIIV
Mihkel Vooglaid

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivi üheks vanimaks ja hu-
vitavamaks osaks on nn „Politseiarhiiv”, mis kujutab endast 
peamiselt 19. saj II poolest kuni möödunud sajandi keskpaigani 
Tallinna vanalinnas asuvate hoonete ehitusprojekte, ümber-
ehitusprojekte, eskiise reklaamide kooskõlastamiseks, kõige 
selle juurde kuuluvat kirjavahetust ning muudki huvitavat.

Politseikaustadeks nimetatakse tookordseid ehitustoimi-
kuid seetõttu, et nende esikaanel on majanumber toodud 
nimetusega „politsei number“. Rahvasuus kasutati 20. sajandi 
algul sageli mitmeid aadressivariante ja tänavanimetusi paral-
leelselt ja maju tunti üldse rohkem omaniku nime kui aadressi 
järgi, seetõttu sooviti rõhutada, et kausta peal on ametlik 
aadress, mille järgi kinnistu või maja oli arvel linnaosa politsei-
jaoskonnas peetud registris.

Tarkvarastuudio OÜ skaneeris ja seadis selle väga 
väärtusliku, 514 säilikust koosneva nimistu linna rahaga ja 

Kultuuriväärtuste Ameti tellimisel internetti vaatamiseks. 
Kirjavahetus on skaneeritud tihedusega 300 dpi ja joonised 
tihedusega 600 dpi, mis tagab hea teravuse ka võrdlemisi 
suurel suurendusel. Internetis sirvitavate kaustade lehekülgi 
saab igaüks vabalt alla laadida JPG formaadis ning kuna täna-
päeval käib valdavalt ajalooliste ülevaadete, eritingimuste 
jms koostamine digitaalselt, lihtsustab see nende materjalide 
kasutamist spetsialistide jaoks. Interneti vahendusel on säili-
kuid hea vaadata igal ajal ja kõikjalt ning see aitab kaasa ka 
originaalide paremale säilimisele. Hapral paberil olev kirja-
vahetus ja joonised ning meetritepikkused projektid jäävad 
rahulikult hoidlariiulile säilima.

Digitaliseeritud säilikuteni saab aadressilt www.biblio-
server.com/ehitustoimikud, kus on väike andmebaas, mis laseb 
säilikuid otsida aadressi, tänavanime, vana kinnistunumbri ja 
säilikunumbri järgi.  

Netilehekülje www.biblioserver.com/ehitustoimikud esileht.
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Toimkond: Mika Orava, Pille Turovski, Anni Martin, Indrek 
Martin, Katarina Jasmin

Talgud on Eestis traditsiooniline koostöö tegemise viis 
juba ammustest aegadest. Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua ja 
Muinsuskaitseameti koostöös korraldatud talgupäeval 16. 
mail 2009. a osales üle 4000 inimese rohkem kui 200 mäles-
tisel. Ürituse eesmärgiks oli kutsuda inimesi üle Eesti osalema 
kultuurimälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastus- ja 
heakorrastustöödel.

Mälestiste omanike poole pöörduti mälestiste omanikke 
ühendavate organisatsioonide – Maaomavalitsuste Liit,  
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, 
Eesti Mõisate Ühendus, Veeteede Amet, MTÜ Eesti Veski-
varamu, MTÜ Vanaajamaja, Eesti Tuletornide Selts jpt –  
kaudu. Koostööd tehti Kultuuriministeeriumi, Teadus- ja  
Haridusministeeriumi, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti,  
Säästva Renoveerimise Infokeskuse ja Teeme Ära mees-
konnaga. Koos kutsuti inimesi üles talgutel osalema.

Talgutele registreerunud objektid kanti Google-põhisele 
kaardile, kus sai ennast registreerida ka talguline. Korraldajad 
planeerisid objektidel vajalikke ja jõukohaseid töid ja andsid 
teavet mälestise ajaloo kohta. Tänutäheks pakuti talgulistele 
kehakinnitust. Muinsuskaitseameti maakonnainspektorid 
kutsusid oma maakonna omanikke talgutel osalema ja 
nõustasid talgukorraldajaid mälestistel tehtavate tööde valimi-
sel. Kaitsealustes parkides, kirikuaedades ja mälestise ümber 
võsalõikamist planeerides võeti ühendust Keskkonnaameti 
keskusega. 

Muinsuskaitsetalgud näitasid rohkearvulise objektinimistu 
ja talguliste arvuga väga ilmekalt, et meie ehituspärandi 
korrastamine huvitab tuhandeid vabatahtlikke ning sedagi, et 
omanikud ootavad ja hindavad igasugust abi ja algatust.

Muinsuskaitse talgute suurem eesmärk on lisaks objekti-
de korrastamisele õpetada talgulistele meie ajaloopärandisse 
austavat suhtumist, püüda kujundada meid ümbritsevat kesk-
konda ajaloolist sõnumit säästes ja esile tõstes, kaitsta kultuu-
rimälestisi, propageerida traditsioonilisi materjale ja töövõt-
teid ning pidada au sees  esivanemate eluviise, püüdes mõista 
nende valikuid.

Sõltumata omanikust, on mälestised meie kõigi ühise aja-
loo ja rahvusidentiteedi oluline osa. Igale rahvale on tähtsad 
tema juured ja ajalugu. Talgutel osaledes oli võimalik igal eesti-
maalasel aidata kaasa sellele, et meie juuri ja ajalugu füüsiliselt 
edasi kandvad pärandobjektid saaksid natuke rohkem korda 
ja näeksid paremad välja.

Anni Martin
Pille Turovski

Seekordne muinsuskaitsekuu keskendus suurel määral Eesti 
kaitseväe kalmistute, Vabadussõja mälestusmärkide ja teiste 
kultuurilooliste paikade heakorrastamisele ja tutvustamisele. 
Eesti Muinsuskaitse Selts pöördus ettepanekuga talgutöödest 
osa võtta mitmete kodanikuühenduste, riigiasutuste, koolide 
ja omavalitsuste poole. Üleskutsele vastasid paljud ja talgu-
töid tehti eri paigus kõikjal Eestis.

8. mail kogunes hulgaliselt rahvast korrastama Tallinna 
Kaitseväe kalmistut, mis vajab jätkuvalt põhjalikku taastamist. 
Eruohvitseride eestvõttel korrastati Laidoneri perekonna 
matmispaik Kesklinna kalmistul, Välisministeeriumi rahvas 
korrastas Eesti diplomaatide haudu, Nõmme Heakorra Selts 
hoolitses Rahumäe kalmistule maetud Vabadussõjast osavõt-
nute hauaplatside eest. Eesti koolide õpilased korrastasid oma 
kodukandi kalmistuid ja ajalooga seotud paiku Kostiveres, 
Kallaveres, Valgas, Sindis, Pärnus, Haanjas, Kloogal ja mitmel 
pool mujal, kus koolidega ühinesid ka Kaitseliidu malevad.  
Kaitseliit töötas usinalt ka Saaremaal ja Soontaganas, et meie 
ajaloo mälestusmärgid püsiksid järgmistele põlvedelegi.

Kohalike elanike eestvõttel korrastati mitmeid ajaloo- ja 
arheoloogiamälestisi, mis elanike jaoks seovad nende kodu-
kohta minevikuga ja on olulised tänapäeva üleilmastumise ajal. 
Väärikama ilme said võsast puhastatud linnamäed ja muist-
sed asulakohad Saadjärvel, Soontaganas, Kassinurmes, Kare-
dal, Jänedal ja Äigrumäel. Tähelepanuta ei jäänud ka Narva ja 
Valga vangilaagri kalmistud. Heakorratöid täiendasid seal ka 
ajalooteemalised vestlusringid.

Rahva teadmisi muinsuskaitsest ja Eesti ajaloost täiendas 
üle-eestiline konverents „Kuhu lähed, muinsuskaitse?“, kus 
arutati kodanikuühenduste võimaluste ja rolli üle kultuuri-
pärandi kaitsel ning riigi ja omavalitsuste muinsuskaitselise 
tegevuse üle. Mati Straussi avalik ettekanne Vabadussõja 
mälestusmärkidest ja nende tulevikust tõi kokku väga palju 
huvilisi. Toimusid ekskursioonid, seminarid, töötoad, näitused, 
kontserdid, noorte kodu-uurijate konverentsid maakondades 
ja üle-eestiline noorgiidide konkurss.

Eesti kultuuripärand püsib suurel määral selle toel, kui 
palju ja kuidas me mälestiste eest hoolt kanname. Muinsus-
kaitsekuust osa võtnud vabatahtlikud annavad olulise ja sisuka 
panuse Eesti ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamisele ja tänu 
nendele püsib side ajaloo, tänapäeva ja tuleviku vahel ela-
vana.

Helle Solnask

16. mail 2009 a toimus 
Eesti muinsuskaitse talgupäev

KROONIKA

121

Muinsuskaitsekuu 2009



Näituse koostajad: Mika Orava, Olev Liivik
Tekstid: Carl-Dag Lige, Jarmo Lobjakas
Fotod: Meeli Küttim, Priit Kapsta, Mari Loit
Kujundajad: Mika Orava, Margit Randmäe

2009. aastal näidati Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Narvas Eesti 
Muinsuskaitse Ümarlaua ja Eesti Ajaloomuuseumi koostöö-
na valminud näitust „Ultima Memoria. Eestimaa hüljatud ja 
lagunenud kultuurimälestised”. Väljapaneku idee autor oli 
muinsuskaitse ümarlaua esimees Mika Orava, kes sai selleks 
inspiratsiooni 2007. aasta Riigikontrolli auditist „Kultuurimäles-
tiste kaitse”. Selles dokumendis toodi muuhulgas välja arhi-
tektuurimälestiste halb seisukord: auditi kohaselt on Eestis ligi 
veerand arhitektuurpärandist avariilises või halvas seisundis.

Näituse objektide valiku tegid Muinsuskaitseameti ins-
pektorid ning Carl-Dag Lige. Arhitektuurimälestiste valikul 
lähtuti peamiselt mälestiste geograafilisest paiknemisest, tüpo-
loogiast, seisukorrast ja vanusest. 

Lõplikusse valikusse mahtus igast maakonnast üks mäles-
tis ning lisaks üks objekt Tallinnast, Tartust, Pärnust, Narvast 
ja Rakverest. Näituse koostamisel peeti tähtsaks, et esinda-
tud oleksid võimalikult paljud ehitiste tüübid. Valitud objek-
tide hulka mahtusid elamud, mõisate hooned, taluarhitek-
tuur, tööstusrajatised, kirik, kultuurihoone ja prügipõletusahi. 
Arvuliselt kõige enam oli näitusel mõisaga seotud hooneid 
alates härrastemajast ja lõpetades kõrtsiga, sest valdav ena-
mus väljaspool linnu paiknevaid arhitektuurimälestisi on 
endised mõisaehitised. Siiski võib väljapaneku üheks huvita-
vamaks objektiks pidada küllaltki hästi säilinud Kreenholmi 
elukasarmute prügipõletusahju Narvas, mis on ainulaadne 
Eestis. 19. sajandi lõpul rajatud prügipõletusahi paikneb kvar-
tali keskel ja on linnapildis peaaegu märkamatu.

Arhitektuurimälestiste seisundi järgi võib näitusel esinda-
tud objektid jagada kaheks: lagunenud mälestised, millest on 
järel varemed, ning halvas seisundis olevad objektid, mis on 
vähemal ja rohkemal määral hävimisohus. Enamus näitusel 
eksponeeritud lagunenud arhitektuurimälestisi on olnud pik-
ka aega kasutuseta ning neile ei ole leitud kindlat funktsiooni. 
Selle tagajärjel on nad kaotanud mälestise tunnused ning ilm-
selt on nende taastamine autentsel kujul keeruline või suisa 
võimatu. Kurvemad näited on Simsoni vesiveski Paides, Sindi 
kalevivabriku hoone nr 1 ja Kodasoo mõisa sepikoda Harju-
maal.

Funktsiooni puudumine iseloomustab ka arhitektuur-
mälestisi, mille seisund on halb. On selge, et kasutuseta jää-
nud objekt hävib varem või hiljem. Eriti nukralt mõjuvad välja-
panekul Narva-Jõesuu suvitusvilla, mis on üks kahest kuurorti 
algusajast säilinud suvilast, ning 20. sajandi algul ehitatud kaunis 
Neeruti mõisa peahoone Lääne-Virumaal. Mõlemad ehitised 
on olnud pikka aega kasutuseta.

Näitusel on esindatud peamiselt 19. ja 20. sajandist pärit 
objektid. Erandiks on Korsi talu pikkmaja Ruhnu saarel, mille 
mõned ehitusdetailid pärinevad tõenäoliselt 17. sajandist. 
Korsi kõrval paikneb aga Tallinna Linnahall, mis valmis 1980. 
aastal. Viimane ei ole otseselt hävimisohus, kuid teda ohus-
tavad ühiskonnas valitsevad väärtushinnangud, hoone mas-
taapsus ja ebapraktilisus.

Eksponeeritud arhitektuurimälestiste vahel paiknesid 
kaheksa postamendile tõstetud televiisorit, kus seitsmeteist-
kümnele küsimusele vastasid kaheksa muinsuskaitsega vähem 
või rohkem seotud inimest: Trivimi Velliste, Peeter Kreitz-
berg, Laine Jänes, Jaan Tamm, Külli Nõmm, Mika Orava, Kalev 
Uustalu ja Sirje Laansoo. Üllatav oli see, et enamus vastajaid 
olid muinsuskaitse olukorra suhtes optimistlikud, mis oli 
suures kontrastis ülejäänud väljapanekuga. Kohati jäi mulje, 
et intervjueeritavad on tajunud küsimusi justkui teadmiste 
kontrollina või oma tegevuse õigustamisena, milleks sunnib 
ametikoht. Vahest seetõttu polnud vastajatel muinsuskaitse 
suhtes tulevikuvisiooni.

Milline oli näituse eesmärk? Lagunevate mälestiste kaudu 
soovisime tutvustada Eesti mitmekesist ja väärtuslikku arhi-
tektuuripärandit ja ühtlasi mõjutada vaatajaid kaasa mõtlema 
kultuuriväärtuste kaitsele ja Eesti ajaloole. Lisaks püüdsime 
näitusega algatada diskussiooni kultuurimälestiste kaitse küsi-
mustes. Vaatamata sellele, et arhitektuurmälestiste halb seisu-
kord on tõsiasi, mida tunnistavad nii muinsuskaitsjad kui ka 
teised valdkonnaga seotud inimesed, pole retsepti olukorra 
parandamiseks. Mõned erialainimesed seletavad mälestiste 
lagunemist paratamatusena, mis on tingitud demograafiast, 
ajaloost ja majanduslikest suhetest. Millest see kõneleb? Loo-
tusetusest? Näitus ärgitas diskuteerima sellegi üle, kas kul-
tuurimälestiste kaitsmine praeguses mahus käib ühiskonnale 
ja Eesti Vabariigile üle jõu. 

Näitus „Ultima Memoria.  
Eestimaa hüljatud ja lagunenud 

kultuurimälestised”
Olev Liivik
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Näituse koostajad: Fredi Tomps, Matis Rodin
Kujundaja: Marge Pervik-Kaal

2009. aasta 27. maist kuni 23. augusti oli Eesti Arhitek-
tuurimuuseumi suures saalis avatud näitus „Pool sajandit 
restaureerimist Eestis. 1950–2000“, mille koostajateks olid 
aastakümneid Nõukogude Eesti muinsuskaitset juhtinud res-
taureerimisarhitekt Fredi Tomps ja Arhitektuurimuuseumi 
teadur ning Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restau-
reerimise eriala doktorant Matis Rodin. Näituse kuraatorite 
eesmärgiks oli pakkuda ülevaadet Eestis aastatel 1950–2000 
restaureeritud arhitektuuripärandist, et tõsta esile olulisemad 
objektid, mida Nõukogude aja ideoloogilisest surutisest hoo-
limata suudeti restaureerida, ning pöörata tähelepanu ajaloo-

lastele ja arhitektidele, kelle pühendumusega see võimalikuks 
osutus.

Näituse eesmärgiks oli tutvustada Teadusliku Restaureeri-
mise Töökoja loomisele 1950. aastal järgnenud teoreetilist 
ja praktilist tegevust arhitektuurimälestiste kaitsel ja restau-
reerimisel, kui sõjale järgnenud venestamispoliitika rasketes 
tingimustes tegelesid restauraatorid sõjas kannatada saanud 
sadade ajalooliste hoonete päästmisega hävingust. Näitus 
tutvustas poole sajandi kestel tehtud töid linnuste, linna-
kindlustuste, kirikute, mõisahoonete, taluhoonete, kõrtside, 
postijaamade, raekodade, linnamajade ja tootmishoonete 
restaureerimisel ning konserveerimisel.

Koos näituse avamisega korraldas Arhitektuurimuuseum 
seminaripäeva, kus restaureerimisteemaliste ettekannetega 
esinesid Fredi Tomps (Eesti ajaloolise arhitektuuri kaitsest), 
Lilian Hansar (Tagasivaade vanalinnade kaitsele Kuressaare 
näitel) ja Juhan Maiste (Mõis ja „mõisnikud” mõisaarhitektuuri 
inventariseerimise aegu). Seminaril esitleti ka näitusega kaas-
nenud eesti- ja ingliskeelset kataloogi.

Näitusel ja kataloogis kasutatud fotode ja slaidide origi-
naalid asuvad Eesti Arhitektuurimuuseumi ja Eesti Ajaloo-
muuseumi fotokogudes, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja 
Muinsuskaitseameti arhiivides ning Fredi Tompsi, Jaan Mitti, 
Madi Nappa, Arne Joonsaare, Jüri Kulasalu ja Valeri Saksi 
koduarhiivides. Näitusesaalis oli võimalus vaadata ka Andres 
Söödi dokumentaalfilmi „Exegi monumentum“ (1987) ning 
Eesti Televisioonis valminud muinsuskaitseteemalist saate-
sarja „Ajakangas“ (1989–1990), mille originaalid asuvad Eesti 
Filmiarhiivis ning Eesti Rahvusringhäälingu arhiivis. Lisaks sai 
näitusel tutvuda raidkividega Tallinna Linnamuuseumi ja 
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kogudest.

Pool sajandit  
restaureerimist Eestis1950 – 2000.  

Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus
Matis Rodin

Pool sajandit restaureerimist Eestis. 1950-2000.  
Koostaja Matis Rodin, toimetaja Karin Hallas-Murula,  
kujundaja Angelika Schneider. Eesti Arhitektuurimuuseum, 2009.
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Uued mälestised
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2009. aastal tunnistati arhitektuurimälestiseks üks hoone – 
elamu Narva-Jõesuus aadressiga Nurme 33 (reg-nr 28769).

Tehnikamälestistena võeti kaitse alla 43 relva, millest 28 asu-
vad Harjumaal (reg-nr 30019-30046) ning 15 Valgamaal (reg-
nr 30133-30147).

Kunstimälestiseks tunnistati valdavalt Saare maakonna õige-
usukirikute vallasesemeid: kokku 919 objekti EAÕK Torni-
mäe Neitsi Maria, EAÕK Reomäe Apostel Andrease, EAÕK 
Ööriku Püha Kolmainu, EAÕK Levala Püha Neeva Aleksand-
ri, EAÕK Mustjala Prohvet Eeliase, EAÕK Muhu-Hellamaa 
Peetruse ja Pauluse, EAÕK Muhu Rinsi Neitsi Maria Kaasani 
Pühakuju, EAÕK Lümanda Issanda Muutmise, EAÕK Pärsa-
ma Püha Innokenti, EAÕK Metsküla Issanda Templisseviimise, 
EAÕK Leisi Püha Olga, EAÕK Laimjala Vassilius Suure, EAÕK 
Kuressaare Püha Nikolai, EAÕK Piila Peaingel Miikaeli, MPEÕK 
Tallinna Kopli Püha Nikolause ja EELK Kuressaare Laurentiuse 
kirikutes.

Nurme 33. Fotod: Madis Tuuder

Väikesekaliibriline vintpüss Tallinn - Arsenal (nr VKP 1656). Tehtud 
1930. a Tallinnas, asub Valga maakonnas.

Kergekuulipilduja Lewis (nr 10966). Tehtud 1913. a USAs, asub Valga 
maakonnas. Fotod: Meelis Kivi

Paremal: Karikas, J. Kopf.  
Tehtud 1928. a Tallinnas,  
asub Saare maakonnas.  
Fotod: Ülle Jukk

All: Ikoon „Peaingel Miikael“, 
G.Berendson. Tehtud 1909. a, 
asub Saare maakonnas.
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Ristimise läte. 

Ristimiskivid keskaegsel Liivimaal 
Merike Kurisoo
Muinsuskaitseamet

Raamatusse on koondatud 
andmestik rohkem kui 20 
keskaegse ristimiskivi või 
nende fragmentide kohta. 
Uurimus annab ülevaate nii 
tänaseni säilinud kui ka fotode 
põhjal teadaolevatest, kuid 
hävinud või kaduma läinud 
ristimisnõudest. Raamatus 
käsitletakse ristimiskivi ajaloolist arengut, selle asukoha muutusi 
kirikuruumis, ristimise juures tarvitatud esemeid ja keskaeg-
sete ristimiskivide kasutamist reformatsioonijärgsetel sajanditel. 
Lisaks tutvustatakse ristimise ajaloolist arengut ja ristimise läbi-
viimist keskaegsel Liivimaal.

Arheoloogilised välitööd Eestis 2008 
Toimetanud Ester Oras, Erki Russow
Muinsuskaitseamet

Raamat sisaldab artikleid 2008. 
aastal toimunud arheoloogilis-
test välitöödest Eestis.

Eesti parkide almanahh 2
Toimetanud Tiina Tammet
Keskkonnaministeerium, 
Muinsuskaitseamet

„Eesti parkide almanahhi” 
teine number tutvustab laie-
male lugejaskonnale ajaloolisi 
ning nüüdisaegseid parke, 
linnahaljastuse probleeme 
ja lahendusi, samuti parkide 
hoolduse ja korrastamisega 
seotud küsimusi. Trükis on 
mõeldud nii maastikuarhitek-
tidele, ajaloolastele, loodus- ja keskkonnakaitsega tegelevatele 
inimestele kui ka kõigile teistele pargihuvilistele.

Valgustusideede mõju Tartu arhitektuurile 

19. sajandi alguses
Epi Tohvri
Tartu Ülikooli Kirjastus

Raamatus on vaatluse all valgustus-
ajastu teadus- ja haridusmõte ning 
parendamise ideed, mis said ees-
kujuks ka Tartu linnaruumi väljakuju-
nemisele 19. sajandi alguses.

Arhitekt ja tema aeg. 
Voldemar Herkel
Karin-Hallas Murula
Eesti Arhitektuurimuuseum

Arh i t e k t u u r imuu s eum i 
näituse kataloog annab põh-
jaliku ülevaate tänavu 80. 
aastaseks saanud arhitekt 
Voldemar Herkeli loomin-
gust, vaadeldes seda oma aja 
taustal. Herkel oli oma aja pro-
duktiivsemaid arhitekte, kelle 
looming kujundas 1960.–70. 
aastate Eesti modernistlikku 
arhitektuuri. Kataloog sisaldab 
rohkelt projekte ja omaaeg-
seid fotosid. Valikuliselt on taaspublitseeritud Voldemar Herkeli 
artikleid ja kõnesid, lisatud projektide ja ehitiste ning artiklite 
nimekiri.

Tallinna kirikud. Ajalugu ja restaureerimine
Koostanud Olev Liivik, Boris Dubovik
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinnas on üle 50 hoone, millel 
on pühakoja funktsioon. Raama-
tusse on neist valitud 24 kirikut, 
mida kaitstakse ka riiklike kultuuri-
mälestistena. Nende hulgas on 
kivi- ja puitkirikuid, nii Tallinna 
vanalinna 14.–15. sajandi basiili-
kad kui ka 20. sajandi algul Tal-
linna äärelinnadesse püstitatud 
pühakojad, mille olemasolust ei 
tea paljud tallinlasedki.

Raamatus leidub kahekümne nelja pühakoja lühike ajalugu, 
ehituslugu ning fotomaterjal, kus on muuhulgas jälgitav viimasel 
kümnendil toimunud muutused hoonete välimuses ja inter-
jöörides. Raamat ilmus eesti ja inglise keeles.
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Lenderi maja.  
Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine
Anni Martin, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 

Lenderi maja on 19. sajandi lõpus 
ja 20. sajandi alguses Tallinnas hulga-
nisti ehitatud puidust üürimaja. 
Majatüübile pärandas nime insener 
ja ehitusettevõtja, Tallinna esimene 
eestlasest linnapea Voldemar Lend-
er. See hoonetüüp on tuntud laia 
leviku poolest, mis oli seotud esi-
mese eestlastest linlaste põlvkonna 
tekkimisega. Rohkete fotode ja 
joonistega illustreeritud raamat annab ülevaate hoonetüübi 
ajaloo kohta ja praktilisi nõuandeid maja säästvaks korrasta-
miseks keldrist katuseni.

Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole
Toimetanud Anneli Randla
Eesti Kunstiakadeemia

Kogumiku autorite eesmärgiks on 
lahata konkreetseid muinsuskaitse 
ja restaureerimise valdkonna 
probleeme aja ja ruumi kont-
septsioonidest lähtuvalt. Sisse- 
juhatavas essees märgib Juhan 
Maiste, et autorid tegelevad 
„otsinguga, mis on suunatud uue 
paradigma leidmisele. Uuele 
mõtlemisele, mis vabastaks muin-
suskaitse omaenese diskursuslikust 
suletusest, tooks piiritletu kõrvale piiramatu ja maailma kogu 
selle terviklikkuses hõlmava muinsuskaitse kontseptsiooni.” 
Artiklite aines ulatub arhitektuurist klaasini, vanalinnast kaas-
aegse kunstini ning parkidest hällitrükisteni.

Olev Soans. Eesti kultuuriloolised kaardid   
Koostanud Jaan Tamm 
Ilo

Graafik ja pedagoog 
Olev Soans (29.05. 
1925–28 .04 .1995) 
alustas kunstnikuteed 
raamatuillustraatori ja 
plakatikunstnikuna, kuid 
üldsusele sai ta tuntuks 
eelkõige oma infograa-
filiste kultuurilooliste 
kaartidega. 

Esinduslikus trükises kirjeldatakse tema sügavtrükitehnikas 
kaarte kuue teema all: arhitektuur, loodus, kultuurilugu, regioo-
nid-linnad-institutsioonid-sündmused, rajoonid-maakonnad ja 
saared. 

Raamat annab ülevaate Olev Soansi meeskonnatööna 
valminud mahuka kaardikogu 39 kaardist. Kaardi legendi toetab 
kirjeldus ja 3–4 vinjetti igast kaardist ning ingliskeelne kokku-
võte.

Kõnelevad majad
Riin Alatalu
Päike ja Pilv 

Algselt Eesti kultuurimälestisi 
tutvustavast raamatust kas-
vas kirjutamise käigus välja 
omamoodi (m)ajalooõpik. 
Ehitiste, nende ehitamise 
põhjuse, võimaluse, mater-
jali kasutuse jms kaudu on 
põnev ja samas visuaalselt 
lihtne õppida Eesti ajalugu. 
II aastatuhandest leiab pea-
aegu iga olulisema ajaloolise 
protsessi näitlikustamiseks 
viite mõnele veel säilinud ehitisele.

Huvitav ja hariv raamat sobib täiendama põhikooli 
ajalookursust ja on mõnus lugemine igas vanuses ajaloo-
huvilisele.

Setomaa 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 

1920. aastani
Toimetanud Mare Aun
Koostanud Heiki Valk, Anti Selart, Anti Lillak
Eesti Rahva Muuseum

Koguteos „Setomaa” on 
populaarse iseloomuga 
teadusväljaanne, mille ees-
märgiks on anda lugejale 
– nii kohalikele Setomaa 
inimestele kui ka Eestis 
laiemalt – igakülgne üle-
vaade sellest omapära-
sest maanurgast. Peamine 
käsitletav ala on omaaegne 
Petseri maakond (Petseri-
maa), tänapäeval seega 
Setomaa Eesti-osa ning 
Venemaa Pihkva oblasti 
Petseri rajoon.
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Kunstiteaduslikke uurimusi 2009, kd 18/3-4. 
Muinsuskaitse ja restaureerimise ajaloost 
Koostanud Anneli Randla 
Eesti Kunstiteadlaste Ühing

„Kunstiteaduslike uurimuste“ 
erinumbrisse on koondatud 
muinsuskaitse ja restaureerimise 
ajaloo alased artiklid. Selle otse-
seks ajendiks on Villem Raami 
100. sünniaastapäev.

Estonica. Heinrich Tiidermanni fotoalbum

Tõnis Liibek ja Merilis Sähka
Eesti Ajaloomuuseum, Varrak

Heinrich Tiidermanni 
(1863–1904) rohkem 
kui sajandivanustel foto-
del võib näha rahvariie-
tes inimesi, taluhooneid, 
töötegemist, tarbeesemeid, 
laulukoore ja linnavaa-
teid. Fotograafi  eesmärk 
oli võimalikult ulatuslikult 
jäädvustada hääbuvat rahvakultuuri. Oma fotoloomingu pare-
miku koondas Tiidermann 1903. aastal kahte albumisse, mis 
on säilinud tänaseni. Mõned tema pildistused on omandanud 
lausa ikoonilise väärtuse, teised leiavad selles foto albumis 
 esmakordset publitseerimist. 

Park on paradiis looduses ja kunstis 
Toimetanud Mart Külvik ja Juhan Maiste
Eesti Maaülikool

Raamat on meie kultuuriruu-
mis esimene käsitlus, kus par-
gist kõneldakse nii tema filo-
soofilises tähenduslikkuses, 
ikoonilises ulatuvuses kui ka 
looduse mitmekülgsuses. Mõt-
teid avaldavad nii meie oma kui 
ka välismaa parimad asjatund-
jad. Kaunis keeles ja esteeti-
lises meeles kirjutatud tekstide 
kaudu avaneb park erakordselt 
mitmekülgsena, pakkudes Euroopa kõrgkultuurist lähtuvate 
nn klassikaliste näidete kõrval sissevaadet ka “koha vaimu” ja 
soomeugrilase parki. 

Tallinna Püha Miikaeli klooster
Jaan Tamm
Eesti Entsüklopeediakirjastus

Eestis on vähe selliseid 
hoo nekomplekse, mille 
järje pidev kasutamine üle-
taks 750 aastat. Üks selline 
 haruldus on Tallinnas asuv 
Püha Miikaeli klooster, mida 
tänapäeval tuntakse  Gustav 
Adolfi  Gümnaasiumina, 
 Issanda Muutmise kirikuna 
ja Täiskasvanute Gümnaasiumina. Kloostri esihooneks olnud 
Püha Ventseli kabeli ehituse algus ulatub tagasi 1219. aasta 
järgsesse aega ning kloostrikompleksi rajamise algusdaatumiks 
peetakse 1249. aastat. Käesolev raamat püüabki täita Eesti 
arhitektuuriajaloos seni valitsevat lünka nimetatud  kompleksi 
ehitusloos, uurimises ja restaureerimises.

Jalutaja teejuht. Tartu
Mart Siilivask, Tõnis Kimmel
Arhitektuurikirjastus Solness

Esimene Tartut käsitlev raamat 
sarjast „Jalutaja teejuht“ tutvustab 
Emajõe ja raudteejaama vahele 
jäävat südalinna ala. See on jagatud 
erinevateks jalutuskäikudeks: rajad 
kulgevad kohati läbi tagahoovide, 
kohati fassaadide vahel  põigeldes: 
nende majade vahelt on läbi voola-
nud suurem osa sellest, mida nimetame Eesti kultuuriks. 
 Kasutatud on ohtralt fotosid; käsitletavad piirkonnad ja hoo-
ned on kaardistatud: soovi korral võib lugeja lisatud kaartide 
abiga kogu tutvustatava ala läbi jalutada.

Muinsuskaitse- ja restaureerimisalased 

teabevoldikud
Muinsuskaitseamet

• Lubi II. Traditsiooniline lubikrohv ja -värv.
• Kodu kultuurimälestises. 

Kultuurimälestises elamise 
eripärad ja üldised hooldusnõuanded.

• Muinsuskaitse valdkonnas 
kasutatavad mõisted ja tööde 
planeerimine 
kultuurimälestistel.

• Pargitaimestiku 
hooldus.
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MUINSUSKAITSE VALDKONNAS 
KASUTATAVAD MÕISTED JA TÖÖDE 

PLANEERIMINE KULTUURIMÄLESTISTEL

28

Muinsuskaitseamet

Eestis on võetud riigi kaitse alla üle 26 000 kultuuri-
mälestise ning 12 muinsuskaitseala. Riigi kaitse on 
suur tunnustus, kuid sellega kaasnevad ka teatud 
reeglid, nõuded ja soovitused. Viimaste eesmärk on 
meie ühise kultuurpärandi säilitamine ja väärtusta-
mine. Muinsuskaitse valdkonnas on kehtestatud rida 
õigusakte, kõige olulisem neist on muinsuskaitse-
seadus, mis reguleerivad tegevust mälestistel ja 
muinsuskaitsealal ning nende kaitsevööndis. 
Seadusekeel on spetsiifiline ja mitmed mõisted ei 
pruugi väljaspool erialaspetsialistide ringi arusaada-
vad olla. Kahte täpselt ühesugust mälestist ei ole 
olemas, mistõttu on raske anda juhtnööre, mis 
sobiksid kõigi mälestiste puhul, kuid siiski on paika 
pandud üldised tõed ja tegevussuunad. 
Antud juhendi eesmärk on selgitada muinsuskaitses 
kasutatavaid põhimõisteid ja anda juhiseid, kuidas 
planeerida ja korraldada remont-, restaureerimis- 
jms tegevust riigi kaitse all olevatel mälestistel. 
Arvestades erinevate mälestiste liikide spetsiifikat on 
vaatluse all peamiselt muinsuskaitsealused hooned, 
vähemal määral käsitletakse kaevetöid arheoloogia-
mälestistel.

Tegevusjuhised/etapid
Kõik asjad kuluvad, mälestised ei ole sealjuures 
erandid. Et seda protsessi kontrollida, tuleb olukorda 
jälgida ja vajadusel sekkuda. Järjepideva ja 
süsteemse hoolduse korral pole enamasti vaja 

suuremahulisi restaureerimistöid. Tulenevalt meie 
ajaloost pole paljudel mälestistel aastakümneid 
omanikke olnud ning hulk mälestisi vajab seetõttu 
suuremaid või väiksemaid korrastustöid. Olenemata 
tööde mahust tasub alati eelnevalt konsulteerida 
Muinsuskaitseametiga ja otsida konkreetsele 
juhtumile kõige sobivamat lahendust.

Muinsuskaitseseadus määratleb etapid, mis tuleb 
läbida enne kui antakse luba restaureerimistöödega 
alustada. See küll pikendab protsessi, kuid iga 
põhjalikult kaalumata samm ja ennatlik otsus võib 
hävitada või kahjustada väärtuslikku kultuuripärandit. 
Väga oluline on dokumenteerida restaureerimis-
protsess ja koostada tööde lõppedes vastav aruanne, 
tänu millele on võimalik tulevikus teada saada, mida ja 
kuidas (mis materjale ja töövõtteid kasutades) on 
konkreetsel objektil kunagi tehtud. 

Oluline on eristada töid, mida on võimalik teha 
iseseisvalt ja mille puhul tuleb kindlasti appi kutsuda 
oma ala spetsialist. Kahtluste korral tasub nõu küsida 
Muinsuskaitseametist. Üldjuhul peaks oma jõududega 
hakkama saama näiteks katusekatte ja vihmavee-
süsteemi ajutise lappimisega, aknaklaaside vahetuse 
ja uste- ja aknaavade sulgemisega ning muude 
sedalaadi töödega. Eesmärgiks olgu käepäraste 
vahenditega tõkestada hoone seisundi halvendamist. 
Põhjalikumad restaureerimis-ja remontööd jäägu 
vastava ala asjatundjale. Nii saavutatakse ehitise 
eripära arvestav parim ja kaua kestev tulemus.

Mullatööd arheoloogiamälestisel 
Arheoloogiamälestistel tähendab igasugune mullatöö 
(ka arheoloogiline uurimine) mälestise hävitamist. 
Seepärast on kaevetöö mälestistel reeglina keela-
tud. Kui see on aga vältimatu, siis võidakse anda 

 

 

Omanik kavandab 
arheoloogiamälestisel (trasside 

kaevamine jms) mullatöid.

Omanik esitab 
Muinsuskaitseametile 

kavandatava töö projekti või 
seletuskirjaga joonise. 

Vajadusel konsulteerida eelnevalt 
Muinsuskaitseameti spetsialistiga.

Muinsuskaitseamet määrab 
töö iseloomust  lähtuvalt 

arheoloogilise eeluuringu, 
järelevalve või uuringu.

Omanik otsib nõutud töid 
teostava arheoloogi.

Enne tööde alustamist esitab 
omanik Muinsuskaitseametile 

tööde alustamiseks loataotluse.

Muinsuskaitseamet väljastab loa.

Tööde teostamine.

Arheoloog esitab omanikule 
ja Muinsuskaitseametile 
tehtud tööde aruande.

erandkorras uurimisluba ning lähtuvalt töö 
iseloomust ja mälestisest määrab Muinsuskaitse-
amet arheoloogilise uuringu, eeluuringu või järele-
valve.

OLULISEMAD MÕISTED
Mälestis – riikliku kaitse all olev üksikobjekt. On viis 
eri liiki: arhitektuuri-, ajaloo-, kunsti-, arheoloogia ja 
kunstimälestised. 
• Arhitektuurimälestised on kaitse alla võetud 

seetõttu, et need hooned esindavad Eesti ajaloos 
olulist arhitektuuristiili, on projekteeritud tähele-
panuväärse arhitekti poolt või moodustavad 
lahutamatu osa piirkonna ajaloolisest ehitus-
kultuurist. 

• Ajaloomälestised on kaitse all seetõttu, et need 
objektid kannavad endas infot ajaloo arengu-
etappidest või on seotud mõne Eesti ajaloole 
tähtsa sündmuse või isikuga.

• Arheoloogiamälestisi kaitstakse seetõttu, et 
selle koha on Eestimaal inimene oma elupaigaks 
või töötegemise kohaks välja valinud juba väga 
ammu ning sestap võib maapõu peita midagi väga 
olulist möödunud aegadest. Olemas on ka allvee-
arheoloogia.

• Kunstimälestised on kunstnike või käsitööliste 
poolt loodud olulised teosed, mis asuvad enamasti 
kirikutes või avalikes hoonetes ja Eestis paraku 
vaid väga harva kodudes.

• Tehnikamälestised on insenerimõtte ajaloo 
väärikad kandjad. 

Muinsuskaitseala – riigi kaitse all olev kultuuri-
väärtusega ajalooline asula või selle osa või looduse 
ja inimese koostegevuse tulemusena kujunenud ala. 
Eesmärk on ajaloolise hoonestuse ja struktuuri 
väärtustamine ja säilitamine. Suurem tähelepanu on 
hoonete välisilmel, kuid lähtudes hoone arhitektuuri- 
ja ajalooväärtusest tuleb säilitada ka ajaloolisi 
interjööre. Võrreldes mälestisega on kitsendused 
mõnevõrra leebemad (nt restaureerimistööde 
tegemisel peab muinsuskaitse tegevusluba olema 
ainult muinsuskaitselisel järelevalvel). Uushoonestus 
peab sobima välja kujunenud miljöösse. 

Mälestise kaitsevöönd – mälestise kaitseks 
määratud maa-ala, mille eesmärk on tagada, et 
uued arengud ei kahjustaks mälestist. Kinnismäles-
tise puhul on kaitsevööndiks reeglina 50 meetri 
laiune ala alates mälestise välispiirist, kui ei ole 
määratud teisiti. Mulla- ja ehitustööd kaitsevööndis 
vajavad Muinsuskaitseameti luba.

Muinsuskaitseala kaitsevöönd – muinsuskaitseala 
ümbritsev vöönd. Eesmärk on luua sujuv üleminek 
muinsuskaitsealale ning tagada muinsuskaitseala 
silueti vaadeldavus. 

Restaureerimine – taastamine. Hoone korrastami-
sel teostatavad tööd, mille käigus säilitakse maksi-
maalselt kõik vana ja väärtuslik ning asendatakse 

(tehakse koopiad) väga halvas seisukorras olevad 
osad. Lisatakse puuduvad detailid ning eemaldatakse 
hilisemad ning ilmet rikkuvat kihistused. Vajadusel 
(nt uue funktsiooni tõttu) leitakse uutele lisandus--
tele sobiv asukoht. Restaureerimine peab lõppema 
seal, kus algab hüpotees. 

Konserveerimine – säilitamine. Mälestise edasist 
lagunemist takistavad tööd, mille käigus säilib 
ajalooline kihistus. Konstruktiivsete ja dekoratiivsete 
elementide kindlustamine ja kaitsmine neid muutmata.

Arhitektuurimälestise restaureerimise etapid

Restaureerimine. Poska maja Tallinnas. Säilitati ja kindlustati võimalikult palju 
vana, lootusetult kahjustunud osad asendati ning puuduvad detailid valmistati 
originaalide eeskujul. (Foto: H. Kallaste)

Konserveerimine. Vastseliina linnuse kirdetorni konserveeritud müürid. 
Müürikroonidel on ilmastiku eest kaitsev varikatus. (Foto: K. Tooming)

eripärad ja üldised hooldusnõuanded. MUINSUSKAITSE VALDKONNAS 
KASUTATAVAD MÕISTED JA TÖÖDE 

PLANEERIMINE KULTUURIMÄLESTISTEL
suuremahulisi restaureerimistöid. Tulenevalt meie 
ajaloost pole paljudel mälestistel aastakümneid 
omanikke olnud ning hulk mälestisi vajab seetõttu 
suuremaid või väiksemaid korrastustöid. Olenemata 
tööde mahust tasub alati eelnevalt konsulteerida 
Muinsuskaitseametiga ja otsida konkreetsele 
juhtumile kõige sobivamat lahendust.

Muinsuskaitseseadus määratleb etapid, mis tuleb 
läbida enne kui antakse luba restaureerimistöödega 
alustada. See küll pikendab protsessi, kuid iga 
põhjalikult kaalumata samm ja ennatlik otsus võib 
hävitada või kahjustada väärtuslikku kultuuripärandit. 
Väga oluline on dokumenteerida restaureerimis
protsess ja koostada tööde lõppedes vastav aruanne, 
tänu millele on võimalik tulevikus teada saada, mida ja 
kuidas (mis materjale ja töövõtteid kasutades) on 
konkreetsel objektil kunagi tehtud. 

Oluline on eristada töid, mida on võimalik teha 
iseseisvalt ja mille puhul tuleb kindlasti appi kutsuda 
oma ala spetsialist. Kahtluste korral tasub nõu küsida 
Muinsuskaitseametist. Üldjuhul peaks oma jõududega 
hakkama saama näiteks katusekatte ja vihmavee
süsteemi ajutise lappimisega, aknaklaaside vahetuse 
ja uste- ja aknaavade sulgemisega ning muude 
sedalaadi töödega. Eesmärgiks olgu käepäraste 
vahenditega tõkestada hoone seisundi halvendamist. 
Põhjalikumad restaureerimis-ja remontööd jäägu 
vastava ala asjatundjale. Nii saavutatakse ehitise 
eripära arvestav parim ja kaua kestev tulemus.

PARGITAIMESTIKU
HOOLDUS
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Hoolimata kehvast seisukorrast on vana pargiruumi üheks autentsuse 
hoidjaks vanad puud. Suure-Konguta pärn. (Foto: S. Nurme)

Hoolimata sellest, kas vana park on riiklik mälestis 
või mitte, on see osa meie ühisest kultuuripärandist, 
mida tuleb säilitada ja kaitsta. Kaitsmise peamiseks 
eesmärgiks on ajaloolise miljöö ja liigirikkuse säilita-
mine. Et ajaloolise pargi põhimahu moodustavad 
taimed, siis on pargi hoidmisel väga oluline tagada 
puistu ja rohustu jätkusuutlikkus. See nõuab eelkõige 
pargi haljastuse regulaarset hooldust.

Kõikides vana pargiga seotud tegevustes tuleb 
lähtuda Firenze hartast – rahvusvaheliselt tunnus-
tatud ajalooliste parkide kaitse hartast. 

Käesolev infovoldik on abiks eeskätt ajaloolise pargi 
omanikule ja haldajale pargitaimestiku hooldamisel.

Hooldustööd
Hooldustöödega suunatakse ja kontrollitakse taimes-
tiku kasvu ja arengut. Reeglina aitavad ühekordsed 
tööd stabiliseerida vaid hetkeseisu, pargi säilimi-
seks on vaja tagada pidev mitmekülgne hooldus.

Enne hooldustööde algust tuleks konsulteerida 
Muinsuskaitseameti maakondliku vaneminspektoriga. 

Muinsuskaitse all olevad ajaloolised pargid on eri 
ajastute pargikunsti tähelepanuväärsemad näited.

• Regulaarsete hooldustööde (niitmine, kuivanud 
okste lõikus jms) tegemiseks ei ole vaja spetsiaal-
set dokumenti (projekti vms), küll aga on esmaste 
hooldustööde (võsa raie, sanitaar- ja harvendus-
raie jms) asjatundlikuks ja kompleksseks planeerim-
iseks vajalik tellida pargi hoolduskava. 

• Üksikute puude ja põõsaste mahavõtmise ning 
igasuguste raiete kooskõlastamiseks tuleb pöördu-
da Muinsuskaitseameti maakondliku vaneminspek-
tori poole. 

• Hävinud pargi taastamiseks või rekonstrueerimi-
seks vajalikud uusistutused ja ulatuslikud raied ei 
ole hooldustööd – need tegevused lahendatakse 
üldjuhul muinsuskaitse eritingimuste alusel koosta-
tud ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud 
projektiga. 

• Alla 2 cm läbimõõduga okste lõikamist on otstarbe-
kas teha juuni lõpust augustini, sest siis jõuab puu 
kiiremini kinni kasvatada tekitatavad haavad. 
Mahlajooksuga puid (vahtrad, kased, luuviljalised, 
metsviinapuu jt viinapuud, jalakad, hobukastanid, 
paplid, pähklipuud) võibki lõigata ainult juuni lõpust 
kuni augustini, kuna muul ajal (eriti kevadel) 
lõikamisel on puu energiakaotus läbi mahlajooksu nii 
suur, et puu võib selle tagajärjel hukkuda.

• Rohkem kui ¼ puu võra elusokstest korraga 
eemaldada ei tohi. See põhjustab puu nõrgenemise 
ning samas ka vesivõsude vohamise. Okste lõika-
misel tuleb jälgida, et ei eemaldataks suurtel okstel 
üle 1/3 lehemassist korraga.

• Okste lõikamisel tuleks eelistada võra välispiiril 
olevate okste eemaldamist, kuna see laseb võrasse 
sisse rohkem õhku ja valgust ning sisemised oksad 
saavad seeläbi paremini areneda.

• Okste lõikusel on väga oluline kasutada õigeid 
lõikamise võtteid, et puule kasu asemel mitte kahju 
tekitada. Halb on tüügaste jätmine (puu ei saa 
haava kinni kasvatada), kuid halb on ka tüvele liiga 
lähedalt lõikamine (liiga suur lõikehaav).

• Vältida tuleb suuri lõikehaavu, sest neid pole puu 
võimeline kiiresti kinni kasvatama ning suurte 
lõikehaavade tõttu muutub puu vastuvõtlikumaks 
haigustekitajatele.

Puude vanus ja seisukord
Vanad puud on pargi autentsuse põhikandjateks ning 
kuuluvad üldjuhul pargi algse või mõne ajaloolise 
ümberehituse käigus loodud kompositsiooni juurde. 
Mida suuremõõtmelisemad (jämedus ja kõrgus) on 
puud, seda vanemad need oletatavalt on. Erandina võib 
mainida näiteks papleid, arukaske, halli leppa, ebatsuu-
gat, mis kiirekasvulistena saavutavad suhteliselt ruttu 
suured mõõtmed. Tüüpiliste kodumaiste pargipuude 
nagu harilik pärn (harvem ka teised pärnaliigid nagu 
läänepärn), harilik vaher, harilik saar, harilik jalakas ja 
künnapuu eluiga võib olla rohkem kui 300 aastat, 
pargipuudena harvem esinevate musta lepa ja arukase 
iga küünib 100–150 aastani. Okaspuudest sagedase-
mate – siberi ja palsaminulu, hariliku kuuse, hariliku 
elupuu, alpi ja siberi seedermänni eluiga küünib 
150–200 aastani. Sissetoodud liikidest tavalisemad – 
näiteks harilik hobukastan, punane tamm, saartel ja 
rannikualadel ka harilik pöök võivad elada üle 300 
aasta, suhteliselt sagedane mägivaher aga rohkem kui 
150 aasta vanuseks. 

Pargipuude seisund võib olla väga erinev. Sageli on 
puud nakatunud seenhaigustesse, mehaaniliselt 
vigastatud või vähesest kasvuruumist tingitult 
deformeerunud võra või tüvega. Paljud puud suudavad 
sellises seisukorras korraliku hoolduse puhul elada 
aastaid, seepärast tuleb raiete kavandamisel vaadata 
iga üksikut puud eraldi.

Hästi tehtud oksalõikus – paranenud lõikehaav. (Foto: S. Nurme)

PUUDE HOOLDUS
Võrahooldus
Puud vajavad elujõu suurendamiseks, püsivuse ja 
ohutuse tagamiseks ning võra hooldamiseks lõikust. 

Sanitaarlõikus seisneb kuivanud, sammaldunud, 
murdunud ning vigastatud okste eemaldamises. 
Taimeosa lõigatakse koos ca 1 cm pikkuse elusa osaga, 
et soodustada lõikehaava paranemist. Alla 2 cm 
suuruse läbimõõduga oksad võib lõigata tagasi igal ajal, 
suuremad oksad vaid kevadel (aprilli algul) enne 
mahlade liikuma hakkamist (va tugeva mahlajooksuga 
liigid). Oksalõiked tehakse tüve või suurema oksa 
suhtes poolviltu, järgides nn oksakrae joont. 

Hoolduslõikusel lõigatakse välja risti kasvavad oksad, 
hargnevad juhtoksad ning tüvest alla 30º ning üle 60º 
kasvavad külgoksad, mis muutuvad kasvades reben-
emisohtlikuks. Liikidel, millel selline oksakasv on liigi-
omane, vale nurga all kasvavaid oksi ei lõigata 
(arukask, kadakad, elupuu, lehtpuude sammasjad ja 
leinavormid jne).

Okaspuid lõigatakse vaid vajadusel ning enamasti 
piirdub lõikus kuivanud okste eemaldamisega. 
Okaspuude hoolduslõikus tehakse märtsis. 

Noorenduslõikusega on võimalik noorendada lehtpuu-
liike (pms pärnasid), lõigates oksi tagasi ca 1/3 võrra. 
Lõikust tehakse aprilli algul enne maapinna sulamist (va 
rohke mahlajooksuga liigid). Suuri puid lõigatakse 
järk-järgult – vastasel korral võib puu hukkuda.

Mõned üldised nõuanded:
• Võrade hooldust peaks teostama koolitatud ja 

kvalifitseeritud puuhooldaja e arborist.

• Puittaimede okste lõikamisel tuleb meeles pidada, et 
puud-põõsad on elusolendid – mida vähem neid 
korraga lõikama peab, seda parem.

• Võrahooldust ei tohi teha temperatuuril alla miinus 
10 kraadi, sest puidu rabeduse tõttu võivad okste 
lõikamisel võimalikesse murdekohtadesse kergesti 
tekkida lõikehaavast ulatuslikumad kahjustused. 

• Okste lõikust ei tohi teha pärast pungade puhkemist 
(so orienteeruvalt aprillist juuni lõpuni), sest siis on 
puu kaotus okstesse varutud toitainete arvelt kõige 
suurem ning noored võrsed kahjustuvad kõige 
rohkem. Parim aeg suurte okste lõikamiseks on 
märtsis-aprillis, kui pungad pole veel puhkenud.

• Raskete okste tüvelähedasel lõikusel tuleb teha 
esimene lõige tüvest poole meetri kaugusele oksa 
alumisele küljele ca ¼ ulatuses oksa läbimõõdust. 
See lõige kaitseb hilisema lõike tegemisel puud 
rebendite tekkimise eest. Teine lõige teha oksa pealt 
paar sentimeetrit tüvest kaugemalt. Allesjäänud 
oksa-tüügast on kolmanda lõikega kerge eemaldada. 
Jälgida tuleb seejuures optimaalset lõike suurust 
ning seda, et ei kahjustataks oksakraed.

Puutüvede ja juurestiku hooldus
Puutüved ja juurestik ei vaja üldjuhul spetsiaalset 
hooldust. Küll vajavad need aga hooldustööde 
tegemise ajal kaitset ja spetsiifilist hooldust juba 
olemasolevate vigastuste korral. 

Hooldustööde tegemisel tuleb:
• kaitsta trimmeriga niitmisel puude ja põõsaste 

tüved, et vältida koore vigastamist;
• vältida masinatega töötamist (niitmine, lehtede 

koristus jm) puude vahel juhul, kui puudevaheline 
ruum või alumiste okste kõrgus ei võimalda masi-
naga vabalt liikuda;

• kaitsta noored puud ja põõsad juhuslike mehaaniliste 
vigastuste eest;

• arvestada masinatega töötamisel puude juurte 
piirkonnas või rohukamara spetsiifilistel 
hooldustöödel (samblatõrje, õhustamine) vanade 
puude juurestiku tegeliku ulatusega; 

• kaitsta pinnasest väljaulatuvad juured.

Oskamatult ja halvakvaliteediliselt tehtud oksalõikused. (Foto: S. Nurme) 

Esna park. (Foto: J. Vali)

Puude juurte piirkonnas masinatega töötamisel peab arvestama 
juurestiku tegeliku ulatusega. (Foto: A. Ümar) 

eripärad ja üldised hooldusnõuanded.

kasutatavad mõisted ja tööde 

eripärad ja üldised hooldusnõuanded.
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Hooldustööd
Hooldustöödega suunatakse ja kontrollitakse taimes
tiku kasvu ja arengut. Reeglina aitavad ühekordsed 
tööd stabiliseerida vaid hetkeseisu, 
seks on vaja tagada pidev mitmekülgne hooldus

Enne hooldustööde algust tuleks konsulteerida 
Muinsuskaitseameti maakondliku vaneminspektoriga. 

Muinsuskaitse all olevad ajaloolised pargid
ajastute pargikunsti tähelepanuväärsemad näited.

• Regulaarsete hooldustööde (niitmine, kuivanud 
okste lõikus jms) tegemiseks ei ole vaja spetsiaal
set dokumenti (projekti vms), küll aga on esmaste 
hooldustööde (võsa raie, sanitaar- ja harvendus
raie jms) asjatundlikuks ja kompleksseks planeerim
iseks vajalik tellida pargi hoolduskava. 

• Üksikute puude ja põõsaste mahavõtmise ning 
igasuguste raiete kooskõlastamiseks tuleb pöördu
da Muinsuskaitseameti maakondliku vaneminspek

• Hävinud pargi taastamiseks või rekonstrueerimi
seks vajalikud uusistutused ja ulatuslikud raied ei 
ole hooldustööd – need tegevused lahendatakse 
üldjuhul muinsuskaitse eritingimuste alusel koosta
tud ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud 
projektiga. 

LUBI II
Traditsiooniline lubikrohv ja -värv
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Traditsiooniline lubikrohv ja -värv on sobivaim „nahk” 
vanadele seintele nii praktilisest kui ka esteetilisest 
vaatepunktist lähtuvalt. Lubjal põhinev krohv ja värv 
on head nii hoone kui ka selle asukate tervisele, sest 
tegemist on hingavate materjalidega, mis vajadusel 
imavad hästi liigset niiskust ning võimalusel lasevad 
sellel ka seintest välja kuivada. See aitab ennetada 
tõsiseid seinakahjustusi ning hoida ruumides head 
sisekliimat. Lubivärviga värvitud pind on moodsate 
värvidega kaetud tuimadest pindadest elavam, kuna 
lubivärvitud seinal on hulgaliselt varjundeid ning see 
muutub vastavalt ilmastikutingimustele. Värvikihi 
vananemine toimub aegamööda ja märkamatult, kuna 
kiht kulub ilmastiku toimel ühtlaselt. 

Oskused ja ilm – õnnestumiseks 
vajalik kooslus
Üha enam taasavastatakse lubjal põhinevate mörtide 
ja värvide häid omadusi, kuid tihti unustatakse, et 
nende traditsiooniliste materjalidega töötades ei tohi 
lähtuda nüüdisaja tavapärasest ehituspraktikast. 
Lubjal põhineva mördi ja värviga töötamine on 
peamiselt käsitöö ning nõuab spetsiifilisi töövõtteid 
ja teadmisi. Kuid nii palju kui meistreid, on ka 
erinevaid retsepte ja töövõtteid. 
Väga oluline tegur krohvimis- ja värvimistööde 
õnnestumisel on ilm. Hea tulemuse saamiseks ei tohi 
seda mingil juhul eirata.
• Lubjal põhinevate mörtide ja värvidega saab 

välitingimustes töötada vaid soojal ajal, kui ei 
ole öökülmade ohtu ehk siis maist septembrini, 

kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur on üle 
+5˚C. Peab arvestama, et lubimördi ja lubivärvi 
kivistumisprotsess (karboniseerumine) vajab sooja 
ja niisket keskkonda ning mördi karboniserumine 
võtab soodsatel tingimustel aega keskmiselt üks 
kuu. 

• Lubja kivistumisprotsessi ohustab ka otsene 
päikesekiirgus, sest nii aurustub karboniseeru-
miseks vajalik niiskus liiga kiiresti. Tööde 
õnnestumiseks peab krohvitava või värvitava 
piirkonna kaitsma päikese eest ning vajadusel tuleb 
teha ka pindade järelniisutust. Seetõttu ei soovi-
tata kuumal südasuvel lubivärviga töid ette võtta. 
Selleks sobivad paremini pilvised ja jahedad ilmad. 
Siseruumides töötamisel tuleb vältida tuuletõm-
bust (seetõttu ei tohi kuivamise kiirendamiseks 
kasutada ka soojapuhureid).

LUBIKROHV
• Traditsiooniliseks lubimördi koostiseks on 1 

kaaluosa lubjapastat, 3 kaaluosa täiteainet ning 
vesi. Mördi peamiseks täiteaineks on liiv, mis peab 
olema kuiv ja puhas. Lisaks kasutatakse täiteainena 
ka teisi komponente (nt purustatud või jahvatatud 
lubjakivi).

• Kvaliteetse lubimördi tagavad lubjaaugus 
laagerdunud sideainelubi (lubja põletamisest ja 
kustutamisest: teabevoldik nr 20 „Lubi I. Ajalugu, 
valmistamine ja kasutamine”), side- ja täiteaine 
õige vahekord ning täiteaine puhtus ja õige 
fraktsioon (tera suurus). 

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE
• Krohvitav müür puhastatakse põhjalikult mustu-

sest, samblikest ja lahtistest osakestest. Kui tööde 
eesmärgiks on parandada olemasolevat krohvi, 
puhastatakse kahjustunud pind ettevaatlikult 
lahtisest krohvist.

• Puidust aluspinnale pannakse krohvi seinas 
püsimiseks krohvimatid või tsingitud raabits-
võrk. Klambrid või naelad, millega alus seinale 
kinnitatakse, peavad olema kas roostevabad või 
tsingitud.

• Enne krohvimistööde algust niisutatakse alus-
pind puhta veega.

Varem krohviti lubimördiga otse palkseintele, mis olid paremaks nakkumiseks 
puupulki täis löödud. Krohvi hoidmiseks on seinale kinnitatud ka diagonaalselt 
ja risti naelutatud krohvipeerge ja rooplaate. Foto: Kaire Tooming

Seina konarusi järgiv krohv. Foto: Kais Matteus

Pilliroost krohvimati ehk rooplaadi paigaldamine. 
Foto: Säästva Renoveerimise Infokeskus

KROHVIMINE
Krohvikihi ülesandeks on kaitsta müüri ilmastiku eest. 
Olenevalt aluspinnast ja hoone asukohast on fassaadi-
del optimaalseks krohvikihi paksuseks 15-25 mm. 
Selleks, et nii paks mördikiht püsima jääks, krohvitak-
se seinu õhukeste kihtidena: sisseviskekiht, täitekihid 
ja viimistluskiht. Mida õhemad on kihid, seda suurem 
on nende omavaheline nakkuvus ja sellest tulenevalt 
krohvi püsivus. Mördi täiteaine fraktsioon muutub 
erinevates krohvikihtides põhimõttel, mida pinna 
suunas, seda peeneteralisemaks muutub täiteaine. 
Kihid kantakse seinale käsitsi traditsioonilisi 
krohvimise töövõtteid kasutades.

SISSEVISKEKIHT on õhuke (1–5 mm), mördi 
täiteaine tera suurus on kuni 3 mm. Kiht peab katma 
ühtlaselt kogu pinna ja seda reeglina ei siluta. 

TÄITEKIHID moodustavad krohvi põhiosa ning see 
kantakse seinale veidi paksemate kihtidena 
(5–7 mm). Täitekihti silutakse kas lati või kellu
servaga. Kasutatakse sisseviskekihile sarnast mörti. 

VIIMISTLUSKIHT on õhuke (kuni 3 mm) ja krohvi-
takse mördiga, mille täiteaine tera suurus on kuni 
1 mm. Viimistluskiht kantakse seinale vastavalt 
soovitavale pinna struktuurile, kas hõõruti või 
kelluga.

• Ebatasase aluspinna puhul järgib krohvikiht tavaliselt 
seina konarusi. See reegel ei kehti range silekrohvi 
puhul.

• Iga uue kihi pealekandmisel oodatakse, kuni 
alumine krohvikiht on hakanud tahenema ja 
muutunud imavaks, kuid see ei tohi läbi kuivada. 

• Olenevalt aluspinnast, asukohast ja ilmast peab 
krohvikihte enne uue kihi pealekandmist niisu-
tama puhta veega, vältimaks kuivamist ja 
soodustamaks karboniseerumist. 

kasutatavad mõisted ja tööde kasutatavad mõisted ja tööde 

LUBI II
Traditsiooniline lubikrohv ja -värv

Traditsiooniline lubikrohv ja -värv on sobivaim „nahk” 
vanadele seintele nii praktilisest kui ka esteetilisest 
vaatepunktist lähtuvalt. Lubjal põhinev krohv ja värv 
on head nii hoone kui ka selle asukate tervisele, sest 
tegemist on hingavate materjalidega, mis vajadusel 
imavad hästi liigset niiskust ning võimalusel lasevad 
sellel ka seintest välja kuivada. See aitab ennetada 
tõsiseid seinakahjustusi ning hoida ruumides head 
sisekliimat. Lubivärviga värvitud pind on moodsate 
värvidega kaetud tuimadest pindadest elavam, kuna 
lubivärvitud seinal on hulgaliselt varjundeid ning see 
muutub vastavalt ilmastikutingimustele. Värvikihi 
vananemine toimub aegamööda ja märkamatult, kuna 
kiht kulub ilmastiku toimel ühtlaselt. 

Oskused ja ilm – õnnestumiseks 
vajalik kooslus
Üha enam taasavastatakse lubjal põhinevate mörtide 
ja värvide häid omadusi, kuid tihti unustatakse, et 
nende traditsiooniliste materjalidega töötades ei tohi 
lähtuda nüüdisaja tavapärasest ehituspraktikast. 
Lubjal põhineva mördi ja värviga töötamine on 
peamiselt käsitöö ning nõuab spetsiifilisi töövõtteid 
ja teadmisi. Kuid nii palju kui meistreid, on ka 
erinevaid retsepte ja töövõtteid. 
Väga oluline tegur krohvimis- ja värvimistööde 
õnnestumisel on ilm. Hea tulemuse saamiseks ei tohi 
seda mingil juhul eirata.
• Lubjal põhinevate mörtide ja värvidega saab 

välitingimustes töötada vaid soojal ajal, kui ei 
ole öökülmade ohtu ehk siis maist septembrini, 

kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur on üle 
+5˚C. Peab arvestama, et lubimördi ja lubivärvi 
kivistumisprotsess (karboniseerumine) vajab sooja 
ja niisket keskkonda ning mördi karboniserumine 
võtab soodsatel tingimustel aega keskmiselt üks 
kuu. 

• Lubja kivistumisprotsessi ohustab ka otsene 
päikesekiirgus, sest nii aurustub karboniseeru
miseks vajalik niiskus liiga kiiresti.
õnnestumiseks peab krohvitava või värvitava 
piirkonna kaitsma päikese eest ning vajadusel tuleb 
teha ka pindade järelniisutust. Seetõttu ei soovi
tata kuumal südasuvel lubivärviga töid ette võtta. 
Selleks sobivad paremini pilvised ja jahedad ilmad. 
Siseruumides töötamisel tuleb vältida tuuletõm
bust (seetõttu ei tohi kuivamise kiirendamiseks 
kasutada ka soojapuhureid).

LUBIKROHV
• Traditsiooniliseks lubimördi koostiseks on 1 

kaaluosa lubjapastat, 3 kaaluosa täiteainet ning 
vesi. Mördi peamiseks täiteaineks on liiv, mis peab 
olema kuiv ja puhas. Lisaks kasutatakse täiteainena 
ka teisi komponente (nt purustatud või jahvatatud 
lubjakivi).

• Kvaliteetse lubimördi tagavad lubjaaugus 
laagerdunud sideainelubi
kustutamisest: teabevoldik nr 20 „Lubi I. Ajalugu, 
valmistamine ja kasutamine”), 
õige vahekord ning täiteaine puhtus ja õige 
fraktsioon (tera suurus). 

KODU KULTUURIMÄLESTISES
Kultuurimälestise eripärad 
ja üldised hooldusnõuanded 
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Muinsuskaitseamet

OMANIK ON KÕIGE TÄHTSAM 
MUINSUSKAITSJA
Maja- või korteriomanikud, aga ka üürnikud või muul 
moel maja kasutajad on Eesti riikliku kultuuripärandi 
kõige tähtsamad hoidjad. Mis on teisiti, kui kodu on 
ehitatud pikka aega tagasi ning see on üle elanud 
mitu põlvkonda ja aastakümmet, vahest ehk mitu 
sajanditki? Tänasel elul on omad nõudmised ja 
tänapäeva inimesel omad ootused heale elule – 
ümberehitused on sageli paratamatud. Enne teguts-
ema asumist tuleb aga põhjalikult kaaluda, kas üldse 
ja mida hädapärast on vaja teha. Mugava ja tervis-
liku kodu loomiseks või hoidmiseks piisab vahel vaid 

korralikust hooldusest. Esimesteks sammudeks on 
hoone väärtuste ja eripärade väljaselgitamine. 
Järgnevast materjalist leiad esmased lihtsad 
nõuanded, kuidas mälestise hoidmise, hooldamise ja 
kasutamisega paremini toime tulla. Praktiliste 
töövõtete õpetused ning põhjalikumad hooldusjuhised 
leiad teistest Muinsuskaitseameti trükistest 
http://www.muinas.ee/4665.

Küsi nõu!
Headeks abilisteks on väljaõppinud spetsialistid 
Muinsuskaitseametist ja kohalikust omavalitsusest, 
põhjalikku infot ja viiteid leiad ka Muinsuskaitseameti 
(edaspidi MKA) koduleheküljelt www.muinas.ee.

Mis on kultuuripärand?
• Nähtav ja käegakatsutav: majad, maalid, 

hauatähised, kirikud jne – inimese poolt loodud 
elu- või kultuurikeskkond või -objekt.

• Vaimne: traditsioonid, uskumused, väärtused, 
jagatud identiteet – kõik see, kuidas inimestele 
meeldib iseendi või teiste või asjade kohta arvata ja 
mõtelda või mingil traditsioonilisel põhjusel käituda. 

Mis on kultuurimälestis?
Mälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi, 
nende osa või asjade kogum, mis on seotud ajaloo 
oluliste protsesside, sündmuste või isikutega või 
millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, 

Mida ütleb seadus?
Peamine seadus, mis kultuurimälestistega ja muinsus-
kaitsealal asuvate ehitistega käitumist reguleerib, on 
Muinsuskaitseseadus. Muinsuskaitseseadus juhendab 
mälestise omanikku, kuidas tuleb hoone hooldamisel ja 
muudatuste kavandamisel käituda. Mälestise rikku-
misel tuleb omanikul mälestis taastada või kui see on 
võimatu, siis kahju hüvitada. Kõikideks ehitustöödeks 
kultuurimälestistel ja muinsuskaitsealal paiknevatel 
ehitistel on vaja nii kohaliku omavalitsuse kui ka 
muinsuskaitse kirjalikku luba. Muinsuskaitseametiga 
tuleb kooskõlastada projekt kõige esimesest etapist 
alates.

Vaata ka ümbrust!
Vana maja pole üksik eksponaat muuseumis, vaid osa 
oma loomulikust elukeskkonnast. Ehitusmälestistele ja 
muinsuskaitsealadele on määratud kaitsevöönd. 
Enamasti määrab see vöönd ära piirkonna, kuhu 
püstitatavad uusehitised ei tohiks varjata ega segada 
vaadet kaitsealustele hoonetele. 
Kaitsevöönd määratakse ära kaitstava 
objekti kaitse alla võtmise aktis ning kõik 
selles vööndis toimuvad ümberehitused ja 
juurdeehitused tuleb samuti muinsus-
kaitsega kooskõlastada. 

linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik või 
muu kultuuriline väärtus, mille tõttu see on seaduses 
sätestatud korras mälestiseks tunnistatud. On viis 
erinevat liiki: arhitektuuri-, ajaloo-, kunsti-, arheo-
loogia ja kunstimälestised. 

Kõik riiklikud kultuurimälestised on registris, mille leiad 
MKA koduleheküljelt http://register.muinas.ee. Oma 
kodukoha teiste kultuurimälestiste kohta leiad infor-
matsiooni ka kohalikust üldplaneeringust ja Maa-ameti 
kultuurimälestiste kaardilt. Kindlasti on abiks ka 
maakonna muinsuskaitseinspektor, kohalik muuseum 
ning selle kandi kodu-uurijad. 

Lisaks riiklikele kultuurimälestistele on kaitse all veel 
muinsuskaitsealad – kõige tuntumaks näiteks on 
Tallinna vanalinn, mis kuulub ka UNESCO Maailma-
pärandi nimekirja. 

Rohkem kohaliku tähtsusega ja muinsuskaitseseadu-
sest eemalseisvad on miljööväärtuslikud alad ja 
pärandmaastikud, mis määratakse kindlaks üld- või 
maakonnaplaneeringutega ning seal kaitstakse üldist 
elukeskkonna harmooniat, mitte eraldivõetuna üksik-
hooneid.

ARHITEKTUURIMÄLESTIS
Eestis on hulk hooneid ajaloo erinevatest perioodidest 
tunnistatud riigi poolt kultuuri- ja ajaloopärandi 
hoidmisel nii olulisteks, et neile on antud riikliku 
kultuurimälestise kaitsev tiitel. Need hooned esindavad 
Eesti ajaloos olulist arhitektuuristiili, on projekteeritud 
tähelepanuväärse arhitekti poolt või moodustavad 
lahutamatu osa piirkonna ajaloolisest ehituskultuurist. 

Majade puhul on olulised nii 
hoone ise ja arhitektuurne 
lahendus kui ka selle mineviku-
kasutused ja ajalugu.

(Foto: K. Matteus)

Arhitektuurimälestise omanikuks olemise 
head küljed:
• Vana maja on unikaalne ja tema väärtus pikas 

perspektiivis suure tõenäosusega tõuseb. Peaaegu 
reeglina on ajaloolisel hoonel väga hea asukoht.

• Inimesed väärtustavad ajaloolist keskkonda üha 
enam, seda nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

• Valdav osa inimesi näeb ajaloolist keskkonda ja selle 
säilitamist suurepärase elukvaliteedi näitajana. 
Ajalooline hoone vääristab kogu ümbruskonda ning 
on sageli kohalikele elanikele kodukandi sümboliks.

• Muinsuskaitse all olevale majale on võimalik taotleda 
restaureerimistoetust, konserveerimistoetust, 
hooldamistoetust, valve- ja signalisatsioonisüsteemi 
paigaldamise toetust riigilt või selle allasutustelt 
(MKA, KredEx jt), kohalikult omavalitsuselt ja 
erinevatelt fondidelt või programmidelt Eestis, 
Euroopa Liidus ja maailmas. 

• Mälestise omanik saab tasuta mälestisega seondu-
vat infot ja konsultatsioone maja hooldamiseks ja 
kasutamiseks.

• Kinnisvarainvesteeringu kasumlikkus mälestistel on 
üldiselt kogu maailmas kõrgem kui mittemälestistel.

• Muinsuskaitse all olevad hooned maapiirkondades või 
ääremaadel võimaldavad  kiiremini arendada turismi 
ja teisi alternatiivseid maamajandusharusid ning 
taotleda piirkonna arendamiseks toetusi, sealhulgas 
ka eurorahasid. 

• Vana maja olemasolu näitab, et selles kohas on 
inimestele meeldinud elada juba väga ammu ning et 
nad pole pidanud vahepeal pettuma.

Kaitse all oleva hoone tervikmulje lahutamatuteks 
osadeks on ka vanad abihooned, mis ei pruugi kaitse all 
olla ning ümbritsev aed ja aiapiirded, mis moodustavad 
koos mälestisega tervikliku ansambli. Aia kujundamisel 
tasub tunda huvi hoone ehitusaegsete aiastiilide vastu.

Mis on vanas majas teisiti? 
Elamine vanas majas on mitmeti teistmoodi kui täiesti 
uues majas. Juba väljanägemine on teistsugune. Paljud 
erinevused on täiesti loomulikud ja isegi väga väärtus-
likud, kui aga silmatorkav erisus nõuab hooldust või 
parandamist, tuleb see töö ette võtta võimalikult 
kiiresti, ehitustööde puhul MKA-ga kooskõlastatult. 

Üldiselt on vanas majas materjalid ja konstruktsioonid 
ajaproovile vastu pidanud, hoolas käsitöö on kordu-
matu ja väga kvaliteetne, algupärasuse haruldus ning 
ajalooline paatina pole uusehitusega korratavad. 

Aed ja aiapiirded moodustavad 
koos mälestisega tervikliku ansambli. 

(Foto: K. Matteus)

(Foto: H. Kallaste)

(Foto: H. Kallaste)



TORNIKUKK VALVAB ... 
Ülle Jukk

Eestis ringi sõites võib näha kirikutornide tippudes nii riste 
kui ka kukkesid. Kuked on siiski levinud enamasti endisel Liivi-
maal, vanemad tänini säilinutest pärinevad umbes 18. saj kesk-
paigast. Mitmel pool on need võetud ka muinsuskaitse alla. 

Kukke on peetud valvsuse sümboliks, samuti on talle 
omistatud võimet näha kurje vaime ja teisi selle eest hoiatada. 
Kristlastele seostub kukk piibli kirjakohaga, kus kuke kiremi-
ne tõi Peetrusele arusaamise, mida tähendas see, kui ta oli 
Jeesuse salanud. 

Tornikukk võib kanda endas kogu ümbruskonna identi-
teeti, näiteks võime Kambja valla vapil näha Kambja kiriku 
torni koos uhke kukega.

Kuked võib oma vormilt kolmeks jagada: lihtsad kuked, 
mis on üsna massiivse õmbluse või valtsi abil kahest  poolest 
kokku needitud; need, millel ühendused ei torka silma, jättes 
üsna loomuliku mulje, ning lõpuks siledast metallilehest välja 
lõigatud kuked. Traditsiooniline kukk on valmistatud vask-

plekist ja kannab kuldset rüüd. Kuld kipub aja jooksul kaduma, 
sõdade ajal on neid tabanud ka kuulid ning tulekahjudes on 
mõned isendid isegi hävinud. Nii on kaugelt vaadates kenad 
kuked restauraatorite töölauale jõudes kaunis räsitud ja vaja-
vad turgutavat vitamiinikuuri. 

Oluline on ka kuke kuju. Huvitaval kombel saame üsna 
tihti kirjalikest allikatest teada, kes olid tornide ehitusmeistrid, 
kukk aga valmistati justkui muu seas. Küllap oli tegemist heade 
ja oskuslike meistritega, muidu ei püsiks ju see märk tuulte ja 
tormide meelevallas. Siiski tekib vahel küsimus, millise eeskuju 
järgi kukk modelleeriti. Näib, et ka selles valdkonnas kohtab 
standardlahendusi … 

Seega on tornikukk veidi salapärane sümboolne valvur, 
kes jälgib meid ja meie tegemisi ning kannab endaga kaasas 
lootust parematele aegadele. 

Head vaatlemist!

Kõige tõetruum on Laiuse kiriku tornikukk: head 
proportsioonid, kaugele õhkuv väärikus, rahulolev loomus. 

Kaasaegne Tartu Jaani kiriku kukk on kohe-kohe kirema 
hakkamas, nii sügavale on rind ette lükatud ja saba 
kaharaks tõstetud.

Türil uhkeldatakse edevalt oma Eestis ainsate värviliste 
sulgedega, lootes sellega kõigi tähelepanu pälvida. 

Rannu valvur oleks nagu äsja lahingust saabunud ning mitu 
kaardus sabasulge on võitluses kaotatud. 

Pärnu Eliisabeti tornis näeme endaga tõeliselt rahulolevat 
sulelist, valvab ta ju ainsana nii kõrgelt positsioonilt seda 
linna.  

Võnnu ja Taagepera kuked on seevastu ärevas olekus 
ja justnagu jälgivad kedagi oma uuriva pilguga. 

Vara kiriku äsja restaureeritud kukk on aga suisa puhevil 
ja valmis kohe võitlusse astuma. 

Viljandimaa Karksi ja Paistu kirikute tornis kohtab hoopis 
teist laadi kukkesid kui mujal. Huvitav! 

Rõngu, Kursi ja Torma kuked aga oleks pärit justnagu 
samast kanalast.

128 Türi. Foto: Peeter Säre



Kursi Suure-Jaani Halliste

Taagepera Laiuse Põltsamaa

Läti Rauna Rannu Paistu

Karksi Pärnu Eliisabeti Torma

Võnnu Maarja Magdaleena Rõngu

Tartu Jaani

Vara Palamuse



Artiklite kogumik „Muinsuskaitse aastaraamat” 
ilmub kuuendat korda.

Aastaraamat võtab kokku 2009. aastal tehtud 
olulisemad restaureerimistööd, uuringud ja 
põnevamad leiud üle Eesti ning sisaldab artik-
leid muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonna 
probleemsetel teemadel.

Aasta sündmuseks on Kadrioru Lastepargi 
paviljoni restaureerimine, mis illustreerib 
kujukalt 21. sajandi esimese kümnendi muinsus-
kaitse probleeme ja lahendusi. Pikemalt on 
juttu Tallinna vanalinnas restaureeritud maja-
dest, mitmete maalingute restaureerimisest, 
Kukruselt leitud 12.–13. sajandi maahaudkalmis-
tust ja sellest, kas ajaloolistele hoonetele juurde 
ja peale ehitamine on mälestiste mõnitamine või 
moodne muinsuskaitse. Objektide geograafia 
on lai ja tüpoloogia kirju nagu mälestiste nime-
kirigi, ulatudes mõisatest tuulikuteni ja arheo-
loogiapärandist mööblini.


