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Muinsuskaitseamet sai oma kahekümnendal tegutsemis-
aastal pärandiaasta korraldamisega hästi hakkama ning 
oli võõrustajaks V Läänemeremaade kultuuripärandi  
foorumi külalistele. 
  Ameti 20. aastapäeva  konverentsil sai esmakordselt  
kuulata muinsuskaitseteemalise teadustööde konkursil  
osalenute ettekandeid. Käesoleva aastaraamatu uues  
rubriigis „Teadus ja mõte” on võimalik tutvuda nimetatud 
konkursi kahe võidutöö (üks magistri- ja doktoriõppe ning 
teine rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe kate-
goorias) ja ühe äramärkimist leidnud magistritöö autorite 
artiklitega. 
  2013. aastaga lõppes kümme aastat väldanud riiklik  
programm „Pühakodade säilitamine ja areng”, mille  
raames sai erinevaid toetusi 154 mälestiseks olevat püha-
koda. Programmi edukuse ning vajalikkuse tunnistuseks 
on selle jätkamine aastatel 2014–2017.
  Aprillis tõmbasime joone alla rahvusvahelisele allvee- 
pärandi projektile „Shipwher”, kus ühise eesmärgi nimel 
tegutsesid Muinsuskaitseametiga koos Rootsi Mere-
muuseum, Eesti Rahvusarhiiv ja Eesti Meremuuseum. 
Projekt andis märkimisväärse tõuke Eesti allveepärandi 
uurimisele ja rikastas oluliselt kultuurimälestiste riikliku 
registri veealuseid mälestisi puudutavat osa. 
  2013. a jätkus erinevate avalikkusele ning omanikele  
suunatud e-arenduste rakendamine. Amet on kogunud 
ja talletanud kultuurimälestiseks olevate objektide kohta 
rohkelt teavet, mille kasutamine on olnud küll mugav 
arvuti taga istudes, kohapeal on aga huvilisel tulnud lep-
pida kas infotahvliga või giidi selgitustega. Kuid mitte alati 
ei reisita koos giidiga ja paljude kultuuriobjektide juures 
pole infostendigi. QR- ehk ruutkoodide kasutamine ei  
ole juba ammu enam uudiseks. Mälestise puhul kasutati  
seda võimalust esmakordset 2013. a mais, mil EASi 

turismiarenduskeskuse ja Muinsuskaitseameti koostöös 
kinnitati Haapsalu Kuursaali seinale vastav kood. Prae-
guseks on ruutkoodi saanud kokku pea 150 mälestist ja 
see töö jätkub. Kõik huvilised, kes on varustatud kas nuti-
telefoni või tahvelarvutiga, saavad nüüd QR-koodi kaudu 
kiiresti huvipakkuvat teavet kultuurimälestiste riiklikus 
registris oleva objekti ajaloo jm põneva kohta. Lisaks loodi 
Muinsuskaitseameti mobiiliregistri juurde Google Maps 
alusel oma asukoha määramise võimalus, mille kaudu on 
nutitelefoni omanikul võimalik leida ka läheduses asuvaid  
kinnismälestisi. 
  Ühtlasi said sel tööaastal teoks mitmed Muinsus-
kaitseameti ja mälestiste omanike vahelist suhtlust  
hõlbustavad ning meie tegevust senisest läbipaistvamaks 
muutvad uuendused. Kultuurimälestiste riiklikusse regist-
risse loodi keskkond, kus mälestisega seotud isikud näe-
vad objekti andmeid, saavad sisestada vajalikke taotlusi ja 
aruandeid, olla kursis väljastatud lubade ja kooskõlastuste 
ning erinevate menetluste (nt mälestiseks tunnistamise 
ja mälestiseks olemise lõpetamine) hetkeseisuga. E-aren-
dused koondavad riigi suhtluse kodanike ja ettevõtetega 
ühtsesse süsteemi, mis aitab tänapäevases infoga ülekül-
lastatud maailmas kiiremini leida ning edastada vajalikku 
teavet. Seega laiendavad 2013. a teoks saanud uuendused 
oluliselt kultuuripärandiga seotud teabe hankimise võima-
lusi ning informatsiooni haldamist. 
  Eelpool kirjeldatu on tunnistuseks, et konservatiivsus 
kultuuripärandi käsitlemisel ei ole Muinsuskaitseametit 
takistanud olemast innovaatiline. Usun, et vana ja väärika 
hoidmiseks ning avalikkusele tutvustamiseks on tehnika 
ning tehnoloogiate arengusaavutuste kasutamine igati 
asjakohane ja tulemuslik.

Kalev Uustalu on Muinsuskaitseameti peadirektor.

innovaatiline 
muinsuskaitse

EESSÕNAKALEV UUSTALU



3

aasta sündmus



4

2013. aastast sai kultuuripärandi aasta, et lausa kampaa-
nia korras pöörata ühiskonna tähelepanu pärandile. Kul-
tuuriministeeriumi tiiva all on teema-aastaid korraldatud 
juba arhitektuuri-, disaini-, muuseumi-, teatri-, lugemi-
se- ja filmikunsti laiemaks tutvustamiseks.
  Selge oli, et seekordnegi teema-aasta peab olema 
võimalikult laiahaardeline, mitte üksnes „omadele”, vaid 
ennekõike laiemale üldsusele suunatud kampaania. Samu-
ti otsustasime mitte piirduda pelgalt muinsuskaitsega, 
vaid pärandiga avaramas tähenduses. Eesti ühiskond ei 
ole kindlasti pärandivaenulik, kuid viimastel aastakümne-
tel, mil pidev võõrastele vastandumise vajadus on kadu-
nud, on suhtumine pärandisse muutunud ükskõiksemaks. 
Ametkondade ja asjaajamise süvenevat bürokratiseerumist 
tasakaalustab õnneks kodanikuühenduste, st peaasjalikult 
asumi- ja külaseltside uus tõusulaine. Paradoksaalsel moel 
aitasid aastale kaasa ka kohalike omavalitsuste valimised, 
millega seonduv nn lehmakauplemine ja ajutise kasumi 
ülevõimendamine soodustas vastandpoolena lugupidava-
mat suhtumist rahvuslikesse ja riiklikesse püsiväärtustesse.
  Aasta eesmärk oli pakkuda võimalikult paljudele ini-
mestele võimalust kogeda n-ö pärandi puudutust, jõuda eri 
teemadega eri sihtrühmadeni. Selleks tuli välja pakkuda  
mitmesuguseid ettevõtmisi, aga ennekõike huvilistele või-
malust mitte üksnes osaleda, vaid ka korraldada. Pärandi-
aasta väikese toimkonna – allakirjutanu, Triin Männiku 
ja Margus Palu – üks olulisemaid töid oligi n-ö niidiots-
te sõlmimine ehk võimalike huviliste kokkuviimine, vaja-
dusel julgustamine ja võimalusel toetamine. Pingutasime 
selle nimel, et viia ellu seni teostumata unistusi ning jätta 
nii vaimne kui ka füüsiline jälg toimunust. Appi tulid selt-
sid, koolid, teatrid, muuseumid, kultuuritöötajad, loodus-
kaitsjad ja paljud teised. Kokkuvõtvalt: aasta jooksul toimus 
sadu sündmusi seminaridest, näitustest, pidudest, õpitu-
badest ja etendustest infotahvlite avamisteni. Nende arvu 
ja mõju on raske statistilistesse numbritesse panna. Kuidas 
võrrelda esinduslikku viiendat Läänemeremaade kultuuri-
pärandi foorumit nt Lümanda põhikooliga, kus läbi aasta 
oli huvitegevus pühendatud pärandile? Läänemere kaldaid 
ühendavat eestirootslaste laulupidu kitsarööpmelist raud-
teed tutvustava teabetahvli koostamise ja paigaldamise-
ga? Haare on erinev, ent mõju ühtmoodi oluline. Suurte ja 
väikeste ettevõtmiste kõrval aitas sõnumit võimendada nii 
üleriigilise kui ka kohaliku ajakirjanduse ning sotsiaalmee-
dia pidev ja erakordselt heatahtlik tähelepanu.
  Kokkuvõtteid tehes on mõistlik pöörduda tagasi algu-
sesse, meenutada, mida plaanisime ja aastalt lootsime, 
uurida, mis teostus, mis lisandus. Samuti vaagida kriitili-
selt seda, mis jäi tegemata. Aasta ootustena sõnastasime, 
et inimesed mõistaksid alljärgnevat:

– pärijata pole pärandit;
– kultuuripärand on riikliku ja rahvusliku 
 identiteedi alus;
– kultuuripärandi hoidmise eest vastutavad kõik; 
– kultuuripärand on argielu osa ja seda leidub kõikjal;
– tänane looming on homne kultuuripärand;
– muinsuskaitse missioon on kujundada 
 ajalooteadmisi ja kultuuriruumi;
– kultuuripärand on majanduse alussammas;
– pärandihoid on säästlik areng.

PÄRIJATA POLE PÄRANDIT
Pärimine seondub põlvkondadevahelise sidemega, oma 
saavutuste ja loomingu, aga ka teadmiste ja tõekspida-
miste edasiandmisega noorematele. Koostöös ajakirjaga 
Täheke alustasime kõige väiksematest. Süda sulas rõõ-
must, kui konkursile „Minu kodu kõige vanem asi” lae-
kunud kirjadest lugesime, et lapsed käisid just selle tar-
vis vanaema-vanaisa jutul perekonna vanu asju ja nende 
lugusid uurimas. Õige palju osaleti terve klassiga ja enne 
piltide teele panemist arutati ühiselt esemete, nende aja-
loo ja tähenduse üle. Saadud fotokogu on väärtus omaet-
te ning loodetavasti leiab keegi tulevikus aega analüüsida, 
mis oli kõige vanem asi Eesti kodudes 2013. aastal.
  Aasta suurimaks julgustükiks kujunes aga projekt 
„Rööpad viivad pärandini”, mille raames Edelaraudtee 
andis pooleks aastaks meie käsutusse nn tühjad kohad 
rongides. Ootamatult avanenud võimalus oli korraldajate-
le paras tuleproov: kuidas leida partnereid ning panna  
nad omavahel koostööd tegema, et saada põnev prog-
ramm terveks päevaks; välja mõelda võimalikult lihtne 
broneerimiskeskus, mida saaks vabatahtliku tööga hallata 
ning mis kõige keerulisem, jõuda koolide ehk õpilaste  
ja õpetajateni. Kõik ei läinud alguses siiski nii libedalt kui 
vaja, mistõttu kaotasime projekti käimatõmbamisega terve 
märtsikuu. Hilisest stardist hoolimata kujunes kogu üritus 
siiski nõnda menukaks, et nii kevad- kui ka sügishooaja 
viimasel nädalal olid kõik rongid lapsi pungil täis. Paljude 
laste jaoks (osalejaid oli kokku 6709) oli see mitte ainult 
esimene, loodetavasti sõltuvust tekitav, käik muuseumi, 
vaid ka esimene rongisõit. Lisaks avastamisrõõm, sest 
nt Kohila, Võhma, Olustvere või Kiltsi on paigad, mida ei 
tunne isegi paljud täiskasvanud. Ka Narva on kindlasti üks 
neid sihtpunkte, kuhu koolilaps vaevalt satub.
  Tallinna päeval tegid umbes 70 pealinna gümnasisti 
vanalinna ekskursiooni 650 nooremale õpilasele. Loode-
tavasti ei jää see Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, enne-
kõike Kais Matteuse eestvedamisel toimunud ettevõtmine 
ühekordseks sündmuseks, vaid leiab kordamist nt ERMi 
giidikooli abiga mitte ainult Tallinnas, vaid ka mujal Eestis.  

kultuuriPärandi aasta 2013

RIIN ALATALU KULTUURIPÄRANDI AASTA 2013 / AASTA SÜNDMUS
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(1) (2)

(1) Aidaäärne Lõuna-Eestis. Fotod Margus Palu
(2) Laudaehitus Kihelkonna vallas Saaremaal
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Siia juurde on sobilik reklaamida Eesti Ajaloo- ja Ühis-
konnaõpetajate Seltsi mitmeaastase töö viljana just tänavu 
valminud „Eesti kultuuriloo õppematerjale”, mis pakuvad 
kindlasti inspiratsiooni uuteks retkedeks. Lisaks pühendas 
selts pärandiaastale tänavuse Vabariigi Presidendi auhin-
dadele toimuva ajalooalaste uurimistööde konkursi teema 
„Pärand on pärandus”. Ka Riigikohus sidus oma selleaas-
tase kaasuskonkursi teemad pärandiga, andes õpilastele 
lahendada autoriõiguste küsimust läbi rahvalaulu prisma 
ning avaliku huvi kaalumise ristipuude kaitsel.

KULTUURIPÄRAND ON RIIKLIKU  
JA RAHVUSLIKU IDENTITEEDI ALUS 
Pärandiaastal oli ka au Eesti Vabariik 95 partnerina 
toetada ettevalmistusi riigi 100. aastapäeva tähistami-
seks viie aasta pärast. On enam kui sümboolne, et just 
pärandiaastal pandi nurgakivi Eesti Rahva Muuseumi 
uuele hoonele. Aasta raames tähistati mitmete oluliste 
sündmuste tähtpäevi: 25 aasta möödumist Tartu muin-
suskaitsepäevadest, Loomeliitude pleenumist, hõimu-
päevade traditsiooni taastamisest jne. Eelkäijate ja nende 
tehtu hindamine on osa kodanikuks kasvamisest, mistõttu 
kutsusime koolilapsi vabariigi aastapäeval rääkima oma 
kodukoha suurkujudest, süütama küünlaid nende hauda-
del ning arutlema selle üle, mida igaüks saaks oma riigi ja 
selle ajaloo austamise heaks teha.
  Ka traditsioonilistele hõimupäevadele projektiga 
„Hõimupäev koolisööklas” hoogu juurde andmisel pida-
sime silmas maailmapildi avardamist: aidata atraktiivse 
toidutegemisega mõista, mida tähendab keel ja kultuur, 
miks peaksid meid huvitama sugulashõimud ja millised on 
meie võimalused ja kohustused riigi ning rahvana.

KULTUURIPÄRANDI HOIDMISE 
EEST VASTUTAVAD KÕIK
Tõestamaks, et pärandihoid ei ole ainult ametnike asi, 
kutsuti Helen Sooväli-Seppingu ettepanekul eri elualade 
inimesi vabatahtlikeks pärandisaadikuteks, kes oma tööde 
ja tegemiste näitel tõstsid aasta vältel esile pärandi rolli 
nii igapäevaelus kui ka üldrahvaliku väärtusena. Ametli-
kult oli saadikuid 12: Artur Talvik, Dimitri Demjanov, Ene 
Lukka-Jegikjan, Indrek Hargla, Ivo Linna, Katri Raik, 
Kristiina Ehin, Lauri Õunapuu, Madle Lippus, Marju  
Kõivupuu ja Sofia Joons. Saadikute panus ja sõnum oli 
erinev. Enamus neist suhtus võetud kohustusse ülima  
pühendumisega ning oli pidevalt rakkes nii pärandirallil, 
kohtumistel koolides kui ka konverentsidel.
  See, et aasta jooksul töötas nt talgute korras tuhan-
deid inimesi oma kodukoha mälestiste korrastamisel, 
oli rohkem kui loomulik. Ent ka väga suur osa erineva-
test ettevõtmistest sai toimuda vaid vabatahtlike abiga. 
Omamoodi, ja kindlasti jätkamist vääriv kogemus oli 
töötute kaasamine, kellele Töötukassa otsis vabataht-
likku rakendust. Muinsuskaitse ja muuseumide abista-
mine aitas mitmel neist leida kas ajutine või isegi püsiv 
töökoht. 

  Lisaks laiendas pärandiaasta ka senist partnerlusvõr-
gustikku nii eri osaliste vahel kui ka võrgustike sees. Üks 
suurema haardega ettevõtmisi selles vallas oli „24 tundi 
rahvamajas”, mil üheks nädalavahetuseks avasid pea kõik 
Eesti rahvamajad oma uksed. 

KULTUURIPÄRAND ON ARGIELU OSA 
JA SEDA LEIDUB KÕIKJAL
Muinsuskaitse ei tegele juba ammu üksnes valitsejate 
paleede ja kindlustega, vaid väärtustab ka argise ajaloo 
tunnismärke. Nõnda ei saa meiegi piirduda ainult riiklike 
mälestistena kaitse all olevate objektidega. Üha rohkem 
tuleb osutada inimeste lähiümbruses olevatele väärtustele. 
Aasta üheks eesmärgiks oli seega vaadata kaugemale suur-
linnades toimuvatest tähtsündmustest ning jõuda alevitesse 
ja küladessegi. Pärandiaasta keskpunktiks valiti Viljandi. 
Folk ja Pärimusmuusika Ait täiendavat reklaami ei vaja, 
küll aga teadmine, et pärand võib väga paljude jaoks olla 
lisaks kutsumusele ka elukutse ja just Viljandi on see paik, 
kus antakse pärandiharidust. Tõtt-öelda lootsime Viljandi 
linnalt ja TÜ Kultuuriakadeemialt suuremat aktiivsust, aga 
eks ole seegi tore, et aasta lõpuks sai Viljandi endale kutse-
lisest pärandihoidjast linnapea.
  Mujale Eestisse jõudis pärandiaasta sõnum suuresti  
tänu kohalikele eestvedajatele, kuid ka Maa-arhitektuuri  
Keskuse käivitatud pärandirallile. Elo Lutsepa tarmukal 
juhtimisel jõudsid kõikidesse maakondadesse vähemalt 
korra nii pärandisaadikud, muinsuskaitsjad, restauraato-
rid, kirjanikud ning rahvusliku köögi, käsitöö jm tarkuste 
tundjad. Oma panuse pärandi kaleidoskoopi andsid kõikjal 
ka vastuvõtjad.

TÄNANE LOOMING ON HOMNE 
KULTUURIPÄRAND 
Pärandiks saab see, mis on ajahambale vastu pidanud või 
mis meid minevikust kõnetab. Pärand on pidevas muutu-
mises, sest eri aegadel ja olukordades tõlgendatakse seda 
isemoodi. Ka see, mis meie jaoks on täna oluline ja mida 
me hästi teeme, on tulevikus pärand. Looming põhineb 
aga kogemustel ja teadmistel. Aasta logoks valiti noore 
disaineri Mattis Tani masinloetava koodi ja kirivöö kom-
binatsioon. Autori sõnul saab kirivöösse kootud mustreid 
pidada koodiks, mille kaudu eesti rahvas on sajandeid 
andnud edasi igavikulisi väärtusi. Vööks kootud sõnumis 
peegeldub vaimse ja ainelise pärandi lahutamatu seos.
  UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon koolitas aasta 
raames kunstiõpetajaid, selleks et koos läbi viia koolinoor-
te uurimistöödel põhinev kunstiprojekt „Elav, põnev ja 
kirev vaimne kultuuripärand”. Ettevõtmine lõppes ühise 
elamuspäeva ja kunstinäitusega Viljandis.

MUINSUSKAITSE MISSIOON ON KUJUNDADA 
AJALOOTEADMISI JA KULTUURIRUUMI
Mälestiste kaitse mõte on märksa laiem kui lihtsalt ühe 
või teise objekti säilitamine ja restaureerimine tulevastele 
põlvedele. Iga valikuga, mida ja kuidas kaitsta ning mida 
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(3) XXV laulu- ja XVIII tantsupeo rongkäik Tallinnas, 2009. Foto Triin Männik
(4) Vana haabjas Soomaal. Foto Margus Palu
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mitte, kujundab muinsuskaitse rahvuslikku mälu, aga ka 
keskkonda. Vastukaaluks etteheidetele, et mineviku tun-
nismärkide kaitse riivab kaasaja võimalusi ise oma elu-
keskkonda luua, on hea tuua näiteks Eesti ajalooliste lin-
nade kaitsealad, mille loomisest möödus 40 aastat. See 
on piisavalt pikk aeg, et nentida: ilma „pidurita” oleksime 
täna nii kohavaimult kui ka keskkonna poolest vaesemad. 
Uuemad väärtused, ehk mitte vana asemele, vaid selle 
kõrvale rajatud nõukogudeaegse arhitektuuri võttis päran-
diaastal hinnata Tallinna Arhitektuuribiennaal.
  Teadmiste andmiseks ja seoste loomiseks korraldati  
priiuse põlistamise päeval e-mälumäng, millest kujunes 
22 000 mängijaga aasta kõige suurema osalejate arvuga 
ettevõtmine.

KULTUURIPÄRAND ON  
MAJANDUSE ALUSSAMMAS
Mitte ainult turismitööstus, vaid ka mitmed teised majan-
dusharud tuginevad meie rikkalikule pärandile. Paraku 
võetakse selle olemasolu ja küllust ka riiklikul tasandil 
enesestmõistetavusena. Üleüldise pärandivaimustuse taus-
tal mõjus rohkem kui kainestavalt 6. novembril Raplamaa 
Sõnumites Maidla mõisa teemal ilmunud Rahandusminis-
teeriumi ametniku materialistlik seisukoht, et kultuuri- 
pärandi haldamine ei ole riigi jaoks majanduslikult mõttekas. 

Ometi ei keerle suur osa turismist mitte ümber klantsi-
tud majade, vaid paikade ja sündmustega seotud lugude. 
Pärandiaasta püüdis koostöös muinsuskaitsjate, muuseu-
mide ja Looduse Omnibussiga omalt poolt kaasa aidata 
nt 20. sajandi militaarpärandi teadvustamisele. Nii nagu 
me praegu räägime võidurõõmsalt, et Tallinna vanalinna ja 
miljööalade endiste nn kõdurajoonide säilimise eest oleme 
tänulikud kunagisele vaesusele, nõnda saame loodetavasti 
kunagi „müüa” ka militaarpärandit ja teisi kõnekaid paiku 
tänu sellele, et nende säilitamiseks oli õigel ajal piisavalt taipu.

PÄRANDIHOID ON SÄÄSTLIK ARENG
Mida rohkem näeme meile pärandatus varandust ning 
mida mõistlikumalt oskame sellega ümber käia, seda rik-
kamad me oleme. Püüdsime terve aasta tegeleda teema-
dega, millel on laiem ja pikaaegsem mõju või mis on  
unarusse jäetud. Pakkuda avastamisrõõmu lihtsatest asja-
dest. Otsisime võimalusi koos tegutsemiseks nii loodus-
kaitsjate, metsameeste, raamatukogude, transpordifirma-
de, tudengite, meediakanalite, kunstnike, disainerite, fila-
telistide kui ka kokkade ja kondiitritega. Koostöös sündis 
ka nt ajakirja Akadeemia erinumber. 
  Pärandiaasta eelarve 191 735 eurot jagati Läänemere- 
maade kultuuripärandi foorumi ja 37 taotleja vahel, et viia 
ellu ideid, mille mõju kestaks kauem kui aasta. Säästlik 
mõtlemine on pannud meid otsima võimalusi, kuidas taga-
da, et nüüd alustatu ei jääks ühekordseks ettevõtmiseks. 
Juba aasta lõpus sõlmiti algatatud projektide päranda-
mise kokkuleppeid Riigikantselei, Eesti Muuseumiühingu, 
Muinsuskaitseameti ja paljude teistega. 

LÕPETUSEKS
Pärandiaastat ette valmistades mõeldi hoolega, kuidas 
tõlkida ürituse moto inglise keelde. No heritage without 
heir ei olnudki väga keeruline ja läks kohe kasutusse. 
Märksa keerukam kui ümberpanek inglise keelde oli aga 
leida vasteid eesti murretes. Saime alljärgneva saagi:

Kus keiakse, senna jäävad jälled.
Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk. (Saare)
 
Omset äi aita mette jätta sündimata inemeste käde. 
(Hiiu)
 
Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap.
Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu.
Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää.
Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia.
Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl. 
(Mulgi)
 
Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit. (Lüganuse)

Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta. (Võru)

Riin Alatalu on kultuuripärandi aasta koordinaator.

(5) „Pärijad” Edelaraudteel. Foto Kersti Gorstov
(6) Kultuuripärandi aasta margiplokk. Kujundaja Indrek Ilves, 
Eesti Post

(5)

(6)
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Mullu 100-aastaseks saanud kerge juugendi alanoodiga 
uusklassitsistliku hoone Pagari 1 / Lai 44 / Pikk 59 jaoks 
sai ring täis. Algselt jõuka rahva üürimajaks ehitatud, 
kuid alates Esimese maailmasõja päevilt kuni 21. sajandi 
teise kümnendini jõustruktuure teeninud hoone sai tagasi 
keskmisest luksuslikumate korteritega elamu näo. Aeg 
oli pärandanud kindralite, ülempolkovnikute ja politruk-
kide kontsapöördeist lohku kulutatud trepimademed, 
trellitatud ja kinnimüüritud keldriaknad, euroremonditud 
kabinetid ja paraku ka sadu linnalegende ning mälestusi 
NKVD julmuritegudest. Sestap soovisidki uued omanikud 
anda hoonele tagasi tema tsivilisti väärikuse ja puhtuse. 
Kuid nagu ürikut ei saa muuta tagasi valgeks paberile-
heks, jäid ka Pagaris minevikku meenutama lisaks algse-
tele vaieldamatut esteetilist naudingut pakkuvatele faasi-
tud klaasidega vestibüüliustele ja kaunitele juugendstiilis 
laerosettidele piiluauguga välisuste metall-luugid, paar 
sünget kongi ning rõske salakäik.
  Hoone lugu algab 1911. aastal, mil Suurbritannia  
kodanik William Tulip ostis Tallinna all-linna kinnistud 
Hansa Liidu ajaloolise kontorihoonega ja keskaegse kaup-
meheelamuga ning taotles sealsete hoonete lammuta-
mist. Tulip andis linnavalitsusse kohe sisse ka uue viie-
korruselise kortermaja ehitusprojekti, mille autor oli bal-
tisaksa kunstnik-arhitekt Hans Schmidt. Peatselt ostis 
ettevõtlik Tulip ära ka Pagari ja Laia tänava nurgakrundi 
ning tellis projekti ehitatavale elamule läänepoolse tiiva 
lisamiseks. Uus piiterlik elamu võttis nüüd enda haar-
desse terve Pagari tänava lõunakülje, hõivates ühtse mas-
siivina ka Pagari, Pika ja Laia tänava nurgad. Luksuslike 
üürikorteritega maja valmis 1912. a. 1917. a ostis Pee-
ter Suure Merekindlus hoone oma juhtkonnale elamuks. 
1918. a kasutasid Pagari 1 ruume nii Eesti Ajutine Valit-
sus, Eesti sõjaväe operatiivstaap, Saksa okupatsioonivä-
gede 8. armee tooraine- ja kaubandusosakonna staap kui 
ka Harju maavalitsus, kuni selle võttis üle Vabariigi Sõja-
ministeerium. 1940. a hõivas hoone Eesti NSV Siseasjade 

Rahvakomissariaat. Keldrisse ehitati kinnipidamiskongid. 
Aastatel 1941–1944 olid peremeesteks taas Saksa sõja-
väeorganid, misjärel jäi siia kuni 1991. aastani pidama 
Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat ehk hilisem Julge-
olekukomitee. Keldrit, aga ka esimesel korrusel olnud 
vineerist piinakappe kasutati poliitilistel põhjustel kinni-
peetute ülekuulamiseks. Aastatel 1991–2004 kasutas 
hoonet Politseiamet ning 2010. a ostis selle Pagari 1 OÜ.
  Pagari 1 algne kavatis vastas oma aja arusaamale 
kõrgklassi esinduslikust üürikorteritega elamust. 6-8-toa-
liste korterite planeeringus valitses selge ruumide hie-
rarhia. Tänava poole koonduvad anfilaadina esindus- ja 
pererahvatoad. Sisehoovi poolel oli teenijatrepikodade 
läheduses köök ja teenijatuba, rõduga tuba võis olla ka 
pere magamistuba. Esimesel korrusel asusid kontoripin-
nad ning soklikorrusel kaubanduspinnad. Keskkütte kat-
laruum, korterite panipaigad ja köetavad majandusruu-
mid paiknesid soklikorruse sisehoovipoolsel küljel. Majas 
olid kõik mugavused: keskküte, vesiklosett, vann, liftid ja 
kolm pesu- või puulifti. Suuremad ümberehitused toimu-
sid 1920. aastatel, mil Sõjaministeerium rajas kõiki korru-
seid keskteljel läbivad kiviparketiga koridorid, mida ääris-
tasid kummalgi pool kabinetid. Hoone osutus sellisena 
nii funktsionaalseks, et hilisemad ametkonnad ei leidnud 
vajadust kapitaalseteks ümberehitusteks. Nõnda astus 
ehitis ka 21. sajandisse.
  Pagari 1 suuremahulised ettevalmistus- ja restauree-
rimistööd toimusid ajavahemikus 2011–2013. Fassaadide 
üsnagi keeruka krohvikujunduse puhul oli kohane kasu-
tada algsega sarnast väikese tsemendisisaldusega lubitse-
mentkrohvi. Välisseintelt pesti pudedad krohviosad vesi-
liivasurvepesuga. Täiesti lagunenud krohv taastati fassaa-
diloogika ja säilinud osade eeskujul. Viimistlusuuringute 
käigus tuli ilmsiks, et vanim värvikiht oli tume- ja sinakas- 
hall. Sellise sünge värvigamma ennistamine nii suurel 
hoonel tekitas uurijates kõhklusi, mistõttu otsustati vana-
linnale omasema heleda ning analoogiliste hoonete puhul 

UHKE PAGARI 1 / HOONED JA RAJATISEDMONIKA EENSALU

uhke Pagari 1 

Pagari 1 / Lai 44  / Pikk 59, Tallinn 
Muinsuskaitse eritingimused: Eensalu & Pihel OÜ 
Projekt: Ars Projekt OÜ (arhitektid Jaanus Saarepera ja 
Rasmus Tamme; sisekujundus Reio Raudsepp; insenerlahendused 
Tõnu Vana)  
Ehitus: peaehitusettevõtja Oma Ehitaja AS (projektijuht Jaanus Erm; 
fassaaditööd Aruna Ehitus OÜ; katus ja vihmaveesüsteemid Priman 
Ehitus OÜ; puitdetailide restaureerimine Bennur AS; seina-
maalingute uuringud H&M Restuudio OÜ; maalingute ennistamine 
ja laerosettide restaureerimine KAR-Grupp AS; liftide puitkabiinide 
restaureerimine TM Töötuba; liftide tehniline lahendus Otis) 
Muinsuskaitseline järelevalve: Monika Eensalu  
Omanikujärelevalve: Arvo Lainoja ja Ahti Morel  
Tellija: Pagari 1 OÜ
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(2)(1)

(3)

(5)(4)

(1) Enne Pagari 1 kortermaja ehitamist seisis Pika ja Pagari tänava nurgal Hansa Liidu kontor ning keskaegne kaupmeheelamu. 
Foto Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv
(2) Pagari 1 Laia tänava äärne fassaad pärast restaureerimist. Foto Jüri Seljamaa
(3) Juugendornamendiga trafarettmaaling. Foto H&M Restuudio OÜ
(4) Vestibüüli ja esimese korruse vahekoridori ehivad restaureeritud uksed ja uus, algsetest koridoriplaatidest eeskuju võttev plaadistus. 
Fotod Jüri Seljamaa
(5) Trepikoja uhkuseks on lift. Puitkabiin ja liftipiire restaureeriti. Vana väljaveninud punutud võrk asendati tihedama keevisvõrguga
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levinud värvigammaga viimistluse kasuks. Uuringute 
käigus ilmnes, et betoonkarniisid ning antiikmütoloogia 
jumalusi kujutavad betoonvalu-medaljonid ja maskaroonid 
olid algselt tõenäoliselt viimistlemata, kajastades juugendi 
ideed materjalide loomulikust ilust. Pagari 1 puhul vajasid 
kahjuks nii medaljonid kui ka karniisid mitmeid parandusi 
ja peitvat värvikihti. 
  Uute korterite kujundamisel ei võetud eesmärgiks 
tsaariaegse planeeringu taastamist, mis oli paljuski hävi-
nud kabinettideks ümber ehitamise käigus 1920. aastatel. 
Samuti ei oleks kaasaegne eluviis ja kinnisvaraturg algse 
planeeringuga hiidkortereid alla neelanud. Praeguse  
42 korteri seas leidub ka 2-toalisi, suurim on 5-toaline.
  Teades hoone keskmiselt jõukamat sünnilugu, olid 
ootused avastada põnevaid viimistluskihte, detaile jms 
üsnagi suured. Siin tuli aga pettuda. Lammutus- ja ehitus- 
tööde käigus tuli päevavalgele vaid kümmekond kunagiste 
trafarettmaalingute väikest fragmenti.
  Rohkelt oli tapeetide kihistusi. Vähese leiumaterjali 
süüks võib ehk pidada läbi aja arvukaid siseruumide värs-
kendusremonte. Algsed interjööridetailid, nagu paekivitre-
pid ja trepikäsipuud, aaderdusega trepikodade tiibuksed,  
trepikodade kahhelkiviplaadistus, liftid ja vestibüülide 
klaasuksed said restaureerituna tagasi oma esialgse sära. 
Korterite sees jäid algusaegu meenutama trafarettmaalin-
gute fragmendid, laerosetid ja panipaikade tahveluksed. 
Ajaloohõngu hoidmise nimel said korterid uued peegel-
võlvlaed, kalasabaparketid, tahveluksed ja profileeritud 
piirdelauad. Korterite ühiskoridoride põrandad plaaditi 
ministeeriumiaegsete põrandatega sarnase mustriga kah-
helkividega. Kabinettide kõikuva kvaliteediga kalasaba- 
parketti ning esimese vabariigi aegset koridoride kahhel-
kiviplaadistust ei olnud võimalik säilitada, sest põranda-
konstruktsioonide avamisel selgus talade ulatuslik halb 
seisukord.
  2000. aastateks oli hoone NKVD-aegsest minevikust 
säilinud vähe detaile. Alles olid vaid keldrikongide müürid, 
kinnimüüritud aknad ja trellid. Riik loobus siia KGB muu-
seumi rajamisest. Algse väljanägemisega kongidest oli 
renoveerimistööde eel säilinud vaid kaks ruumi. Nimeta-
tud ruumid, piklik vangide hukkamise ruum ja selle kõrval 
kulgev betoonseintega salakäik Laia tänava alt Suurtüki 
tn 2 hoovi on jäänud tänini ehitusliku sekkumiseta. 
  Pagari 1 ümbersündi võiks nimetada oma olemu-
selt pigem kaasajale elavaks kui minevikku tagaigatsevaks 
projektiks, kus tuli harjuda muinsuskaitse ettekirjutus-
tega, need omaks võtta ja lõpuks isegi armastama hakata. 
Sündis omalaadne uusajalooline paik, kus lõõgastuda ja 
lubada pilgul puhata aknast avanevatel hunnitutel linna-
vaadetel.

Monika Eensalu on arhitektuuriajaloolane.

UHKE PAGARI 1 / HOONED JA RAJATISEDMONIKA EENSALU

(6)

(7)

(8)

(6) Laia tänava alla suunduv salakäik jäi ehituslikult puutumata. 
Metallist topeltluugid restaureeriti. Foto Jüri Seljamaa
(7) Põranda külge kinnitatud taburetiga kong, kus oli ruumi vaid 
istumiseks, on ette nähtud konserveerida, uks sulgeda läbipaistva 
klaasiga ja valgustatult eksponeerida. Fotod Monika Eensalu
(8) Möbleeritud näidiskorter
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Rääkides 2013. aasta muinsuskaitse ja restaureerimise 
alastest saavutustest, ei pääse mööda Tallinna ajalooliste  
linnakindlustuste ühest omanäolisemast pärlist. Ligi 
kümnendijao aastaid unaruses seisnud Neitsitorn avas 
läinud suvel põhjalikult korrastatuna taas uksed. Sestap 
on põhjust rullida lugeja ees lühidalt lahti teekond, mille 
see värvika saatusega ehitis on läbinud. Miks mitte alus-
tada päris algusest! Muuhulgas pakub Neitsitorni lugu ka 
õpetlikke näpunäiteid muinsuskaitsepoliitika muutumi-
sest viimase poolsajandi vältel.
  Neitsitorn, keskaegse nimega Megede torn püstitati 
1360.–70. aastatel koos linnamüüri rajamisega nüüdse 
Taani Kuninga aia piirkonnas. Toompea kaguküljel eris-
tuvat neemikut, mille harjale müür kerkis, kutsuti kesk-
ajal Suure Linnuse sarveks. Pole selge, kas all-linna kait-
seperimeeter kulges siinkandis juba varem piki „sarve” 
või paiknes see esialgu mõnevõrra lääne pool, ligikaudu 
praeguse Rüütli tänava joonel. Viimasel juhul oleks napilt 
linna piirest välja jääv kõrgendik pakkunud piirajale ülihea 
lähteasendi. Seetõttu on mõeldav, et vaadeldav maa-ala 
oli siiski juba enne kaitserajatistega hõlmatud. Nüüd laoti 
siia korralik müür, mis esindas Tallinna 14. saj linnakind-
lustustele iseloomulikku kaarniššidega tüüpi.     
  Algne Neitsitorn oli nelinurkse põhiplaaniga kolme-
korruseline ehitis, mille linnapoolne külg ehk selg oli ava-
tud. Korruseid eraldasid puitvahelaed, mis toetusid järk-
järgult õheneva seina astmetele. Rae arveraamatutest 
selgub, et aastail 1455–1456 on Neitsitorni tugevdatud: 
arvatavasti lisati siis ehitisele kaks korrust. 1456. a sai 
torn ka katuse ja tuulelipu. 
  14. saj alates tuli linnakindlustuste täiustamisel üha 
enam arvestada tulirelvade arengu ja levikuga. 1470.–80. 
aastail, kui Neitsitorni naabrusse rajati võimas Kiek in de 
Köki suurtükitorn, sai linnamüür Neitsitorni ja Lühikese 
jala värava vahel tubli täienduse nn paksendmüüri näol. 
Vana müüri kaitsekäigult kerkides kasvatas see müüri üld-
kõrguse tänapäeval näha olevani. Uus, katusega kaitse-
rõdu oli mõeldud juba ainult tulirelvadele. Sellele osutavad 
laskeavade põhja müüritud lühikesed põikprussid – palk-
lafetid, kuhu võis toetada suurekaliibrilise käsirelva, nt 
arkebuusi jalgtoe.
  18. saj alguses oli torn nelja, sajand hiljem aga vaid 
kahe ja poole korruse kõrgune. 1825. a koostatud vana-

linna plaanil näeb Neitsitorni juba elamuks ümber ehita-
tuna. Kellerdatud hoone vanalinnapoolset, omal ajal lah-
tist külge ilmestas siis suurte akendega kumeralt eenduv 
klassitsistlik fassaad. 
  1945. a asus torni II korrusele elama oma Kadrioru 
kodu kaotanud tipparhitekt Karl Burman vanem. Justkui  
trotsides kasinaid olusid, kuhu saatus oli ta paisanud, 
koostas Burman suurejoonelisi, ent teostamata jäänud 
eskiise Neitsitorni ümberehitamiseks rõdude ja katuse-
aedadaga villaks.
  20. saj keskel sai ajalooliste linnakindlustuste korras-
tamine, mis varem oli juhuslik ja eeskätt praktilistest vaja-
dustest lähtuv, süstemaatilisema, teaduspõhise iseloomu. 
Tallinnas aitas sellele kaasa kogu keskaegse linnakindlus-
tusvööndi kui unikaalse ehitismälestise riikliku kaitse alla 
võtmine. 
  Restaureerimis- ja konserveerimistöödega Neitsi-
torni ja Tallitorni hõlmavas linnamüüri lõigus alustati juba 
1951. a. Neitsitorni kohvikuks kujundamise tööprojekt 
valmis arhitekt Tiina Talviku (Linna) käe all 1973. a. Põh-
jalikke väliuurimistöid juhendas kunstiajaloolane Villem 
Raam. Eesmärk oli taastada torni hiliskeskaegne välimus. 
Selleks kõrgendati säilinud torniosa kahe korruse võrra 
ja ehitis krooniti telkkiivriga. Torni kõrvale maa alla rajati 
avarad tehnoruumid ja köök. (Taas)avatud linnapoolse 
külje põrandast laeni ulatuvaid aknaid võib võtta oma-
moodi kompromissina historitsistlike ja praktiliste kaalut-
luste vahel, mis sobis vanalinnavaadete avamise mõttes 
hästi torni plaanitud kasutusega. 
  19. saj oli tornile lisatud kergeid puidust juurdeehi-
tisi. Koos klassitsistliku fassaadiga lammutati ka need ja 
hoone Kiek in de Köki poolsele küljele vastu linnamüüri 
kerkis kitsas vahekorrusega abiruumide korpus, mis 
sai krooniks galerii. Viimane markeeris oma asukoha ja 
välimusega kunagist linnamüüri kaitsekäiku. Ehitus-
normide nõudel tuli torni vahelaed teha raudbetoonist, 
mida aga „pealekleebitud” laetalade alt ei aimagi. Kor-
rused ühendati massiivsete puittreppidega. Interjöörile 
andis rustikaalse näo Aala Buldase 1979. a sisekujun-
dusprojekt.
  Töödega jõuti valmis 1980.–81. a vahetuseks. Erilise 
olustikuga Neitsitorni kohvikust koos kaitsekäigul avatud  
suveterrassiga sai peagi masse ligi tõmbav menukoht, 

neitsitorni minikroonika 

Lossi plats 11/Lühike jalg 9a, Tallinn
Eritingimused: Aleksandr Pantelejev 
Projekt: Restor AS
Ehitaja: Tarrest LT OÜ
Järelevalve: Tallinna Linnaehituse AS (autorijärelevalve), 
Aleksandr Pantelejev
Sisekujundus: Maile Grünberg
Tellija: Tallinna Linnavalitsus

HOONED JA RAJATISED / NEITSITORNI MINIKROONIKA MARTIN JÄNES, BORIS DUBOVIK
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(2) (3)

(1)

(1) Selline nägi elamuks kohandatud Neitsitorn välja enne 1970. aastatel ette võetud põhjalikku restaureerimist. Foto K. Lüüs, 1967. a, 
Muinsuskaitseameti arhiiv
(2) Restaureeritud Neitsitorn, mille esist välilava koos astmestikuga saab soojal aastaajal kasutada vabaõhuetendusteks ja kontsertideks. 
Fotod Martin Siplane
(3) Neitsi- ja Tallitorni vahelise kaitsekäigu laskeavadesse paigutatud puidust hobupeades võib näha viidet naabertorni nimele
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(5)

(6)

(7)

(4)

(4) Võlvitud keldriruumi kasutatakse näitusepinnana. Fotod Martin Siplane
(5) Neljandale korrusele lisavad hubasust hiliskeskaegse ükssarve-teemalise gobeläänisarja koopiad
(6) Torni teist korrust ilmestab Maile Grünbergi kujundatud maskott, Neitsitool
(7) Erinäoliste korruste läbivaks dominandiks on museaalidega sisustatud tornvitriin. Foto Martin Jänes
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seda enam, et nõukogude aja lõpukümnendi Tallinnas pol-
nud avalikke meelelahutusasutusi just palju.
  21. saj algus haaras Neitsitorni lõputuna näivate 
omandivaidluste keerisesse. Oma huvid olid esindada nii 
riigil (tollal Riigi Kinnisvara ASi kaudu torni omanik), lin-
nal, hoone rentnikel kui ka sõjaeelse omaniku õigusjärgla-
sel. Samal ajal lagunes 2004. aastast kasutuseta seisnud 
torn hirmuäratava kiirusega. Lahendus hakkas paistma 
2010. a suvel, kui Tallinna linn ostis õigusjärgse omaniku 
pärijalt nõudeõiguse Neitsitornile ja selle lähialale. Sama 
aasta lõpus andis RKAS torni linna omandisse. Nüüd said 
alata ettevalmistused Neitsitorni, Tallitorni ja nendega 
piirneva linnamüüri taasavamiseks. Aluseks AS Restori 
projekt, tegi ehitushanke võitnud Tarrest LT OÜ 2012. a 
kevadel algust ulatuslike korrastustöödega. 
  Tehnovõrkude kaasajastamise, amortiseerunud osade 
asendamise ja muu hädavajaliku kõrval valmisid ka mit-
med ehitusarhitektuursed uuendused. Vanalinnale avane-
vate sein-akende ja galerii tihe ruudujaotus asendus suu-
remate klaaspindadega, samuti tõsteti akende rõhtprussi, 
mis varem poolitas linnavaate täpselt silmakõrguselt. Tal-
linna Linnamuuseumi koosseisu arvatud torni kasutus-
võimalusi avardas oluliselt Neitsitorni ühendamine Kiek 
in de Kökiga katustatud müürikäigu abil. Ehitustehnili-
selt osutus keerukaimaks maa-aluste ruumide ajakohas-
tamine. Selleks tuli kaevata lahti kogu torniesine ala. Lao- 
ja tehnoruumide arvelt võideti siin juurde ligikaudu 70 m² 
külastuspinda seminarisaali jaoks, mida valgustavad kolm 
klaaspüramiididena torniesist terrassi ilmestavat katuse-
laternat.
  Suurima silmanähtava muudatuse läbis aga torni 
sisemus. Kui eelmise ajajärgu sisekujundust iseloomus-
tas range minimalism, siis praegune, Maile Grünbergi 
loodud interjöör püüab pilku eri ajastute motiivide julge 
ja erksavärvilise sulamina. Omalt poolt vääristavad inter-
jööri veelgi keldris väljapuhastatud laemaalingud. Need on 
1920. aastail jäädvustatud vapid ja loosungid, mis anna-
vad tunnistust tollase Tallinna Tehnikumi vene üliõpilas-
korporatsiooni Boeteia ettevõtmistest.
  Taasavatud Neitsitorn esindab harvaesinevat kombi-
natsiooni, kus muuseum on lisandväärtuseks kohvikule – 
nii meil kui mujalgi on hoopis rohkem levinud vastupidise 
rõhuasetusega lahendus. Juurdetulnud museaalne tahk 
tähendab külastaja jaoks tervet rida põnevaid ja harivaid 
lisanüansse. Nii saab sissepääsukorrusel lustaka animat-
siooni vahendusel aimu torni ja selle lähiümbruse ajaloost, 
võlvitud keldriruumis on aga võimalik vaadata paar korda 
aastas vahelduvaid näitusi. Linnamuuseumi kogudest 
pärit eksponaate näeb ka kolme korrust hõlmava kohviku 
interjööris ning väljapanek täieneb edaspidi veelgi. Ratas-
toolis külastajad, kes varem ei saanud eeskojast kauge-
male, pääsevad nüüd panduse abil sissepääsukorrusele, 
kus lähitulevikus valmiv virtuaaltuur annab kogu tornist 
hea ülevaate.
  Mitmesaja-aastase vahe järel on Neitsitorn taas 
otseühenduses oma suure naabri, samuti Linnamuu-

seumi koosseisu kuuluva Kiek in de Kökiga. Arhitektuur-
selt kujutab torne ühendav müürikäik endast kompromissi 
ajaloolise kaitsekäigu ja tänapäeva praktiliste vajaduste 
ning võimaluste vahel. Linnakindlustuste ligipääsetavuse 
seisukohalt on astutud tubli samm selles suunas, et ühel 
päeval saaks iga huviline võtta ette katkematu, elamus-
rikka ja hariva teekonna piki ajaloolist kindlustusvööndit, 
alustades Lühikese jala väravatornist lõpetades Vabaduse 
väljakul Mayeri trepi juures Harjumäe bastionikäigust väl-
judes. Suurem jagu sellest teekonnast (Neitsitornist kuni 
bastionikäigu avatud osa lõpuni) on tänu kahe torni vahel 
taastatud ühendusele juba mõnda aega võimalik ja erieks-
kursioonide raames ka korduvalt läbitud. Vabaduse väljaku 
poolses otsas jääb nüüd veel avada bastionikäigu viimane 
lõik, mis saab teoks sinna kavandatud raidkivide muu-
seumi valmides. 

Martin Jänes on Neitsitorni juhataja, Boris Dubovik 
on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse ja 
miljööalade osakonna juhataja.

NEITSITORNI NIMELUGU 
Neitsitorni praegune nimi on tunduvalt noorem kui torn 
ise. Alates esmamainimisest 1373. a tornipealike nimistus 
kasutavad keskaegsed allikad järjekindlalt nime Meg(h)ede  
t(h)orn(e). Nime algupära on seletatud ühelt poolt ees-
tikeelse laenuga Mägede torn, teisalt samas linnajaos 
elanud Tallinna kodaniku Hinse Meghe nimega. Viimane 
polnud nimistu andmeil küll torni pealik, kuid võis jõuka 
linlasena tegutseda ehitusisandana, kelle ülesanne oli 
leida meistrid ja korraldada raega vajalikke rahatehinguid. 
Tornide nimetamine nende ehitushärrade järgi oli kesk-
aegses Tallinnas suhteliselt levinud pruuk. Seose neiu või 
(toa)neitsiga võlgneb torn juba 19. saj baltisaksa rahva-
etümoloogiale, mis tõi käibele keskaegse nime luulelised 
mugandused Mägdeturm ja Mädchenthurm. Siit tuleta-
tud eesti Neitsitorn näib olevat laiemalt juurdunud alles 
maailmasõdade vahelisel ajal, kusjuures veel kaheküm-
nendail kohtab reisijuhtides ka kuju Neiutorn.

NEITSITORNI MINIKROONIKA / HOONED JA RAJATISEDMARTIN JÄNES, BORIS DUBOVIK
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EHITUSLOOLISED ETAPID JA VALDAJAD 
Hoone Rahukohtu tänav 5 ehk kinnistu nr 26 asub  
Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal Toompea põhja-
nõlvaku ääres. Kinnistul on kokku viis hoonet, ent silmaga 
võib seal eristada kolme. Suurem, kahekorruseline, osalt 
keldriga, L-kujulise põhiplaaniga peahoone asub Rahu-
kohtu tänava äärest alates piki kinnistu idapiiri kuni järsa-
kuni. Teised paiknevad krundi lääneserval. Peahoone põh-
japoolse osa keldrikonstruktsioonid on osaliselt säilinud 
1684. a Toompea suure tulekahju eelsest ajast. Peahoone 
18. saj pärinevad konstruktsioonid koos viimistlusega, 
eeskätt II korruse baroksed laemaalingud viitavad suurele 
ümberehitusele või põlemisjärgsele taastamisele. Oma 
praeguse klassitsistliku ilme sai hoonestus 1859. a arhi-
tekt Chr. A. Gableri projekti järgi tehtud ümberehitustega. 
Rahukohtu tn 5 peahoone rajati algselt aadlielamuks ning 
kahe aastasaja jooksul kuulus kinnistu Ferseni sugu- 
võsale. Viimane suur ümberehitus toimus kindralmajor  
Aleksander von Wrede ajal. Aastatel 1873–1928 olid  
omanikeks Ungern-Sternbergid. Seejärel müüdi valdused 
Eesti Vabariigi Põllutööministeeriumile ning nõukogude 
ajal kasutas peahoone nõlvakupoolset osa Majandusteh-
nikum. Kuni 1990ndateni asusid hoone tänavapoolsetes 
ruumides ja hoovimajas mugavusteta väikesed korterid. 
2011. a müüdi osaliselt avariilises seisukorras kinnistu 
kahele suveniiriäriga tegelevale firmale. 

RESTAUREERIMINE 
Kinnistu hoonestuse restaureerimisel pakkusid erilist huvi 
eeskätt peahoone ajaloolised konstruktsioonid. Hilisema 
päritoluga õuemajade ehk siis kunagiste majandushoonete 
restaureerimine osutus suhteliselt rutiinseks tegevuseks.

Keldrid: Enne töödega alustamist oli peamaja keskosas 
vaid üks keldriruum. Kahes etapis toimunud arheoloo-
gilistel uuringutel (1995 ja 1998) kaevati tänavapoolses 
hooneosas välja kaks keldriruumi, mille maakividest sei-
nad kindlustati raudbetooniga. Kaevamistel leiti praeguse 
keldriruumi põrandapinnast tunduvalt sügavamal kesk-

aegsete küünlaniššidega sein, mis on nüüd vaadeldav läbi 
klaasitud põrandaluugi. 
  Peahoone keskosas 2013. a välja kaevatud keldri-
ruumi hoovipoolse müüri asemel leiti kogu ruumi laiune 
lame ja võrreldes teiste konstruktsioonidega hiline kaarsil-
lus. Kaare alla ehitati uus müür ning siin eksponeeritakse 
nüüd unikaalseid paedetaile. Ruumi kahe seina alaosad 
on endise paekarjääri servad.
  Varem eksisteerinud keldriruumis konserveeriti ja 
eksponeeriti kolm astmelise põhjaga aknanišši ning müü-
ritrepi portaal ja teised säilinud osad. Seinte paekivilaol 
on selgelt loetavad tulekahju jäljed. Kolmes küljes paikne-
vad aknaavad näitavad, et algselt oli tegemist eraldiseisva 
hoonega. Ühtlasi eksponeeriti majast pärit vanadest lau-
dadest ja palkidest ehitatud uue keldriruumi laes teiselt 
korruselt leitud intarsiaga põrandalaudu (40 mm laiune 
mustast tammest triip männipuidul). Ruumi kirdenurgas 
säilitati ning eksponeeriti silindervõlviga kamber, mille 
funktsioon jäi paraku välja selgitamata. 
  Peahoone põhjapoolne keldriruum ei olnud terves ula-
tuses säilinud. Kaks ülejäänud, võlvitud nõlvapoolset keldri-
ruumi olid eelmiste remontide ajal juba korrastatud. Kasu-
tusele võetud keldrikorrusel on nüüd kohvik-baar ja abi-
pinnad. 

I ja II korruse ruumid: I korrusel korrastati ning eks-
poneeriti puidust ukseorvade tahveldised, uksed ja seina- 
paneelid. Kõikides ruumides ehitati uued vahelaed, kus 
taastati karniisid ja peegelvõlvid. I korrusele majutati 
kolme kaupluse äriruumid. 
  II korrusele projekteeriti kolm suurt, kaht korrust 
läbivat korterit. Korterite planeeringud peahoones arves-
tavad vana anfilaadsüsteemi, abiruumid ja trepid on vii-
dud tagaseina äärde. Kogu korrusele ehitati uus raudbe-
toonvahelagi, ruumides taastati peegelvõlvid ja laekarnii-
sid ning restaureeriti vanad tiibuksed ja lambriid. Samas 
restaureeriti ja konserveeriti suur plafoonmaaling, millest 
tuleb põhjalikumalt juttu allpool. Mõlemal korrusel kor-
rastati kõik vanad aknaplokid.

rahukohtu 5 restaureerimisest

Rahukohtu 5, Tallinn
Arheoloogilised uuringud: Gradiens OÜ (arheoloog Aleksander 
Nikitjuk)
Uuringud ja muinsuskaitse eritingimused: Heino Uuetalu OÜ
Projekt: Inrestauraator Projekt OÜ (arhitekt Kersti Arulaid)
Ehitaja: Introcom Ehitus AS
Laemaalingute konserveerimine ja restaureerimine: H&M Restuudio OÜ,  
EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond
Stukkdekoori restaureerimine: ART-Restauraator OÜ
Akende restaureerimine: Kuukaar OÜ  
Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksandr Pantelejev
Tellijad: Hansasuveniirid OÜ ja Horveit OÜ 

HOONED JA RAJATISED / RAHUKOHTU 5 RESTAUREERIMISEST
ALEKSANDR PANTELEJEV,  

HILKKA HIIOP, EVA TAMMEKIVI 
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(1) Hoovivaade. Foto Martin Siplane
(2) Küünlanišš eksponeerituna klaasitud põrandaluugi all. Fotod Aleksandr Pantelejev
(3) Müüritrepp ja aknanišš
(4) Intarsiaga põrandalauad keldriruumi laes
(5) Tundmatu otstarbega nurgakamber restaureeritud keldriruumis täidab veiniriiuli ülesannet
(6) Maaling enne restaureerimist. Maalingu jaotab kaheks 19. sajandil ehitatud vahesein. Foto Martin Siplane
(7) Maaling pärast restaureerimist. Fotod Peeter Säre
(8) Detail pärast restaureerimist
(9) Detail enne ja pärast puhastamist. Foto Eva Tammekivi
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Katusekorrus: Katusekorruse konstruktsioonid olid 
avariilised. Kandmik restaureeriti ning hoone sai uue 
käsitsivaltsitud tsingitud plekk-katuse. Korstnate ümber-
ladumisel leiti F-tähega („Ferseni tellis”), Tallinnas  
senitundmatu märgistusega tellise tüüp. Katusekorruse 
valgustamiseks rajati peahoone pööningule sisehoovi 
poole vintskapid. Rahukohtu tänava poolsel küljel säilitati 
olemasolevad uukaknad. Lisaks paigaldati katuseaknad 
idaküljele, kus need jäävad vaadetes varjatuks. 

PEAHOONE II KORRUSE LAEMAALINGU 
KONSERVEERIMISEST JA RESTAUREERIMISEST 
1997. a hoones toimunud arhitektuuriajalooliste uurin-
gute käigus avati II korruse laelaudisele maalitud kompo-
sitsioon, mis on Tallinna vanalinnas üks suuremaid. Tege-
mist on ilmselt 1730.–1740. aastatest pärineva ornamen-
taalse plafoonmaaliga, mille akantusmotiivi on põimitud 
õrn paelornamendimuster. 
  Hoolimata keerulisest ümberehituste ja hooletusse 
jätmise ajaloost on maaling üllatavalt hästi säilinud. Selle 
suurimaks kahjustajaks, aga ka päästjaks sai 1859. a 
mahukas ümberehitusprojekt, mis lõhkus poolitava vahe-
seina ja massiivse hammaskarniisiga kompositsiooni ter-
viku, samas päästsid aga maalingut katnud krohvialused 
roomatid tundliku värvikihi. Ehkki pigmendikiht oli kon-
serveerimiseelselt ulatuslikult pulbristunud ja maalikiht ei 
nakkunud kohati aluspinnaga ning seda kattis roomatte 
läbinud lubja- ja mustuseloor, olid pigmendid kõigest 
hoolimata säilitanud oma värvisära ning kompositsioon oli 
nii detailides kui ka tervikus hoomatav.

Erinevate ajalooliste kihistuste (koos)eksponeeri-
mise kontseptsioon: Keeruliseks diskussiooniks kujunes 
kahe ajaloolise kihistuse kooseksisteerimine või kummagi 
säilitamise kasuks otsustamine. Lõpplahendusena säilitati 
ja eksponeeriti üheaegselt mõlemat ajaloolist kihistust: nii 
18. saj pärinevat maalitud laudislage kui ka 19. saj ruu-
mijaotust koos lopsaka hilisklassitsistliku hammaskarnii-
siga. Maalingu terviku hoomamiseks avati osa komposit-
siooni lõhkuvast vaheseinast, kuhu paigaldati vaateaken. 
See otsus oli kompromiss mitmete ajalooliste kihtide ning 
tänapäevase elukeskkonna vajaduste vahel. Nii võimaldab 
trepikojas asuv kõrge aken omanikul demonstreerida väär-
tuslikku mälestist ka laiemale huvilisteringile. 

Maalingu ja teda ümbritseva ruumi konserveeri-
mine: Maalingu konserveerimise-restaureerimise ees-
märk oli stabiliseerida maalitud laudislae seisund, puhas-
tada ja kinnitada maalikiht, parandada puitosi ning taas-
luua toneeringutega kunstiteose esteetiline terviklikkus. 
  Taladevahelise täiteaine pudenemise blokeerimi-
seks ning laiade lauavahede taustapinna integreerimiseks 
täideti need lõhed takuga. Kuna maalitud on tõenäoli-
selt veetundlike liimvärvidega, oli maalipinna kuivpuhas-
tus ainuvõimalik valik. Veetundlikkuse pärast kasutati ka 
maalingu kinnitamiseks sünteetilist liimainet, 5% Para-

loid B 72 lahust atsetoonis. Mikroorganismidest kahjusta-
tud alasid töödeldi biotsiidiga, lisaks tehti puiduparandusi 
ning -plomme. 
  Maalingu toneerimisel lähtuti Itaalia konserveerimis-
teoreetiku Cesare Brandi restaureerimisteooriast, mis 
väärtustab võrdselt nii kunstiteose ajalugu kui ka estee-
tilist terviklikkust.1 Suuremaid puidu- ning maalikadusid 
otsustati üldprintsiibis mitte rekonstrueerida ning säili-
tada maksimaalselt originaalsubstants tema ajaloolises 
säilivuses. 
  Rekonstrueeriti üksnes kompositsiooni kesksete 
arhitektooniliste elementide geomeetria. Väikesed maali-
kihikaod taandati tonaalselt tahaplaanile, jättes vaatajale 
sellisel viisil võimalus optiliselt taasluua tervikmaal, taju-
des korraga nii originaali kui ka ajaloo ilu.
  Paralleelselt laudisega taastati kummagi ruumi 
hilisklassitsistlik hammaskarniis2, mille puhul lähe-
neti teise kontseptsiooni alusel: kõik puuduolevad osad 
rekonstrueeriti originaali eeskujul. Kooseksponeerituna 
toimib kahe ajaloolise kihistuse vahel huvitav sünergia: 
konserveeriva lähenemisega taastatud maaling saab just-
kui tahvelmaali staatuse teda ümbritseva lopsaka karniisi 
raamistuses. 

KOKKUVÕTTEKS
Hoonetekompleksi Rahukohtu tn 5 remondi-restaureeri-
misega on Tallinn rikastunud ühe kompleksselt korrasta-
tud kinnistu võrra. Põhilisteks vaatamisväärsusteks on siin 
kahtlemata väljakaevatud keldrite konstruktsioonid ning 
barokne laemaaling. Kuna plafoonmaalingud moodusta-
vad Tallinna vanalinna maalitud lagedest vaid väikese osa  
(need nõudsid nimelt märksa osavamat meistrikätt ja pare- 
mat kompositsioonitaju kui oli vaja talamustri loomiseks), 
on Rahukohtu tn 5 uhke ja omanäolise laemaali näol Eesti 
kunsti ajalugu saanud olulist täiendust ning Tallinna linn 
juurde veel ühe kunstipärli.

Aleksandr Pantelejev on arhitektuuriajaloolane, 
Hilkka Hiiop on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna dotsent ja Eesti Kunsti-
muuseumi konservaator, Eva Tammekivi on Eesti 
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise 
osakonna magistrant.

RAHUKOHTU 5 RESTAUREERIMISEST / HOONED JA RAJATISED

1 Brandi, C. Theory of Restoration. Firenze: Nardini Editore, 2005, p 50.
2 Tööde teostaja ART-Restauraator OÜ.
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Tallinna-lähedaste suvemõisate ja villade algeid oli väljas-
pool linnamüüri juba keskajal. Koos uute muldkindlus-
tuste ja vallikraavide rajamisega 17. sajandil anti rekviree-
ritud kruntide omanikele kahjutasuks linnaäärseid maa-
alasid, kuhu veidi hiljem 18. saj alguses kohalikud võimu-
kandjad ja jõukamad linnakodanikud hakkasid endale Kad-
rioru lossi ja pargiansambli eeskujul stiilseid villasid ehi-
tama. Linnast väljuvate maanteede äärde tekkinud suvitus-
kompleksid moodustasid suurte mõisatega võrreldes siiski 
vaid miniatuurseid ansambleid. Tegemist ei olnud põlluma-
jandusega tegelevate tootmisüksustega, vaid üksnes suve 
veetmiseks mõeldud enamasti kergete puitehitistega. 
  19. saj algupoolel hakkas Tallinnast kujunema tähtis 
suvituspealinn, mis meelitas kohale arvukalt „supeluskul-
tuuri” armastavaid külalisi. Ettevõtlikud ärimehed ruttasid 

seda kärmelt ära kasutama, püstitades mitmeid lõbustus-
kohti ja suvemaju. Nii avas 1813. aastal õuenõunik ja rae-
härra Benedikt Georg Witte Narva maantee äärde esimese 
supelsalongi, millest sai alguse „ehitusbuum”. Kiirelt kerki-
sid ranna äärde Krauspi ja Riesenkampfi salongid, Rohelise 
aasa tn lõunaküljele võõrastemaja-restoran Hotel de France, 
praeguse kontsertaia kohale Livaadia kohvik ning Poska ja 
Weizenbergi tn nurgale Eldorado kohvik, samuti Narva mnt 
ja Poska tn äärde tuntud ärimeeste Wrangelli, Koppelsoni, 
Ehrenbuschi, Rotermanni, Mülleri ja Stude villad. 

ESIMENE TULEMINE
Poska ning Weizenbergi tänavate ja Narva maanteega 
piirnevat kvartalit peeti kõige ihaldatumaks piirkonnaks 
ja seltsielu keskmeks. Just sinna rajas pagaritööstur ja 

stude villa tagasitulek

Poska 53, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Restor AS
Projekteerija: Ivo Rebane (Guru Projekt)
Ehitaja: Ennistus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Sirle Rebane
Tellijad: Poska 53 KÜ ja Property Solutions OÜ 

HOONED JA RAJATISED / STUDE VILLA TAGASITULEK ARTUR ÜMAR
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(1) Poska 53 pärast restaureerimist. Foto Ivo Rebane
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Maiasmoka kohviku omanik Georg Stude oma villa. 1887. a  
tellis ta ehitusprojekti toona ühelt kuulsamalt arhitektilt  
Nikolai Thammelt. Studede villa valmis mõne aastaga 
ümberkaudsetele Kadrioru villadele omases historitsist-
likus stiilikeeles, mida iseloomustavad eklektilised fas-
saadid ning küllaltki liigendatud hoonemaht. Algselt olid 
esifassaadi lõunapoolne ja tagafassaadi põhjapoolne tiib 
ühekorruselised ning merepoolses küljes paiknev veranda 
praegusest väiksem. 1902. a ehitati aga ülalnimetatud 
ühekorruselised hoonetiivad kahekorruselisteks, millega 
teine korrus sai juurde kaks tuba. Ümberehitusi tehti ka 
1923. a, kui insener Paul Mayeri projekti järgi kohan-
dati hoone ümber aastaringseks kasutamiseks ja laiendati 
verandat.

TEINE MINEK JA MÄDANEMINE
Kuni nõukogude okupatsioonini oli kinnistu järjepidevalt 
perekond Stude valduses. Saksa okupatsiooni perioodil 
toimunud natsionaliseerimisega nimetati Poska 53 Saksa 
Usaldusvalituse majaks. Järgmine suurem ümberkorral-
damine toimus 1964. a, mil hoone jagati korteriteks, kuhu 
asus elama seitse perekonda. 
  1991. a koostatud arhitektuuriajaloolistes eritingi-
mustes peeti maja tehnilist seisukorda halvaks, mis viitab 
sellele, et nõukogude ajal hoone korrashoidmisele erilist 
tähelepanu ei pööratud. Maja muutus järjest avariilise-
maks, kuni 2012. a võeti lõpuks ette täiemahuline restau-
reerimine. Artikli autoril õnnestus esimest korda hoonesse 
pääseda 2007. a koos toonase kolleegi ja hea sõbra Oliver  
Orroga. Pilt oli „meeliülendavalt” masendav. Rohkem kui 
pooles ulatuses tühjana seisvas majas valitses kaos. Ela-
nikud asusid sel ajal vaid kolmes korteris. Enamik korte-
reid oli rüüstatud, prügi täis või joomapunkriks muude-
tud. Kirjeldamatute lõhnade hurmas sai interjöörist pilte 
tehtud, mis andsid endisest suvitusvillast siiski hea üle-
vaate ja aimu selle kunagisest väljanägemisest. Peafas-
saadil domineeriva trepikojatorni ja hoone liigendatuse 
tõttu keerulise kujuga katuse neelukohad olid tugevasti 
läbi sadanud ning neis paigus olid rõhtpalkseinad kohati 
täiesti mädanenud. Vahelaed, peamiselt hilisemate vanni-
tubade kohal, olid osaliselt sisse kukkunud. Mõnes kohas 
oli keegi õnnetu põrandatest ja lagedest lausa läbi mitme 
korruse langenud. Esimesel korrusel võis näha põlengu 
jälgi. Kütmata ja niiske maja olukord tundus seestpoolt 
lootusetu. 
  Ka välimiste fassaadide seisukord polnud just kiita. 
Kõikjal võis näha osaliselt puuduvatest vihmaveerenni-
dest ja -torudest tingitud kahjustusi. Rahuldavaks võis 
pidada vaid räästakarniiside-alust historitsistlikku dekoori. 
Õnneks oli suuremal osal välisseintest säilinud originaal-
laudis, algsed aknad, aknaluugid, varikatused, trepid, osa-
liselt välisuksed jm detailid. 

TAGASITULEK
Poska 53 restaureerimine algas 2012. a kevadel ja lõppes 
2013. a alguses. Restaureerimisprojekti alusel planeeriti  

hoonesse kuue korteri rajamist. Lisaks võis puukuuri 
rekonstrueerida autode varjualuseks. Töid alustati välis-
fassaadide restaureerimisest, mille käigus selgus kohe, et 
villa seisukord on hullem, kui alguses arvati. Laudise alt 
paljandus veel hulgaliselt rõhtpalkseinte täiesti läbimäda-
nenud osasid. Samuti muutus mitmete „algsete” akende 
käsitlus pigem hiljem väljavahetatute kasuks, restaureeriti 
aga kõik aknad, sõltumata vanusest. Negatiivseid üllatusi 
ilmnes konstruktsioonide avamisel igapäevaselt. Samas 
leidus ka positiivset. Näiteks osutusid hilisemate põranda-
kihtide alt paljandunud põrandad suures osas algseteks ja 
täiesti restaureeritavateks. Hilisemate vaheseinte lammu- 
tamisel ja ümberehitustest pärit ripplagede eemaldami-
sel nägid aga taas päevavalgust algsed uhked profileeri-
tud raamidega laed. Koridori õhuke profileeritud seinalau-
dis oli planeeritud säilitada lahti võtmata kujul. Kuna aga 
välislaudise eemaldamisel tulid nähtavale mitmed seinte 
vajumised, oldi sunnitud ka koridorilaudis ajutiselt teisal-
dama. Pärast restaureerimist eksponeeritakse seda tule-
musrikkalt oma algsel kohal.
  Kuna hoone oli Stude ajal projekteeritud suvitusvil-
laks, polnud keegi mõelnud selle soojapidavusele, mis 
nüüd kompromissvariandina lahendati seestpoolt. Sise-
seintele lisati 2 × 2,5 cm paksune pilliroomatt, mis oma-
korda kaeti lõppviimistlusena savikrohviga. Lagede ja 
seinte üleminekud taastati originaali eeskujul peegelvõl-
videna. Hoone välisfassaade kattev originaallaudis restau-
reeriti täielikult, suuremaid proteesimisi vajas vaid maja 
120–220 mm paksune välissein. Arhitektoonilised fas-
saadielemendid puhastati ja värviti uuesti. Eraldi tuleks 
mainida aknaluuke, mis kõik on originaalid ja paikne-
vad oma vanadel kohtadel. Kõige avariilisem välissein oli 
verandal, mille läänepoolne külg taastati koopiana. Hoone 
pööningut elamispinnana kasutusele ei võetud, sinna 
rajati ventilatsioonikamber ja pesukuivatamise ruum. 
Ühe korteri koosseisu kuuluvasse torni viib avar restau-
reeritud originaaltrepp. Torni kavandati magamistuba 
koos duširuumiga, millest avanevad imelised vaated  
ümbruskonnale. 
  Endise villa taastamisel ei lähtutud energiatõhususe 
nõuetest, vaid hoone väljanägemisest ja ajaloolistest ehi-
tusvõtetest. Nii mõningaidki sõlmi või lahendusi oleks  
võidud teha lihtsamini ja odavamate materjalidega, kuid 
tellija soov oli võimalikult originaalilähedane tulemus, 
mille ta ka sai. Palju aitas ilmselt kaasa ka asjaolu, et  
tellija ehitas hoonet endale elamiseks, mitte tänapäeval 
levinud „arenduseks”. 

Artur Ümar on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 
peaspetsialist.

STUDE VILLA TAGASITULEK / HOONED JA RAJATISEDARTUR ÜMAR
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(3)

(6)

(2)

(5)

(4)

(2) Stude Villa enne restaureerimist. Foto Oliver Orro
(3)Stiilinäide enne taastamist: „liftiga teiselt esimesele”. Foto Artur Ümar
(4)Varikatuse ja trepikojatorni vaade. Fotod Ivo Rebane
(5)Interjööris domineerivad savikrohv ja originaaldetailid
(6)Korterisisene trepp teiselt korruselt torni

HOONED JA RAJATISED / STUDE VILLA TAGASITULEK ARTUR ÜMAR
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raua 39 restaureerimise kÖÖgiPoolest    

Raua 39, Tallinn 
Muinsuskaitse eritingimused: Silvi Lindmaa-Pihlak 
(Restauraatorprojekt OÜ) 
Projektid: Ehitusmaa OÜ, Arhitektuuribüroo Kapiteel OÜ, 
H. Uuetalu OÜ, Constructive OÜ, Dipro OÜ 
Ehitus- ja restaureerimistööd: peatöövõtja Raintar TP OÜ
Omanikujärelevalve: Janec Jaaniste (Ooden OÜ) 
Tellija: Korteriühistu Raua 39 

Tallinnas Raua ja F.R. Kreutzwaldi tn nurgal asub linna 
üks uhkemaid juugendelamuid, Raua 39/ Kreutzwaldi 6. 
Käesolev kirjatükk heidab korteriühistu juhatuse abiga 
valgust elamu restaureerimise köögipoolele.

AJALOOST
20. sajandi algusaastate hoogne linnastumine ja Esime-
sele maailmasõjale eelnenud majanduslik tõus tõi kaasa 
ehitustegevuse elavnemise Tallinnas. Tänase Kunderi, 
Gonsiori, Raua ja Kreutzwaldi tänava läheduses asusid 
19. saj lõpuni linnakodanike aiamaad ja kroonu juurvilja-
aed. 1910. aastal sai suure osa sellest piirkonnast enda 
valdusesse Tallinna linn ning alustas siin hoonestamisega. 
Kreutzwaldi tänava äärde kerkis terve kogum Karl Bur-
mani ja edaspidi ka teiste oma aja tipparhitektide projek-
teeritud esinduslikke (suur)linlikke üürimaju. Burmani  
kavandatud hoonetest ehitati valmis Kreutzwaldi 12 
(1912), Raua 37a (1913), Raua 39/ Kreutzwaldi 6 
(1913), Kreutzwaldi 7 (1914) ja Kreutzwaldi 9/ Tina 26 
(1914) (viimased kaks projekteeritud koostöös Artur 
Pernaga). 
  Raua 39 on kõrge sokli, kolme põhikorruse ja man-
sardiga üürimaja. Nurgakrundil paikneva hoone pea-
fassaad – sümmeetriliselt nii Raua kui ka Kreutzwaldi 
tänava ääres – on juugendlik ja erakordselt suurejoone-
line. Klombitud paekivist sokli kohal ilmestavad seda  

konsoolidele toetuvad erkerid, lisaks pilastrid ning akende- 
vahelistel pindadel pool- ja veerandsambad. Kasutatud on 
erineva viimistlusega tumedaid ja heledaid krohvipindu 
ning ornamentaalset krohviplastikat. Fassaadi horison-
taalsed elemendid, nagu karniisid ja räästad, on palista-
tud hammasfriisiga. Tõeliselt mänguliseks muudavad fas-
saadi nelja- ja kaheksanurksed, ovaalsed, trapetsiaalsed ja 
kaarja ülaosaga aknaavad. Hoovipoolsel küljel eenduvad 
põhimahust kaks ümarat trepikojatorni. Sarnaselt pea-
fassaadiga on siingi kasutatud rohkelt erikujulisi tiheda  
raamijaotusega aknaid ning juugendile omast dekoori.
  Kuusteist siia kavandatud korterit olid (ja on täna-
seni) oma plaanilt erinevad. Võib arvata, et Karl Burman 
oli oma projekti teostumisega rahul: hoone valmimisest 
kuni 1925. aastani elas ta isegi samas majas.

TEHTUD TÖÖD 
Restaureerimise mõttes oli tegemist tõelise „mammut-
objektiga”. Lisaks uuele katusele ja fassaadi kordategemi-
sele renoveeriti tervikuna ka maja kütte-, vee- ja venti-
latsioonisüsteemid ning mõni aasta varem kaeti hoov pro-
jekti „Hoovid korda” raames graniitkividega. Tulevikus jääb 
teha veel nelja trepikoja kapitaalremont, paigaldada uus 
elektri- ja nõrkvoolusüsteem ning taastada majaesine aed. 

RAUA 39 / HOONED JA RAJATISED
ALEKSANDR LAVRENTJEV, JÜRI SAARMA, 
KAAREL TRUU, KAIDO VÄLJAOTS

(2)(1)

(1) Raua 39 fassaadijoonis. Karl Burman, 1912 a. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv
(2) Vaade Raua 39/ Kreutzwaldi 6 hoone esifassaadile 1980. aastatest. Foto Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv
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HOONED JA RAJATISED / RAUA 39
ALEKSANDR LAVRENTJEV, JÜRI SAARMA, 

KAAREL TRUU, KAIDO VÄLJAOTS

(5)(4)

(3)

(3) Vaade esifassaadile pärast restaureerimist. Foto Martin Siplane
(4) Hoovivaade 1980. aastatest. Foto Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv
(5) Hoovivaade pärast restaureerimist. Foto Martin Siplane
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EELLUGU
Erinevate ekspertide ja ehitajate hinnangul jäi maja 
remont umbes 20 aastat hiljaks. Remondi venimisel on 
olnud nii häid kui ka negatiivseid tagajärgi. Positiivseks 
aspektiks oli see, et läbijooksvast katusest ja suurtest küt-
tekuludest tüdinenud ühistu liikmetelt oli maja renovee-
rimisprojektile nõusolekut lihtne saada. Negatiivse külje 
pealt oldi aga silmitsi maja avariiliste konstruktsiooni-
dega, mille ulatus selgus alles tööde käigus. Nt puit-
konstruktsiooniga mansardkorruse välisseinad olid pea 
kogu ulatuses mädanenud, mis tähendas nelja korteri  
välisseinte lammutamist ja uuesti üles ehitamist. 

VÄLJAKUTSED JA TAGASILÖÖGID 
Remondi kogueelarveks kujunes 520 000 € (u 300 €/m2) 
ehk 20% rohkem, kui alguses oli (varuga) planeeritud. 
Lisaks saadi rekonstrueerimistoetust sihtasutuselt  
Kredex, mille eelduseks oli tööde terviklik teostamine. 
Linn andis „Fassaadid korda” toetuse ning Tallinna  
Kultuuriväärtuste Amet kaasfinantseeris akende restau-
reerimist. Sellele vaatamata tuli pangast võtta kaks laenu 
20-aastase tagasimaksegraafikuga.
  Tööd algasid 2012. a augustis ning pidid lõppema 
sama aasta detsembris. Tegelikuks lõpetamisajaks kuju-
nes aga 2013. a detsember. Objekt on nii arhitektuuriliselt 
kui ka tööde terviklikkusest tingituna väga keerukas. Üks 
põhjus tähtaegade edasilükkumiseks oli lisatööde suur 
hulk, mida projekteerimise käigus ei suudetud ette näha. 
Lisaks tekkisid vaidlused ehitaja, arhitekti ja omanikujäre-
levalve vahel, mis tähendas nii ajalist venimist kui ka mõju 
kvaliteedile. Korteriühistu oli valmis tegema järeleandmisi 
pigem tähtaegade osas, mitte aga põhimõttes teha maja 
korda kvaliteetselt ja ajalugu väärtustades.
  Pingelise olukorra tõttu loobus arhitekt autorijärele-
valve rollist ning tuli leida uus omanikujärelevalve. Väga 
lähedal oli ka ehitaja vahetus. Radiaatorite, kütte- ja vee-
torude ning akende väljavahetamine tähendas suuri eba-
mugavusi elanikele ning ühel hetkel olid kõik lõputuna 
näivast remondist lihtsalt väsinud. Samuti suurendas pin-
geid lisalaenu võtmine ning kolmanda lisatähtaja ületa-
mine. Kui finiš paistma hakkas ja inimesed said esimesi 
käegakatsutavaid tulemusi näha, vaibusid ka vaidlused.

SOOVITUSI KORTERIÜHISTUTELE 
RESTAUREERIMISTÖÖDE KAVANDAMISEKS
1. Oluliste partnerite valikud (arhitektid/projekteerijad, 
 ehitajad ja omanikujärelevalve) on kohad, kus pole 
 mõtet aega ega raha kokku hoida. Ajaloolise maja 
 puhul on tähtis, et kõigil osalistel oleks sarnaste 
 objektidega piisavalt kogemusi ning et nad jagaksid 
 ühtseid restaureerimispõhimõtteid ja väärtusi. 
2. Projekteerimise etapis tuleb teha võimalikult palju 
 eeltööd, et ehituse käigus ei tekiks lisatöid ja -kulu-
 tusi. 
3. Vajalik on otsida võimalikult palju fotosid maja algse 
 väljanägemise kohta.

4. Kui ühistus ei ole ehituseksperti, on mõistlik juba 
 planeerima hakates palgata kogemustega projekti-
 juht. Sellele vaatamata tuleb ennast kui tellijat 
 ehitustehnilistel teemadel maksimaalselt harida, et 
 osata oma soove eri osapooltele esitada ning vajadu-
 sel ka põhjendada. 
5. Tööde sujumise ja kvaliteedi seisukohast on keskne 
 roll omanikujärelevalvel. 
6. Juba alguses tuleks arvestada, et ehitus läheb 
 planeeritust kindlasti rohkem maksma. Seega on 
 soovituslik rahareservi ettenägemine eelarvest 
 suuruses vähemalt 10% (keeruliste objektide puhul 
 20%).
7. Võimalusel tuleks kontrollida ehitaja allhankijate 
 tausta ja töömeeste tegelikke oskusi. Tausta kontrol-
 limisel tuleb ehitaja kohta arvamust küsida lisaks 
 eelnevatele tellijatele ka omanikujärelevalve 
 tegijatelt.
8. Enne ehitustegevuse algust määratleda täpselt 
 korteriühistu ja omanike vastutusala ja finantseeri-
 mise reeglid ning tekkivate kahjude hüvitamise põhi-
 mõtted, et tagada maja ühtlane välisilme. Eriti 
 oluline on, et ka rõdud, uksed ja aknad saaksid ühtse 
 väljanägemise. 
9. Projekti koordineeriv korteriühistu juhatuse liige 
 peab planeerima piisavalt palju aega ehitusprotsessi 
 juhtimiseks ning arvestama, et kiiremal perioodil 
 võtab see peaaegu täisaja ning rahulikumal perioodil 
 ligi poole päevasest töökoormusest.
10. Projekti koordineerijal on soovitatav teha enda kui 
 projektijuhi ja ühistu vahel tasulise või vabatahtliku 
 töö kokkulepe.
11. Projekti koordineerija peab olema valmis minema 
 kompromissidele ning vältima konflikte majaelani-
 kega. Elanikega tuleb palju suhelda ja neid arengu-
 tega kursis hoida, leppida tuleb aga ka sellega, et 
 alati on juhatusega või juhatuse otsustega rahul-
 olematuid. 

Kuna maja renoveerimises osalenuid oli väga palju, pole 
kõiki siinkohal ruumipuuduse tõttu võimalik tänada. Korteri- 
ühistu kavatseb seda teha maja avamisel 2014. a kevadel. 

Aleksandr Lavrentjev, Jüri Saarma ja Kaido Väljaots on 
mälestise omanikud ja korteriühistu juhatuse liikmed, 
Kaarel Truu on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 
muinsuskaitse ja miljööalade osakonna peaspetsialist.

RAUA 39 / HOONED JA RAJATISED
ALEKSANDR LAVRENTJEV, JÜRI SAARMA, 
KAAREL TRUU, KAIDO VÄLJAOTS



27

sauna tänava keskaegsete aitade 
restaureerimisest

Sauna 10, Tallinn  
Restaureerimisprojekt: T-Linnaprojekt OÜ (arhitekt Tiina Linna)   
Raiddetailide ja maalingute konserveerimine ja restaureerimine: 
KAR-Grupp AS
Ehitaja: HR Restauraator OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksandr Pantelejev 
Tellija: Hansaait OÜ             

Tallinna vanalinnas on suhteliselt vähe autentselt säilinud 
aidahooneid. Kõige silmapaistvam on suur ja imposantne 
mitmekorruseline kivist hoone Aida tänaval, mida kasu-
tab Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum. Tuntud on ka 
Vana Turu pakkhoone, kus asub Olde Hansa restoran. 
Väiksemad aidad on hilisematel aegadel enamasti ela-
muteks ümber ehitatud ning kaotanud seega oma algsele 
funktsioonile tüüpilise ilme. Tõelise pärlina oli aga säili-
nud aastaid tühjana seisnud ja restaureerimist oodanud 
kaks kõrvutist keskaegset aita Sauna tänaval.1

  Iga ehitis hakkab hävima, kui teda ei kasutata. Leida 
aga uus otstarve, mis nõuaks minimaalselt ümberehitusi, 
on keeruline ülesanne. Kõik senised suuremad kavad, 
nagu nt 20. saj alguses arhitekt Erich Jacoby projekt aida-
hoonete radikaalseks ümberehitamiseks Weinstube´ks, 
lõpetades teatrihoone rajamiskavadega aitade siseõuele 
15 aastat tagasi, õnneks ei realiseerunud. 
  Mõlemal kahekorruselisel kivist aidal on võlvitud 
keldrid ja pööning. Väiksema hoone lõikab läbi kangialune. 
Suuremal aidal on traditsiooniline kaubaluukidega fassaad 
ja ehedalt säilinud salvekonstruktsioonid. Arendusprojekt 
Hansaait soovis suure aidahoone ruumid võtta kasutu-
sele restoranisaalidena, väikese aida alumise korruse aga 
galerii-boutique´na ning kaks ülemist korrust korterina.
  1999. a peatatud teatrihoone ehitustööd tegid mõle-
male aidale karuteene. Liigvee drenaažisüsteemi pooleli-
jäänud väljaehitamine keldrites hoogustas sooldumisprot-
sesse, mistõttu sisemised seinapinnad murenesid ning 
välimistel ei seisnud ükski värvi- ega krohvikiht. 
  Seega kujuneski 2011. a alanud aitade restauree-
rimisel võtmeküsimuseks niiskuse ja soolade tekitatud 
kahjustuste likvideerimine ja edasise leviku pidurdamine. 
Remmers Baltic OÜ soovitusel puhastati suure aida keld-
riruumi kahes märguvas välisseinas vuugid 2 cm süga-
vuseni, sein kaeti nakkekrohviga ning seejärel tasandus-
krohviga. Pärast krohvi kuivamist kanti seinale mineraal- 
ne, veeauru läbilaskev hüdroisolatsioonivõõp. Viimistle-
mine toimus saneerimiskrohvi ja -värviga.
  Ülakorrustel puhastati müüride paepind lahtistest 
murenenud kihtidest käsitsi harjates. Seinte krohvimisest 
loobuti, tehti vaid minimaalsed parandused ja vuukimine.
Lõplikku rahuldavat tulemust tuleb ilmselt veel mõne 

aasta oodata, kuni ruumide kütmisega pinnale ladestunud 
NaCl-kiht saavutab stabiilsuse ja müüride murenemine 
peatub.
  Teiseks suuremaks tööks oli aidaruumides mädanik-
kahjustustega talaotste proteesimine ja müürlattide osa-
line asendamine. Puitkonstruktsioonid puhastati alus-
pinda säästva „klaasijahuga” madalsurve meetodil. Taas-
tati väikese aida esimese korruse puuduv vahelagi. Kor-
rustevahelised puidust sisetrepid tehti uued, kuid sama-
desse asukohtadesse. Suure aida salvepalkidelt leiti sisse-
lõigatud numbreid, tähti ning aastaarv 1764. Mõistagi  
ei olnud see konstruktsiooni dateering, vaid vihje samal 
aastal ladustatud kaubale. 
  Halvas seisukorras olid varem saneerimisseguga kae-
tud raiddetailid. Pärast pikka kaalumist raidkivist aknalen-
gid säilitati, konserveeriti ja valtsid taastati kunstkiviga. 
KAR-Grupi spetsialistid said selle tööga suurepäraselt 
hakkama. 
  Fassaadidel algset krohvi säilinud ei olnud. Kogu hili-
sem krohv eemaldati ja seinad krohviti uuesti. Kangialuse 
hoovipoolne faasitud nurkadega raidportaal, mis enne oli 
krohviga kaetud, on nüüd kenasti eksponeeritud. 
  Terviklikult säilinud algseid sepistrelle leiti nii väikese 
aida tänavafassaadilt telliskividega kinnilaotud akna kui ka 
suure aida hoovipoolses seinas olnud kinnimüüritud akna 
avamisel.
  Suure aida hoovipoolne sein oli aastasadadega kohati 
kuni 50 cm väljapoole nihkunud. Protsessi oli püütud 
tõmbide ja metallankrutega takistada. Uue õuehoone ehi-
tamine vastu probleemset seina muutis aga olukorra sta-
biilseks ning tõmbid eemaldati. 
  Suure aida mõned vanad ajaloolise kujundusega ava-
täited jäeti alles, väikesel aidal tehti kõik uued. Peasisse-
pääsu uks restaureeriti, kuid soojapidavuse huvides ehitati 
sissepoole lisaks klaastambur. Teise korruse kaubaluuk 
restaureeriti, soojustati ja kaeti seest laudisega. Vintskapil 
säilitati algsed välimised piidad, sissepoole lisati aga uus 
luugiplokk. 
  Kahjuks ei õnnestunud säilitada suure aida keldris 
asunud drenaažikaevu. Väikese aida keldriruumides avati 
varem kinnilaotud küünlanišid ning eksponeeriti algse 
müüritrepi fragmente. 

HOONED JA RAJATISED / SAUNA TÄNAVA KESKAEGSETE AITADE RESTAUREERIMISEST TIINA LINNA
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  Väike ait peitis endas ka üllatusi. Nimelt leiti tei-
selt korruselt lisaks raidkivist aknapalesid kaunistavatele 
renessanslikele maalingutele, mis sarnanevad Mustpeade 
vennaskonna maja peaukse siseküljel säilinud 1596. a 
pärinevate maalingutega, dekoratiivseid maalingufrag-
mente ka ühel seinal. Võib oletada, et tegemist oli Tallin-
nas 16. saj lõpul ja 17. saj üldlevinud ornamentmaalin-
guga, millele võis olla lisatud seinapaneel või draperiid 
imiteeriv maaling.
  Vanade ehitiste konserveerimisel ja restaureerimisel 
tuleb tahes-tahtmata arvestada tänapäeva vajadusi ning 
teha kompromisse mineviku ja oleviku vahel. Seetõttu 
rajati suure aidahoone hoovipoolsesse seina evakuatsioo-
nitrepiga ühendamiseks uued läbimurded ning teisele 
korrusele paigaldati tuletõkkekardina konstruktsioon. Väi-
keses aidahoones tuli ehitada hoovi poole teatrihoone ehi-
tustööde ajal lammutatud trepikoja asemele uus, kuna siin 
polnud korrustevahelist treppi.
  Kokkuvõtteks võib öelda, et muudatused on siiski 
olnud minimaalsed ja üks vähestest säilinud Tallinna 
keskaegsetest aidahoonetest on praeguseks üldsusele 
eksponeeritud oma algses eheduses.

Tiina Linna on arhitekt.
(1) Aitade tänavafassaadid pärast restaureerimist. Foto Martin Siplane 
(2) Suure aida konserveeritud-restaureeritud esimene korrus, kus 
peasissepääsule on lisatud klaasist tambur. Foto Tiina Linna 
(3) Suure aida teise korruse salved. Foto Heidi Tooming
(4) Väikese aida keldriruumis on avatud varem kinnilaotud  
küünlanišš ja eksponeeritud algse müüritrepi fragmendid. 
Fotod Tiina Linna
(5) Väikese aida teisel korrusel raidkivist aknapaledel restaureeritud 
renessanslik maaling  

(4)

(1) (2)

(3)

(5)

SAUNA TÄNAVA KESKAEGSETE AITADE RESTAUREERIMISEST / HOONED JA RAJATISEDTIINA LINNA

1 1998. a arheoloogilised kaevamised siseõuel ja ehitusajaloolised uuringud 
 restaureerimistöödel on lisanud teavet kogu kinnistu hoonete ja aitade 
 ehitusloo kohta. Selge on see, et aitu ei saa dateerida vanemaks kui 
 14. saj keskpaik ja et hooneis on olnud väga mitmeid ehitusperioode. 
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kokkuvÕte vihula mÕisa hoonetekomPleksi 
restaureerimistÖÖdest aastatel 2008–2013

Vihula küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa
Uuringud ja muinsuskaitse eritingimused: Restor AS
Projekteerija: Restor AS (peaarhitekt Mart Keskküla; 
arhitekt Ija Kuuse; sisearhitektid Heli Eensalu ja Reet Saluvere)
Ehitaja: Restor AS (projektijuht Indrek Eensalu; 
objektijuhid Ahto Viksne, Lembit Kilm)
Muinsuskaitseline järelevalve: Ermo Reiska ja Einar Kaldam
Tellija: Vihula Mõis OÜ 

Lahemaa rahvuspargis asuvat Vihula mõisa (saksa k Viol) 
on esmamainitud 1501. aastal, mil see kuulus Lodede 
aadlisuguvõsale. Varaseim teadaolev mõisa plaan pärineb 
1703. a. Sellel on lisaks põllumaadele kujutatud ka üksi-
kuid hooneid.
  Mõisa külastajat tervitab juba kaugelt künkal valen-
dav Hollandi tüüpi tuuleveski. Sissesõit mõisa territooriu-
mile on tähistatud kahe kivist väravapostiga, mille juurest 
saab alguse ansamblini viiv pikk pärnaallee. 
  Vihula mõisakompleksi kuulub ajalooliselt üle 30 eri-
neva hoone, lisaks rohtaed, park ja paisjärv. Viimased kaks 
moodustavad omaette looduskaitseala ja enamus hoo-
netest on arhitektuurimälestised. Omaniku, OÜ Vihula 
Mõisa soov oli siia rajada kaasaegne spaa, konverentsi-
keskus ja hotell. 2008. a alguses sõlmiti projekteerimise 
ja uurimistööde tegemise leping, millele järgnesid hiljem 
juba ehituslepingud. Restaureerimise eesmärgiks oli mak-
simaalselt säilitada mõisakompleksi ajaloolist ning loo-
duslikku väärtust, andes samas hoonetele ja kogu alale 
kaasaegse funktsiooni.

LÄHTESITUATSIOON
Mõisakompleksi hooned seisid aastaid pea täielikult kasu-
tuseta, mõned ligi 30 aastat. Kogu kompleksi peale oli 
ehitatud välja kümme tuba ning üldsusele tuntuim koht 
oli ilmselt jääkelder, mida kasutati suveperioodil baarina. 
Ait, tõllakuur, viinaköök, karjalaut ja härjatall olid muutu-
nud avariiohtlikeks. Enamikes hoonetes esines niiskus-
kahjustusi ja kõikjal vohas mädanik. Vesiveski töötas vii-
mati 1970ndatel aastatel elektri jõul ja tuuleveskist olid 
säilinud üksnes paekivimüürid.

RESTAUREERIMISTÖÖD AASTATEL 2008–20131

Paralleelselt hoonete üksikasjaliku mõõdistamisega alus-
tati mõisakompleksi detailplaneeringu koostamisega, kus 
tellija soovide kõrval pandi paika ka kõik loodus-, kesk-
konna- ja muinsuskaitse tingimused. Järgnesid põhjali-
kud uurimistööd, mille alusel koostati väärtuslike detai-
lide inventariseerimine ja muinsuskaitse eritingimused. 
Edasi koostati iga hoone kohta ehitusprojektid, mis sisal-
dasid arhitektuurset osa, tehnilisi lahendusi ja sisekujun-

dust. Lisaks valmisid ka pargi korrastamise projektid koos 
dendroloogiliste uuringute ja loodusmetsa matkarada-
dega, mis toovad esile võluvad vaated Mustojale ja ümb-
ruskonna maastikule. Mõisaaed säilitati viljapuuaiana, 
kuhu kavandati ja rajati uued maitsetaimede peenrad koos 
lilleklumpidega. Spaa, hotelli ja konverentsikeskuse atrak-
tiivsemaks muutmiseks ehitati spordiväljak, lauluväljak ja 
minigolf. Viimane on maastikul kujundatud kolme Balti 
vabariigi kaardina, mille muudavad omanäoliseks seal 
mudeleina paiknevad Eesti, Läti ja Leedu kuus tähtsamat 
kultuurimälestist. Lisaks veel jalgratta ja paadilaenutused 
ning lõpuks ka väga oluline restaureeritud tehnikamäles-
tis, sõiduauto Berliet. Tänaseks on peaaegu kõik hooned 
korrastatud ja uue kasutuse leidnud. Aastatel 2010–2013 
äratati uuele elule pesuköök (hotellitoad), jääkelder 
(restoran-baar), karjalaut (spaa keskus ja hotellitoad), 
härjatall (öko-farm), moonakatemaja (puhke- ja sau-
nakompleks), vesiveski (muuseum-infopunkt), möldri-
maja (kontorihoone), viinaköök ja nuumhärgade tall 
(muuseum ja hotellitoad) ning kasvuhoone ja rohtaed. 
Alljärgnevalt tuleb veidi põhjalikumalt juttu karjalauda, 
viinaköögi ja nuumhärgade talli ning vesiveski restauree-
rimisest.

KARJALAUT JA HÄRJATALL
Vihula mõisa loomalautade kompleks asub mõisa majan-
dustsoonis, peahoonest loodes paikneval paekõrgendi-
kul. Varasemalt olid laudad härrastemajast eraldatud tiigi 
või paisjärvega. Lautadekompleksi rajamisaega pole seni 
õnnestunud täpselt kindlaks määrata. Teada on, et 1800. a  
olid karjalaudad Vihulas veel puidust. 1820ndatel aasta-
tel maamõõtja M. J. Storchi koostatud Vihula mõisamaade 
kaardil on juba olemas traditsiooniline nelinurkse sise-
õuega lautadekompleks kolme ehitise ja piirdemüüriga. 
Lauda seinale on paigutatud dateerimistahvel kirjadega  
A 1820, 77 ning A. S. Sellest tuleks järeldada, et esimene 
daatum näitab kivihoone rajamise aega, teine (1877) üht 
suuremat ümberehitust ning tähed viitavad omanik  
Alexander von Schubertile. Suuremad rekonstrueerimis-
tööd tehti siin Viru kolhoosi ajal 1980. aastate algul. Risti 
karjalaudaga on säilinud väiksem hoone – härjatall.

HOONED JA RAJATISED / VIHULA MÕISA HOONETEKOMPLEKS MART KESKKÜLA



30

VIHULA MÕISA HOONETEKOMPLEKS / HOONED JA RAJATISEDMART KESKKÜLA

(1) Vihula mõisa hoonete ajalooline vaade. Foto Jaan Vali erakogu
(2) Karjalaut 2009. a. Foto Kristin Kivi
(3) Vaade härjatallile ja karjalaudale 2013. a. Nende ees nn turuplats. Foto Via Hansa Eesti AS
(4) Spaa ujula karjalaudas. Foto Peeter Sirge
(5) Viinaköök enne restaureerimist 2010. a. Foto Mart Keskküla
(6) Restaureeritud viinaköök koos nuumhärgade talliga 2013. a. Foto Peeter Sirge

(5)

(3)

(4)

(6)

(2)(1)
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(7) Viinaköögi keedusaali sisevaade. Foto Peeter Sirge
(8) Möldrimaja ja vesiveski enne restaureerimist 2009. a. Foto Mart Keskküla
(9) Restaureeritud vesiveski sisevaade 2013. a. Fotod Via Hansa Eesti AS
(10) Vaade rohtaiast tõllakuurile, kasvuhoonele ja aidahoonele 2011. a
(11) Vihula vesiveski lõige. Joonis Reet Saluvere

(10)

(11)

(9)

(8)(7)

1. Lüüs
2. Veeturbiin Francis
3. Hammasrattad 
 (alumine jõuülekande mehhanism)
4. Pill
5. Jahutoru
6. Kolu
7. Tõrs
8. Kivitõstuk (kivitangid)
9. Alumine veskikivi
10. Pöörlev veskikivi
11. Veoketi šaht
12. Ülemine jõuülekande mehhanism (piki hoonet)
13. Veskikivide hammasrattad
14. Koti tõstmise seadeldis koos veorattaga
15. Veorihm
16. Veokett, koti tõstemehhanism
17. Kuli (seade terade juhtimiseks kivide vahele)
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  Karjalaut kujutas endast viimati silikaattellistega 
remonditud paekiviseintega seest tühja hoonet, millel pol-
nud katust. Ehitise teeb unikaalseks asjaolu, et omal ajal 
rajati see pikisuunas, ligi 1,5 m maapinnalangust jälgides 
kaldu. Tegemist oli tehnoloogilise nipiga, mis aitas sõnni-
kul loomulikul teel laudast välja valguda.
  Praeguseks on karjalaut saanud tugevdatud vahe-
lae ja uue katuse. Hoones paikneb spaakeskus 15 m uju-
misbasseini, aurusauna, riietusruumide ja spordisaaliga. 
Katusekorrusele on välja ehitatud hotellitoad, kus ruu-
mide viimistlemisel on kasutatud peamiselt looduslikke 
materjale.
  Endises härjatallis tehti vaid väiksemaid korrastus-
töid, kuna hoone oli kolhoosi ajal saanud uue betoonvahe-
lae ja kivikatuse. Korrastada tuli müüre ja teha viimistlus-
töid. Nüüd asub siin öko-farm, kus on endale koha leid-
nud paar hobust, kanad, jänesed ja lambad. 

VIINAKÖÖK JA NUUMHÄRGADE TALL
Esimesed teated viinapõletamise kohta Vihulas pärinevad 
18. sajandi keskpaigast. Nagu paljudes teisteski Eesti-ala 
mõisates, jätkati viinapõletamise kui olulise sissetulekual-
likaga siin ka 19. saj. Majandusliku olukorra paranemine 
võimaldas ümberehitusi teha ja hoonestust kaasajastada. 
19. saj keskpaika ja esimesse poolde jäävadki Vihula mõi-
sas toimunud suuremad ehituslikud muudatused. Arves-
tades aga tõsiasja, et viina ja viljahinna languse tõttu olid 
1820.–30. aastatel paljud mõisad laostumas, võib arvata, 
et Vihula elu ei püsinud üksnes viinatootmisest tulnud 
jõukusel. Viinavalmistamise kõrvalsaaduse, praaga najal 
suudeti arendada ka nuumkarjapidamist, mis parandas 
võimalusi lihaäriga tegelemiseks. Samuti lubas härgade 
pidamine väetada viina tootmiseks vajalikke viljapõlde. 
Viinatootmise ja härjakasvatuse seost rõhutab seegi, et 
kunagine nuumhärgade tall ja viinaköök on hoonetena 
omavahel ühendatud. 1817.–1818. a sissetulekute kok-
kuvõte krediitkassale näitab, et sel ajavahemikul põletati 
Vihulas 227,5 vaati viina. Sellest müüdi riigile 162 vaati 
7938 rbl eest ja kõrtsidele 20 vaati 1300 rbl eest. Lisaks 
müüdi 1200 rbl eest 24 praaga peal kasvanud nuumhärga.
  20. saj esimestel kümnenditel ehitati viinavabrik 
ümber tööliste elamuks. Viinatootmise lõpetamise juu-
res mängisid tõenäoliselt rolli erinevad majanduslikud ja 
poliitilised põhjused. Seni hoones asunud kõrged ruu-
mid jagati vahelagedega pooleks, mis tõi kaasa muuda-
tused ka fassaadi avatäidete juures. Nuumhärgade tallist 
olid 2008. a alles vaid mõned paekiviseinad ja vunda-
mendid. Säilinud seinad on nüüdseks uues hoones eks-
poneeritud.
  Restaureerimise käigus taastati endises viinaköögis 
mõned viinapõletamise ruumid ning korrastati säilinud 
avatäited. Nimetatud ruumid kujundati viinaköögi muu-
seumiks, kus tutvustatakse kohalikku ja üldist viinapõle-
tamise ajalugu. Viinaköögi katusekorrusele ja nuum-
härgade talli on mahutatud 16 hotellituba ja sviiti.

VESIVESKI
Esimesed teated Vihula mõisasüdamikus asetsevast vesi-
veskist ulatuvad tagasi 1586. aastasse – Eestimaa aad-
like maaomanduse suure revisjoni aegadesse –, kuid 
veski võis siin sobivate looduslike tingimuste olemasolul 
eksisteerida juba märksa varem. Vihula vesiveski juurde 
on kuulunud ka teatud hulk põllumaad, mis anti möldrile 
rendile. Korter veskis või vahetult veski juures on allikate 
põhjal olemas olnud juba 1732. a, mil sinna oli pandud 
elama mõisa rätsep. 
  Vihula mõisa vesiveski on paekivist müüridega  
L-kujulise põhiplaaniga hoone, koosnedes vanemast ja 
uuemast osast. Kuna veski jahvatas viimati veel 1970ndatel 
(küll elektri jõul), ning siin oli säilinud palju algset sisse-
seadet, andis see võimaluse restaureerida hoone tööta-
vaks muuseumiks. Kõik veski seadmed võeti osade kaupa 
lahti, korrastati ja pandi uuesti kokku. Kõige suurem töö 
oli põhijõuseadme, milleks on horisontaalse vesirattaga 
veeturbiin Francis, restaureerimine. Vesiratas oli aastaid 
vees seistes kinni roostetanud ja osa detaile purunenud. 
Mõningate detailide asendamisega pandi ka see tööle. 
Lisaks vajasid korrastamist veekanalid ja kaks vee peale-
jooksu reguleerivat lüüsi. Autentsel kujul taastati ka veski 
puitkonstruktsioonid ning vahelaed. Hoone uuemasse 
juurdeehitusse (1985–1987) rajati turismiinfo punkt koos 
väikse suveniiripoe ja kohvibaariga, kust on külastajail või-
malik saada teavet Vihula mõisakompleksi ja kogu piir-
konna kohta. Seni kütteta veskiruumi paigaldati maakütte 
baasil õhkküte ning soojustati 2003. a ehitatud uus katus, 
tagades nii muuseumile sobiva keskkonna. Veskiruumi 
paigaldati Vihula mõisa ajalugu, arengut, restaureerimist 
ja vesiveskit tutvustav näitus.

KOKKUVÕTTEKS
Vihula mõisakompleks asub 14,9 ha suurusel maa-alal, 
kus kõigi hoonete pindala on ligi 8000 m². Omanikud 
investeerisid mõisakompleksi üle 15 miljoni euro. Selli-
ses mahus mõisa kordategemine oleks iga restaureerimis-
arhitekti unistus. Teostada kõike algusest lõpuni – alus-
tada uurimistöödest, sulandada vana uuega ning äratada 
ajaloolised hooned uuesti ellu, andes neile tagasi nende 
väärikus – on suur väljakutse. Restaureerimine algas siin 
vundamentidest ning lõppes mööbli ja kardinate paigal-
dusega. 
  Parimaks kogemuseks tehtu juures tuleb pidada 
ladusat koostööd tellija, projekteerija ja ehitaja vahel. Kogu 
meeskond liikus tervikuna lõppeesmärgi poole ja siinjuu-
res ei saa jätta kiitmata tellijat, Vihula Mõisa OÜd, kellel 
oli usaldus AS Restori vastu algusest kuni lõpuni. 

Mart Keskküla on arhitekt.

VIHULA MÕISA HOONETEKOMPLEKS / HOONED JA RAJATISEDMART KESKKÜLA

1 Aastatel 2008–2010 toimunud tööde kohta saab põhjalikumalt lugeda 
 Muinsuskaitseraamat 2010 lk 25–28 ilmunud Mart Keskküla ja Kaarel 
 Truu artiklist „Restaureerimistööd Vihula mõisas: peahoone, ait ja tall-
 tõllakuur“. Sel ajavahemikul restaureeriti tagamõis, tuvimaja, pesuköök, 
 õliait, palmimaja, jääkelder, kohvimaja, peahoone, ait ja tall-tõllakuur.
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(12) Tuulik 1987. a. Foto Ants Hein, Muinsuskaitseameti arhiiv
(13) Vaade tuulikule koos mõisa peaväravaga 2013. a. Foto Peeter Sirge
(14) Mõisasüdamiku plaan. Autor Via Hansa Eesti AS

(13)(12)

(14)1. Mõisa peahoone
2. Tuvimaja
3. Õliait
4. Pesuköök
5. Palmimaja
6. Teemaja
7. Päikesekell
8. Mõisa õuekelder
9. Õueterrass
10. Paadimaja
11. Tagamõis
12. Paadisillad
13. Kuradisild
14. Musitorn
15. Ait
16. Mõisa aed
17. Kuur
18. Kasvuhoone
19. Tõllakuur
20. Tõotuste saar
21. Tuuleveski
22. Karjamaa
23. Jääkelder
24. Kaval-Antsu aed
25. Möldrimaja
26. Vesiveski
27. Kosk
28. Viinaköök ja 
nuumhärgade tall

29. Spordiväljak
30. Külapood
31. Loodusrada
32. Kaval-Antsu mets
33. Jahimajad
34. Minigolfi väljak
35. Kontserdilava
36. Sepikoda
37. Härjatall
38. Karjalaut
39. Laadaplats
40. Laste mänguväljak
41. Hobusekoppel
42. Vihula mõisa 
peasissepääs
43. Tööliste maja 
44. Mõisapark



34

Lõuna 2a, Pärnu
Muinsuskaitse eritingimused: Mart Kalm
Värviuuringud: Marika Kötsi
Restaureerimisprojekt ja muinsuskaitseline järelevalve:
AB Studio Paralleel (Jaak Huimerind)
Restaureerimistööd: Haapsalu Restauraator OÜ (Margus Ojamäe) 
ja Art Brothers OÜ (Jaak Tammearu)
Sisekujundus: Mari Kurismaa
Mööbel ja koopiad: Supra Mööbel OÜ (Janek Vetik)
Aiakujundus: Vaike Parker
Omanik ja tellija: perekond Vetik

elamu Pärnus lÕuna tn 2a  

Arvan, et oli aasta 1967, olin siis ise kümneaastane.  
Kuna mu isa oli vabariikliku spordiühingu Kalev kesk-
astme töötaja, õnnestus tal nii mõnekski suveks saada 
oma pere käsutusse ööbimisruume Olev Siinmaa projek-
teeritud Pärnu staadionil, kuid kes seda nime siis teadis! 
Teadmine tuli hiljem, Leo Gensi ERKI loengutest. Nen-
dest perekondlikest idülliaastatest on meeles, et Pärnus 
võis näha siin-seal tänavanurgal mõnda valget krohvitud 
kahekorruselist, teistest eristuvat maja. Sealt sai minu 
jaoks alguse millegi ainulaadsega kohtumine. Hiljem tuli 
juba teadlikum huvi ja tutvumine. 
  Olid vist „uue Eesti aja” esimesed tõusuaastad, kui 
moes olid sõnad ‘investeerimine’, ‘renoveerimine’, ‘totaal- 
ne uuendamine’, ‘ümberehitamine’ jms. Olin ka ise sellel 
lainel: teeme kõik korda! Kui aga tasapisi selgusid uuen-
duste esimesed tulemused, hakkasin millegipärast asjas 
kahtlema. Ideoloogias ja sõnades toimus Eesti aja taasta-
mine ja korda tegemine, tegelikkuses aga hoopis selle lõh-
kumine. 

MIS JUHTUS PÄRAST UUT ISESEISVUMIST 
LAIEMAS PLAANIS?
– Algsete katusekattematerjalide vahetamine värvitud 
 plekk- või kiviimitatsiooniga katusekatete vastu. 
 Nõukogudeaegne sammaldunud eterniit, eestiaegne 
 tsementkivi ja tsinkplekk lendasid prügikasti. Ilmus 
 tendents ehitada lamekatused ümber väikesekaldelis-
 teks viilkatusteks.
– Hästisäilinud ja väärikast materjalist akende, uste jt 
 oluliste arhitektuursete detailide asendamine sobi-
 matute moodsate materjalide ja toodetega. 
– Seinte lisasoojustamine penoplasti jm, mittehinga-
 vate materjalidega. Seinte katmine „ussitanud” välis-
 pinnaga krohvidega, mis muutsid väärikate villade 
 väliskihid lindudele ihaldatavaks. Vahel pandi krohvi 
 peale ka klinkertellis, või, mis veelgi hullem, maja 
 kaeti värvitud laudvoodriga. 
– Moodsate katuseakende massiline ja ebamõistlik 
 paigaldamine stiilis „mida rohkem katuseaknaid, 
 seda rikkam omanik”. Ühele tuntud Eesti ärimehele  

 kuuluvates elamutes on see rekordtasemel: Kaarli tn 
 26 on kaheksa katuseakent ja Ringi tn 42 „ainult”   
 kuus! Rohkem vist ei mahtunud.
– Piirdeaedade jm väikeelementide asendamine uute 
 odav- ja kallislahendustega, mis aga ühelgi juhul ei 
 ole stiilsed ega konteksti sobivad.
– Eestiaegsete viljapuuaedade jm haljastuse massiline 
 lageraie ning asendamine moodsa elupuuhekilise 
 haljastusega, millega on kaotatud täielikult piirkonna 
 omaaegne maastikuarhitektuurne iseloom.

Villaderajooni päästis suures osas Pärnu kesklinna muin-
suskaitseala laiendamine rannarajooni luksuslike elamu-
teni, kuid mõistus selle ignoreerimiseks näib olevat täna-
päevani piiritu.
  Selle taustal näib lausa ime, et O. Siinmaa kaks kõige 
uhkemat ja väärtuslikumat villat (Rüütli tn 1a ja Lõuna tn 2a)  
olid säilinud uue aastatuhande alguseni. Põhjuseks kuu-
lumine Pärnu Linnavalitsusele: ühes paiknes Sanitaarepi-
demioloogia jaam, teises puuetega laste tugikodu Maria. 
Mõlemad müüdi käesoleva sajandi algusaastatel eraoma-
nikele mõtlemata sellele, kui väärtuslikud need hooned on 
Pärnu linnale ja kogu selle kandi eestiaegsele kultuurile. 
Erastada tuli kõik. Rüütli tn 1a-ga läks nagu läks.1 
  Siinkohal tuleb konstateerida, et nõukogude periood 
oli oma vaesuses väga hea konservaator ja muinsuskaitsja: 
raha, mille eest maju ümber ehitada ja rekonstrueerida, 
lihtsalt polnud. 

LÕUNA TN 2A RESTAUREERIMISEST
Lõuna tn 2a sattus mu töölauale juhuslikult. Ükspäev, 
aasta oli siis vist 2008, tuli tuttavatelt kõne, et olgu ma 
hea ja tulgu nendega Pärnus kahte müügis olevat maja 
vaatama. Minust ostjat rahalistel põhjustel ei saanud, küll 
aga ühest kaasas olnud tuttavast. Algas koostöö, mis kes-
tis pikalt ja lõppes alles hiljuti. Olen seda meelt, et restau-
reerimine ei peagi kiirelt käima – vaja on aega, mitte liig-
set tõtlikkust. 
  Alustasime muinsuskaitse eritingimustest, mille 
koostas professor Mart Kalm. Need olid huvitavad lugeda 

ELAMU PÄRNUS LÕUNA TN 2A / HOONED JA RAJATISEDJAAK HUIMERIND
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(1) Lõuna tn 2a 1930ndate lõpul. Foto Harald Kranhals, Olaf Esna erakogu
(2) Vaade Akadeemia ja Lõuna tänava nurgalt. Fotod Martin Siplane
(3) Ilmekas Siinmaa stiilinäide – trepipiire

(1)

(3)(2)
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(4) Vaade elutoast söögituppa. Laud ja toolid on Siinmaa mööbli koopiad. Fotod Martin Siplane
(5) Trepihall. Kummut ja nagi Mari Kurismaalt
(6) Väärikas kamin ja stiilne siseaken trepihallis
(7) Endises restaureeritud mööbliga töökabinetis asub nüüd magamistuba
(8) Vaade keldriruumidesse, kus ümberehitusi tehti kõige enam
(9) Korrustevaheline peatrepp

(5)

(7)

(9)

(4)

(6)

(8)
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ja täpsed oma juhistelt. Seejärel algas lammutamine ja 
nõukogudeaegsete konstruktsioonide ning kihtide eemal-
damine, mille käigus saime pidevalt uut informatsiooni. 
2008. a lõpuks valmis ehitusloa taotlemise dokumentat-
sioon. Algas restaureerimine, mis lõppes 2013. a interjöö-
ridetailide taastamisega. 
   Katuse läbijooksud olid kahjustanud osaliselt hoone 
konstruktsioone. Juba nõukogude perioodil oli asendatud 
teenijatrepikoja vahesein, mille tugevad niiskuskahjustused 
olid tingitud omaaegsest pisut ebaõnnestunud katuse- 
lahendusest. Samuti osutus pea olematuks ühekorruse-
lises osas paikneva köögi kandev puidust välissein, kus 
laetalad toetusid krohvitud tellisvoodrile. Kõigest hooli-
mata oli hoone täiesti algupäraselt säilinud. Kõik aknad, 
uksed ja väravad koos sulustega on originaalid. Puudu-
sid küll mõned lingid ja lukuplaadid, kuid restaureerimis-
firma KAR-Grupp tegi neid koopiaid meelsasti. Juurde 
tuli teha vaid üks siseuks, üks hävinud välisuks ja kahjus-
tunud aknapiit, mis viitab eestiaegse puutöö kõrgele kvali-
teedile. Samuti olid säilinud kõik parkettpõrandad ja trepid 
ning maja uhkus ja eripära: kuus erivärvilistest glasuurpot-
tidest ahju, kaminat ja pliiti. Säilinud oli ka sisse ehitatud 
mööbel teise korruse tubades, esimese korruse kabinetis ja 
osaliselt ka söögitoas. Lisaks veel lugematu hulk pisemaid 
detaile.
  Elamu konstruktiivne skeem on eriline: esimese kor-
ruse elutoa ja veranda kandvad seinad on punastest tel-
listest. Samast materjalist on ka krundi piirile ehitatud 
läbi kahe korruse ulatuv tulemüür. Ülejäänud maapealse 
osa kandvad seinad on puitkonstruktsioonis kahekihilis-
test 7,5 cm paksustest omavahel nihutatud püstpuitplan-
kudest. Kandev aluskonstruktsioon on kaetud omaaegse 
krohvitud silikaattellisvoodriga ning selle ja põhikonst-
ruktsiooni vahel on 6 cm laiune tuulutusvahe. Välisseina 
allosas on tuulutusvahe avamiseks ja sulgemiseks erilised 
luugid, ülalt tuuldus seinavahe kütmata pööningule. Puit-
taladel vahelagedel (v.a keldri vahelagi) on täidiseks kasu-
tatud turvast. Kõik siseseinad on kaetud eestiaegse, ilm-
selt Soome päritolu 13 mm paksuse puitkarkassi külge 
kinnitatud ehitusplaadiga. Aleksander Kleini 1932. a 
ilmunud raamatust „Moodne elamu” võib sellise mater-
jali tootjana leida vähemalt viis nime, kuid ühtki tootja eti-
ketti tööde käigus ei leitud. Kui Rüütli tn 1a majas eemal-
dati lisasoojustamise käigus kogu seinu katnud originaal-
materjal ja asendati kipsplaadiga, siis Lõuna tn 2a hoones 
olime eritingimuste alusel kohustatud seda maksimaalselt 
säilitama. Sarnaselt paljude teiste majas olevate ehitus-
tehniliste lahendustega, ei oldud ka selle plaadi omaaegsel 
kasutamisel järjekindlad: kohati esines krohvitud roo- 
matiga kaetud seinaosasid, krohvitud olid ka kõik laed. 
Otsustasime kiviseintelt plaadi eemaldada ning asendada 
sobivama lahenduse, krohvitud roomatiga. Eemaldatud 
plaate kasutasime mujal kahjustunud kohtade lappimiseks.
  Siinkohal võiks veel pikalt rääkida kõnesoleva hoone 
restaureerimisprobleemidest ja ehitustehnilistest lahen-
dustest, kuid arvan, et tõsised asjahuvilised võivad  

Muinsuskaitseameti arhiivis tutvuda tööde aruandega, 
kus kõik täpselt kirjas.
  Sestap keskendun lõpetuseks veel vaid mõnele prob-
leemsemale seigale. Iga ehitus ja restaureerimine toob 
paratamatult kaasa hävingut. Mõni detail hävineb lausa 
käte vahel ning mõne vajaliku funktsionaalse lahenduse 
saamiseks on vaja midagi ohverdada. Selliseid kohti tuli 
ette siingi: lammutasime pesuköögi pesupaja koos soe-
müüriga, endistesse puukuuridesse keldris rajasime 
moodsa sauna, mille käigus teisaldasime seal paiknenud 
ehitusaegse moosiriiuli jne. Fassaadi karniisitsooni olime 
sunnitud paigaldama uued tuulutusrestid, kuna hea tuu-
lutusega külma pööningu võtsime kasutusele abiruumi-
dena. Väga raske, kui ehk mitte võimatu on säilitada  
eestiaegset elektripaigaldust: stiilseid lüliteid ja juhtmeid. 
Probleeme tekitas ka algupärane viimistlus, mis tuli täies 
hiilguses nähtavale nõukogudeaegsete vineerpaneelide 
eemaldamisel seinte alaosast. Saime sealt teavet pea kõigi 
ruumide seinaviimistluste, tapeetide ja värvilahenduste 
kohta läbi ajaloo. Kogunes paar kilekotitäit kasutatud 
materjalide näidiseid, mis vääriksid kõik säilitamist. Küsi-
mus on, kus? Üks mis kindel: hoone tulevastel restauraa-
toritel ei saa olema seda avastamisrõõmu, mis meil, kuna 
neid kihte seal seintel ja ustel enam ei ole. Tõde tuleb 
otsida aruannetest. Seetõttu on kavas teha leitud näidiste 
ja värvitoonide põhjal olulisemate ruumide originaalvär- 
vilahendusi kajastavad värvikaardid. Miks see nii oluline 
on? Põhjus on lihtne: näib, et siiani läbi uurimata  
O. Siinmaa sisekujunduslik mõte oli kooskõlas omaaegse 
levinud sisekujundusprintsiibiga, mida võib eredamal 
kujul kohata nt Adolf Loosi kavandatud Praha Mülleri  
villas. Kõik ruumid on seal eri värvilahendusega ja ise- 
seisvad. Ei mingit voolavat ruumi ega sisekujundust, iga 
ruum lähtub ühest toonist ja mõttest. Sarnast värvilahen-
duse põhimõtet on Lõuna tn 2a hoones oskuslikult jätka-
nud sisearhitekt Mari Kurismaa. Koos uue ajastukohase 
sisse ehitatud mööbli, erikujundusega valgustite, taasta-
tud ja originaalse 30ndate mööbli ning valitud tekstiili-
dega on majas loodud stiilne siinmaalik eestiaegne atmo-
sfäär.

Jaak Huimerind on arhitekt.

HOONED JA RAJATISED / ELAMU PÄRNUS LÕUNA TN 2A  JAAK HUIMERIND

1 Välja, L. Siinmaa pärandi hoidmise õppetunnid. Muinsuskaitse aasta-
 raamat 2011. Tallinn, 2012, lk 114–116.
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Vaba 4, Haapsalu 
Muinsuskaitse eritingimused: arhitekt Eva Laarmann, Maverick OÜ
Siseviimistluse uuringud: Vana Tallinn OÜ
Projekt: Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS
Ehitaja: Ehto OÜ
Maalingute konserveerimine: EKA muinsuskaitse ja 
konserveerimise osakond
Omaniku järelevalve: P. P. Ehitusjärelevalve OÜ
Tellija: Läänemaa Haigla SA

de la gardie aadlielamu haaPsalus. 
tsaariPere suveresidentsist 

tänaPäevaseks hooldekoduks

HOONE AJALOOST JA RESTAUREERIMISEST
Haapsalulaste hulgas De la Gardie lossiks kutsutud 
hoone ehitust alustas arhiiviandmeil 1820ndatel Hiiu 
Suuremõisa omaniku Ebba Margareta Stenbocki (sündi-
nud De la Gardie) poeg Jakob Pontus Stenbock.  
1827. aastal, pärast viimase surma omandas Haapsalu 
piiskopilinnusest lõuna pool asuva kinnistu ja seal ehita-
tavad hooned Carl Magnus De la Gardie. 1830ndatel val-
minud klassitsistlikku aadlielamut ehitati 19. sajandi jook-
sul korduvalt ümber. Algselt oli hoone keskosa kahekor-
ruseline vaid keskteljel asunud saali ulatuses. 19. saj lõpul 
muudeti see tervikuna kahekorruseliseks, ümber ehitati 
ka küttesüsteem. Lammutati algne mantelkorsten ja osa-
liselt selle kohale kujundati tänapäevani säilinud esindus-
lik, kolme korrust ühendav peatrepp. Paralleelselt maja-
ehitusega asuti rajama parki, mis hõlmas tänaste Posti, 
Koidula, Metsa ning Vee tänavate ja linnusega piirneva 
ala. 19. saj lõpp oli aadlielamu õitsenguperiood, mil seal 
suvitas isegi Venemaa tsaariperekond. Rangeilmelisele 
hoonele kontrasti pakkuv romantiline Krahviaia park oli 
kuni 20. saj teise kümnendini Haapsalu üks esindusliku-
maid haljasalasid. Nii park, peahoone kui ka mitmed abi-
hooned said I maailmasõja aastail tugevalt kannatada.
  1925. a omandas krahvilossi Lääne maavalitsus ning 
samal aastal telliti arhitekt Artur Pernalt hoone maakonna 
haiglaks ümberehitamisprojekt. Teise korruse anfilaad-
selt paiknevad ruumid kohandati palatiteks, lisandus hulk 
vaheseinu ja keskne koridor. Saali ja osa tubade seintel 
olnud maalingud kaeti uute viimistluskihtidega. Ainsana 
säilisid enam-vähem endisena peatrepp ja mõned tume-
dast puidust siseuksed. 
  Ligi pool sajandit järjepidevalt haiglale peavarju pak-
kunud hoone aktiivne kasutus vähenes pärast uue haige- 
maja valmimist 1975. a. Esialgu planeeriti vana maja 
kohandada lastehaiglaks, mistõttu ehitati ka hooneid esi-
mese korruse tasapinnal ühendav näotu galerii-koridor. 
Tegelikult kasutati vana haiglat aga aasta-aastalt üha 
vähem ning viimased kümmekond aastat seisis see tühjalt 
ja lagunes.

  2011. a võeti aadlielamu ehitismälestisena riikliku 
kaitse alla. Samal aastal alustas SA Läänemaa Haigla 
ettevalmistusi endise aadlielamu ja haigemaja remonti-
miseks. Eesmärk oli selle kohandamine hoolekandeasu-
tuseks. Projekteerimisele eelnenud uuringute käigus leiti 
mitmetest ruumidest seinu ja lagesid katnud maalingute 
jälgi. Kõige silmapaistvama maalingukompositsiooniga oli 
sekundaarsete vaheseintega haiglapalatiteks jagatud teise 
korruse ajalooline peasaal. 
  Arhitekt Kalle Rõõmuse projekti kohaselt säilitati 
siseruumide jaotus enam-vähem sellisena, nagu see oli 
maakonnahaiglaks ümberehitamise käigus kujunenud 
ning maja kohandati SA Läänemaa Haigla hooldusravi 
keskuseks. Sümpaatne on, et projektis püüti säilitada eri 
aegade ümberehitusi kajastavaid kihistusi, tuues samas 
esile hoone suursugusust. Fassaadide restaureerimisel 
lähtuti ajaloolistest fotodest ja fassaadiuuringutest. Aadli- 
elamu sai restaureerimistööde tulemusena tagasi oma 
19. saj lõpu ilme. Hoovifassaadi rikkunud hoonetevahe-
line ühendusgalerii lammutati ja asendati pool-maa-aluse 
koridoriga. Sisetööd lõppesid 2012. a detsembris ning fas-
saaditööd 2013. a kevadel. Teise korruse saali kagunurga 
palatis jäeti uus siseviimistlus tegemata, et eksponeerida 
maalinguid seintel ning laes. Tulevikus on kavas sellesse 
ruumi kujundada aadlielamu ja haigla ajalugu tutvustav 
näitus, kus kajastuks foto- ja esemelise pärandi kaudu 
Haapsalu ja terve Eesti jaoks tähendusliku ehitise lugu 
alates tsaaripere visiitidest kuni Eesti esimese haigla- 
kompleksi rajamiseni vabariigi algusaastail.

SAALI MAALINGUTE UURINGUD 
JA OSALINE KONSERVEERIMINE
2013. a suvel avati osaliselt ja eksponeeriti Eesti Kunsti- 
akadeemia ning Tartu Kõrgema Kunstikooli restauree-
rimiseriala tudengipraktika raames endise De la Gardie 
aadlielamu saali kagunurga maalingud. Töid juhendasid 
EKA dotsent ja kunstimälestiste õppesuuna juht Hilkka 
Hiiop ning 2011. a objekti siseviimistlust uurinud Vaike 
Vahter. Ehkki maalingute kompositsioonianalüüs tugineb 

DE LA GARDIE AADLIELAMU HAAPSALUS / HOONED JA RAJATISEDTÕNIS PADU, HILKKA HIIOP 
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(1) Tsaar Aleksander III ja tema perekonnaliikmed saatjaskonnaga de la Gardie lossi ees kahehobuse kalessis 1886. a. Foto P. Lanz, 
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
(2) De la Gardie aadlielamu restaureeritud esifassaad. Fotod Tõnis Padu 
(3) Hoone hoovifassaad peale restaureerimist
(4) Trepihalli musta-valge-ruuduline marmorpõrand ja esinduslik keerdtrepp on ühed vähesed tänaseni säilinud interjööri originaaldetailidest 
(5) Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid maalinguid konserveerimas, töid juhendab dotsent Hilkka Hiiop

(1) (2)

(3)

(5)(4)
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(6) Endise peasaali ukse kohal paikneva lüneti avamisjärgne seisukord. Fotod Tõnis Padu
(7) Sama lünett pärast restaureerimist 
(8) Peasaali lae keskmes asuv rosett, mis restaureerimistööde käigus kinni kaeti

(6)

(7)

(8)
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vaid peasaali ühes ruumiosas nähtule, võimaldab see luua 
tervikust üsna täpse ettekujutuse.
  Tegemist on dekoratiivse arhitektoonilise maalin-
guga, mille dominandiks on piki lae perimeetrit kulgev 
friis. Friisi keskne detail on etruski pärandist laenatud 
värvigammas (punane figuratsioon tumepruunil taustal) 
lünett, millesse on paigutatud erinevad antiikkultuurist 
tuttavad atribuudid: meanderornamendiga krateer, veini- 
karikas, mõõka hoidev sõjamees ja tamburiin. Lünett 
on algselt paiknenud ukse kohal. Friisi korduvelementi-
deks on korintose-joonia orderis monokroomselt maalitud 
kapiteelid, mille vahele paigutuvad puu- ja juurviljafes-
toonid. Friisi jätkavad vertikaalsuunal põrandani kulgevad 
ookerkollases tonaalsuses marmoreeritud sambad. Saali 
lage on kaunistanud friisiga sarnaseid elemente kordav 
raamistik: puu- ja juurviljafestoonid vaheldumas rosetti-
dega. Maaling on tehtud tundlikult, ka korduvelementide 
paigutus ning tüüp varieeruvad, viidates pigem vabakäeli-
sele kui šabloonmaalingule.
  Mitmed argumendid kõnelevad selle kasuks,  
et maalingud ei kuulu hoone ehitusaega, st 1830nda-
tesse. Stilistiliselt on nad oma külluslikkuses ja eklek-
tilisuses pigem historitsistlikku kui kõrgklassitsistlikku 
laadi. Nagu juba eelpool mainitud, moodustas suur saal 
algselt hoone II korruse ainsa ehitusbloki, st puudusid  
nn külgtiivad. Sellest tulenevalt polnud ka vajadust 
saalist pööningule viivate uste järele. Et aga maalitud 
lünett ja sambad arvestavad just uste asukohaga, viitab 
maalingute kuulumisele pigem II korruse laiendamise 
perioodi. 
  Segadust tekitav on maali tundlike grisaille’ ehk 
monokroomsete maalinguosade (kapiteelid, festoonid, 
laekarniis) suhteliselt tuim sinine ultramariini tausta-
toon. Ehk otsustati siin mingil hetkel lisada varasemale 
maalingule värvi ning taust kaeti küllalt dominantse 
sinisega? Oletada võiks ka lüneti kuuluvust sinise taus-
tatooni aega ning näha I maalinguperioodi vaid vaoshoi-
tud monokroomse tervikuna. Maalingute täpsem datee-

ring ja stratigraafia jääb praegu siiski hüpoteetiliseks ning 
nõuab edasist uurimist. 
  Nii lae- kui ka seinamaalingud olid kogu hoone ula-
tuses kaetud korduvate lubja-, õli- ja lateksvärvi kihtidega 
ning lagesid ja seinu ühendas sekundaarne peegelvõlv. 
Hoolimata suurtest ja suhteliselt lõhkuva iseloomuga  
Perna-aegsetest ümberehitustöödest, olid maalingud  
eksponeeritud tsoonis üllatavalt hästi säilinud. 
  Konserveerimistööde kontseptsiooni kohaselt otsus-
tati maalingud avada ja eksponeerida nende väärtusliku-
mas ja paremini säilinud osas, milleks oli piki seina peri-
meetrit kulgev friis ning seina raamistavad sambad. Son-
daažide ulatus ja paiknevus tehti viisil, mis hõlbustab vaa-
tajal võimalikult hästi saali üldist dekoratiivset skeemi 
ette kujutada. Maalingukihi kaod retušeeriti maksimaalse 
detailsusastmega, kuid kasutati neutraaltooni. Puudu-
vaid maalinguosi ei rekonstrueeritud, vaid neid esitleti nii, 
nagu nad leiti. 
  Hoone kirju ajalugu on Haapsalu linna jaoks tähen-
duslik: see on olnud ühe Eesti esinduslikuma aadlisugu- 
võsa residents, siin on puhanud tsaaripere ning juba 
Vabariigi ajast on maja täitnud haigla rolli. Restaureerimi-
sega sai hoone tagasi vähemalt osa oma ajaloolisest hõn-
gust ning kõnekusest, avades nii taas ühe tahu kohalikust 
kultuuri- ja ehitusloost. 

Tõnis Padu oli Haapsalu Linnavalitsuse muinsuskaitse 
peaspetsialist, Hilkka Hiiop on Eesti Kunstiakadeemia 
muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent 
ning Eesti Kunstimuuseumi konservaator.

(9) Detail maalitud friisist: puuviljafestoonid ja monokroomsed sambakapiteelid. Foto Tõnis Padu

(9)
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F. J. Wiedemanni 15, Haapsalu 
Muinsuskaitse eritingimused: Liivi Künnapuu
Projekt: RTG Projektbüroo AS (arhitektid Katrin Tomberg-Tohter ja 
Päärn Volk)
Ehitaja: Trev-2 Ehituse OÜ 
Omanikujärelevalve: Ösel Consulting OÜ
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

läänemaa ühisgümnaasium 

Haapsalu vanalinna südames, piiskopilinnusest vaid sada-
kond meetrit lääne pool asub väikelinna üks põnevamaid 
hooneteansambleid.
  1781. aastal valmis Kalda tn linnapoolse otsa põhja-
küljele klassitsistlik poolkelpkatusega elamu, mis 1831. a  
ehitati ümber selleks ajaks juba mõnikümmend aastat 
tegutsenud kreiskooli tarbeks. Nii sai alguse praeguseks 
Wiedemanni ja Kalda tn vahelist kvartalit hõlmav kooli-
hoonete ansambel. 1880ndate koolireformi käigus muu-
deti senine kreiskool vene õppekeelega linnakooliks ning 
1888. a valmis vana maja põhjapoolsele küljele kahekor-
ruseline historitsistlik juurdeehitis. Alates 1918. a paik-
nes siinsetes majades poeglaste keskkool, tütarlaste kool 
asus Jaani kiriku naabruses. 1919. a need ühendati ning 
uue haridusasutuse nimeks sai Läänemaa Ühisgümnaa-
sium. Õppetöö toimus Kalda tn majades. Juba gümnaa-
siumi esimestel tegevusaastatel ilmnes, et kasutatava-
test ruumidest ei piisa. Nii pöördutigi 1926. a haridusmi-
nisteeriumi poole palvega leida võimalus Kalda tn kooli-
maja laiendamiseks. Pärast ministeeriumipoolse rahas-
tusotsuse saamist telliti ühisgümnaasiumi juurdeehituse 
projekt arhitekt Artur Pernalt, kes paar aastat varem oli 
lõpetanud Tallinnas Raua tn koolimaja projekteerimise. 
Mõlema hoone fassaadides ja plaanilahendustes leidub 
nii mõndagi sarnast. Erinevalt Raua tänava maja kõrgest 
mansardkatusest katab Haapsalu gümnaasiumit liht-
sama vormiga kelpkatus, ehitise sümmeetriat rõhutab  
aga katuse keskteljel asuv tähetorn.
  Esindusliku uusklassitsistliku gümnaasiumihoone 
ehitust alustati 1926. a augustis ning selle pidulik ava-

mine toimus järgmise aasta novembris. Igati moodsa 
sisustusega koolil polnud aga korralikku spordisaali,  
mistõttu kehalise kasvatuse tundide tarbeks kohandati 
1888. a valminud historitsistliku juurdeehitise kaks alu-
mise korruse suuremat klassituba.
  Eestikeelne keskkool töötas Wiedemanni-Kalda tn 
vahelises majas kuni 1964. a, mil linna lõunaosas valmis 
uus keskkoolihoone. Vanas koolimajas jätkas õppetööd 
venekeelne Haapsalu 2. keskkool, mille tegevuse lõpe-
tas suurtulekahju 1973. a. Vana koolihoonetekompleks jäi 
aastateks tühjalt seisma, taastati vaid tules hävinud katus. 
  1979. a telliti hoonete kohta remondi ettevalmista-
miseks põhjalik ajalooline õiend ja muinsuskaitse eritingi-
mused. Remondiprojekti koostas tollane Kommunaalpro-
jekt, ehitusega jõuti lõpule 1984. a, misjärel alustasid siin 
õppetööd linna 8-klassilie kooli mõned klassid. Mitmete 
koolireformide ja ümbernimetamiste järel tegutses 1995.–
2012. a kevadeni vanas koolimajas Haapsalu Wiedemanni 
Gümnaasium. Kuna koolil võimlat polnud, telliti 1998. a 
arhitektuuribüroolt Alver & Trummal spordisaali ehita-
mise projekt. Suuremõõduline hoonemaht paigutati aja-
loolisest ansamblist läände. Kui Wiedemanni tn poolses 
vaates sobitub osaliselt ribilise puidust ehisseina varju jääv 
ning tänavajoone suhtes kergelt keeratud spordihoone 
olemasolevasse miljöösse rahuldavalt, siis Lahe-Kalda tn 
ristmikult vaadatuna mõjub hiigelsuur ehitis võõrana ja 
väikelinna traditsioonilist linnapilti lõhkuvana. 
  2011. a tehti Haapsalu riigigümnaasiumi asutamise 
ettevalmistusi, mille tarbeks otsustati remontida-restau-
reerida Wiedemanni ja Kalda tn vahelised ajaloolised  

LÄÄNEMAA ÜHISGÜMNAASIUM / HOONED JA RAJATISEDTÕNIS PADU 

(1) Hoovivaade 2002. aastast. Foto Tõnis Padu

(1)
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(2) Gümnaasiumi hoovilt avaneb avar vaade vana koolimaja kolmele ehitusetapile, mis korrastatuna mõjuvad taas kena ansamblina. 
Fotod Tõnis Padu 
(3) Klassitsistlik Wiedemanni tn poolne fassaad on restaureerituna saanud tagasi oma piduliku ilme
(4) Väikelinna miljöös võõrkehana mõjuv spordihoone

(2)

(3)

(4)
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koolihooned. Projekti koostamisel oli eesmärgiks kohan-
dada kolmest eri aegadel ehitatud hoonetiivast koosnev 
koolimaja rahuldama nüüdisaegse gümnaasiumi vajadusi. 
Maja fassaadide restaureerimisel lähtuti nii vanadest pro-
jektidest kui ka ajaloolistest fotodest. Kalda tn äärne vanim 
osa ja 1927. a valminud Wiedemanni tn äärne tiib said 
algupärase savikivist katusekatte ning A. Perna projektee-
ritud gümnaasiumimaja katust ehib taas 1973. a tulekah-
jus hävinud astronoomiliste vaatluste jaoks ehitatud torn. 
Keskmise, historitsistliku majaosa fassaadidel puhastati 
krohvitud seinapindu liigendavad punastest savitellis-
test ehisosad – karniisid ja akna-ukseavade raamistused. 
Fassaadide lubikrohv puhastati-korrastati ning kaeti taas 
lubivärviga. Hoone ehitusetappide paremaks esiletoomi-
seks on kasutatud kahte värvitooni: vanema hooneosa fas-
saadid on viimistletud kollasega ning A. Perna kavandatud 
uusklassitsistlik gümnaasium murtud valgega.
  Kooli siseruumide lahendus lähtub algupärasest. 
Taas ilmestab Wiedemanni tn äärse tiiva fuajeed vastres-
taureeritud kolmemarsiline paeastmete, sepisbalustraadi 
ja tammepuidust käsipuudega peatrepp. Trepi naabru-
sesse paigutati korruseid ühendav lift. Kasutusele võeti ka 
hoonetiiva kõrge kelpkatuse alune korrus, kus nüüd asu-
vad auditooriumid ja kooli ajaloomuuseum. Kõige esin-
duslikum ruum on aga kahtlemata läbi kahe korruse ula-
tuv valgusküllane aula. Seni vaid välisküljelt ligi pääsetav 
Kalda tn äärse vana maja võlvitud keldrikorrus sai nüüd 
lisaks ühenduse seestpoolt. Siin asuvaid ruume kasutab 
kooli õpilasomavalitsus.
  Riigi Kinnisvara ASi tellimusel remonditud Lääne-
maa Ühisgümnaasiumi hoone oli üks esimesi, mille kau-
nistamiseks Eesti nüüdiskunstiga korraldati nn protsendi-
seaduse kohane kunstihange. Hanke võitis skulptor Edith 
Karlson (esindas Temnikova & Kasela Galerii OÜd), kelle 
kujundatud laevalgusti „Lennula” kaunistab nüüd esi-
mese korruse fuajee lage. Valgusti kujunduse põhielement 
on kooli sümboliks oleva volditud linnu motiiv, kontrast-
sust maja interjööri üldilmega lisavad oranžid ühendus-
juhtmed. Kahjuks ei pääse suhteliselt madalas fuajees 
mõjule linnuparve avarusepüüdele viitav idee, samuti jätab 
soovida valgusti tehniline teostus.
  Juba seitsmendat aastat toimuval aasta parima ehitise 
konkursil tunnustas Haapsalu linnavalitsus ühisgümnaa-
siumi vastrestaureeritud maja 2013. a parima ehitise tiitliga. 

Tõnis Padu oli Haapsalu Linnavalitsuse muinsuskaitse 
peaspetsialist.

LÄÄNEMAA ÜHISGÜMNAASIUM / HOONED JA RAJATISEDTÕNIS PADU 

(5) Wiedemanni tn äärse, A. Perna kavandatud gümnaasiumimaja 
ehteks on korruseid ühendav paekivist astmete ja sepisbalustraadiga 
peatrepp. Fotod Tõnis Padu 
(6) Vaade teise korruse rõdult aulasse. Aula interjöör on taastatud 
ajaloolistele fotodele tuginevalt algupärasel kujul
(7) Remondi käigus korrastatud koolimaja vanima osa, Kalda tn 
äärse endise kreiskooli alune võlvkelder
(8) Trepihalli lage ehib nüüd skulptor Edith Karlsoni valmistatud 
valgusti „Lennula” 

(8)

(7)

(6)

(5)
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Näituse 2, Tartu
Muinsuskaitse eritingimused: Reesi Soodla
Muinsuskaitseline järelevalve: Kaido Kepp 
(Arhitektuuriklubi OÜ)
Tööde teostajad: Merko Tartu AS, Merko Ehitus Eesti AS
Tellija: Tartu Ülikool

tartu ülikooli uus anatoomikum.  
osa laiBalahkamise ajaloost tartus 

Kui Meelis Friedenthal kirjeldab oma romaanis „Mesi-
lased” läbi ilukirjanduse prisma 17. sajandi lõpus Tartu 
ülikoolis toimunud esimest avalikku inimese lahkamist 
kui erakordset sündmust, siis ülikooli taasavamise ajaks 
oli inimlaipade lahkamine nii enesestmõistetav, et ana-
toomikum oli esimene hoone, mis ülikooli tarbeks aas-
tatel 1803−1805 ehitati. Alles seejärel valmisid raama-
tukogu (1806), botaanikaaia kasvuhoone (1805−1808), 
loengusaalidega peahoone (1803−1809) ja tähetorn 
(1808−1810).
  Toomemäele ehitatud rotundi-kujulist anatoomikumi 
nimetati anatoomiliseks teatriks ja selle põhiosa võttis 
enda alla praktiliseks anatoomiaõpetuseks mõeldud amfi-
teater, millele soklikorrusel lisandusid abiruumid. Mõne 
aja pärast oli selge, et ka teoreetilised loengud võiksid 
toimuda praktiliste sooritustega samas kohas ja aastatel 
1825−1827 ehitati rotundi külge poolkaare-kujulised tiib-
hooned. Arstiteaduse arenedes ja üliõpilaste arvu kasvades 
jäi hoone aga peagi kitsaks ning 1856.−1860. a pikendati 
tiibehitisi veelgi.
  19. saj lõpuks oli ruumipuudus nii suur, et vanale 
anatoomikumile ehitati 1887.–1888. a arhitekt Reinhold 
Guleke projekti järgi teisele poole Toomemäe endist valli-
kraavi lisaks veel üks anatoomikum. Nii hakati esimesena 
ehitatud maja nimetama Vana-Anatoomikumiks ja sellest 
üle vallikraavi raudtee poole jäävat hoonet Uus-Anatoomi-
kumiks. 1999. a jätsid arstid mõlemad ajaloolised majad 
ja kolisid Maarjamõisasse ehitatud uude arstiteaduskonna 
õppehoonesse nimega Biomeedikum. 
  Kuigi anatoomikumides laipu enam ei lahata, on 
majadele jäänud nende vanad nimed. Vana-Anatoomi-
kumis hakkavad peagi tegutsema ülikooli pedagoogid ja 
muuseumitöötajad, Uus-Anatoomikumis on end praegu-
seks juba sisse seadnud psühholoogid.
  Uus anatoomikum ehitati õigupoolest kahe hoo-
nena, mis olid omavahel ühendatud kitsukese koridoriga. 
Sellega eristati nn puhtam ja mustem pool. Puhtam pool 
koosnes ristküliku-kujulisest mahust, milles asusid kabi-
netid, raamatukogu ning laboratooriumid-õppeklassid. 
Esimene korrus oli kavandatud organismi ja elundite toi-
mimist uurivale füsioloogia instituudile, teine korrus aga 
haigustega tegelevale patoloogiainstituudile. Hoonele 
iseloomu andva ümarkaarakent meenutava põhiplaaniga 

mustemas pooles asusid ringauditoorium, laipade ladus-
tamisruum ja lahkamissaal.
  Seitse aastat hiljem paigutati uude anatoomikumi ka 
tervise hoidmisega tegelev hügieeniinstituut. Ruumikitsi-
kuses ehitati 1898. a kaks hooneosa omavahel kokku, mil-
lega maja omandas tänaseni säilinud ühtse mahu.
  Riia kubermanguarhitekt, kelle nõusoleku projekt 
pidi saama, pidas aga tähtsaks õpperuumide õhu- ja val-
guserohkust ning nõudis eelkõige suure ringauditooriumi 
kõrguse tõstmist ja akende suurendamist ning kritiseeris 
akendeta koridori. Nõudmised võeti arvesse ja viidi ka ellu. 
  Kõige enam vajas valgust lahkamisauditoorium, sest 
seal oli põhirõhk visuaalsel pildil. Kuigi hoonesse olid ette 
nähtud gaasilaternad, ei piisanud nende valgusest ana-
toomiliste üksikasjade nägemiseks. Seetõttu kavandati 
lahkamisruumi ja kahe suure auditooriumi vahelise kori-
dori lakke katuseaknad. Kas lahkamisruumi lakke need 
ka ehitati, ei ole teada – 1990. aastateks neid säilinud 
ei olnud –, kuid koridori laeaknad on seni alles. Tollane 
katuseaken ei olnud seda tänapäevases mõistes katu-
sega samas tasapinnas olev aken, vaid katusepinnast välja 
ulatuv telgilaadne tarind. Kuna selline aken on tugevalt 
ilmastiku meelevallas, ei olnud säilinud akende algset  
raami- ja klaasiosa, vaid need olid ehitatud väiksemaks 
ning asendatud Tartu Ülikooli akadeemilise raamatukogu 
katuseakende-tüüpi kuppelakendega. Küll aga võib algu-
päraseks pidada aknaid kandvaid talakonstruktsioone. 
Kuna ei teatud, millised aknad alguses täpselt välja nägid, 
siis säilitati vanad puidust tarindid, raamid tehti aga 
ilmastikukindlamast alumiiniumist.
  Arstiteaduskond jättis 1999. a lahkudes maja sise-
muse küllaltki autentsena maha, kuid see vajas enne filo-
loogide käsutusse minekut põhjalikku korrastamist. Koos 
formaliinilõhnaga kadus aastatel 2001–2002 ka osa laud-
põrandaid, siseuksi ja teisi sisedetaile, sest töid alustati 
ilma muinsuskaitse eritingimuste ja projektita.
  Kümme aastat hiljem, 2012. a võeti taas ette remon-
ditööd, et ellu viia Tartu Ülikooli ruumilise paiknemise 
põhimõtet, mille kohaselt meditsiin, keemia, füüsika ja 
tehnoloogia koonduvad Maarjamõisa, ülejäänud valdkon-
nad aga võimalikult kompaktsena kesklinna. Uue anatoo-
mikumi kasutajaks sai psühholoogia instituut. Ajalukku 
vaadates oli tegemist taaskolimisega vanasse asupaika. 

HOONED JA RAJATISED / TARTU ÜLIKOOLI UUS ANATOOMIKUM EGLE TAMM
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Nimelt rajati esimene teadusliku ehk eksperimentaalse 
psühholoogia labor 19. saj lõpus vastvalminud uude ana-
toomikumi.
  Seekordne remont oli õnneks juba säilitavat laadi, 
korrastades olemasolevad ajaloolised detailid ning andes 
hävinule ja tänapäeva nõuetest tulenevale pigem kaas-
aegse lahenduse. Päästeameti ettekirjutuse kohaselt 
tagada teiselt korruselt kaks väljapääsu, taasavati algne 
peauks, mis oli tõenäoliselt suletud aastatel 1897–1898 
maja laiendamise aegu, kui kahe hooneosa asemel moo-
dustus üks tervik. See on üks väheseid kordi, mil Pääste-
ameti nõue tuli mälestisele kasuks.
  Maja vajas ka tuletõkkesektsioonideks jaotamist ja 
nende piiridele tuletõkkeuste panemist. Kuna valdavalt oli 
tegemist pikka koridori osadeks jaotavate ustega, siis kat-
setati kaasaegset ja küllalt robustset lahendust, kus kori-
dori poolitava vana ukse ette paigaldati standardne klaas-
avadega metallist tuletõkkeuks. Nii on tuleohutusnõuete 
kogu ilu ja inetus selgelt esil. Samas säilisid algsed uksed 
autentsetena.
  Ülikoolil on 19. saj säilinud hulk kappe, mõningad 
kirjutuslauad ja üksikud toolid, kuid tasapinnaliste audi-
tooriumide pingid-toolid on välja vahetatud kaasaegse 
mööbli vastu. Erandina on säilinud mõne kaldauditooriumi  
pingistik. Neist kaks asuvad peahoones, üks vanas  

TARTU ÜLIKOOLI UUS ANATOOMIKUM / HOONED JA RAJATISEDEGLE TAMM

keemiahoones, üks loodusteaduste õppehoones ning kaks 
vanas ja kaks uues anatoomikumis. Tänaseks on uue ana-
toomikumi kahest kaldauditooriumi pingistikust restauree-
ritud ja kasutusel vaid ringauditooriumi oma. Teine, endise 
lahkamissaali pingistik, ei ole hävinud, kuid on osadeks 
lahti võetud ja hoiustatud, oodates paremaid päevi.
  Korrastati ka vanad õppejõudude lauad ja nendealu-
sed poodiumid, mida veel nõukogude ajal klassiruumidesse 
ehitada tavatseti (või ongi need ehitatud sotsialismi ajal?).
  Kui eelnevast jääb mulje, et kõik on justkui uus, siis 
tegelikult on konstruktsioonid ja suur osa detaile vanad 
ja algupärased, just nii nagu peab ja on ühes vanuse poo-
lest väärikas restaureeritavas majas tavaks. Siingi kehti-
vad märksõnad: käsitsi valtsitud plekk-katus, akende-uste 
ja puupõrandate restaureerimine, lubikrohv, linaõlivärv jm 
mälestise puhul normiks olev. Uues anatoomikumis ega 
ka teistes ülikooli ajaloolistes hoonetes ei ole rikkalikke 
maalinguid ega plastikat, need on kroonulikult lihtsad nii 
vahendite vähesuse kui ka tegevuse iseloomu tõttu. Siiski 
mõjuvad anatoomikumiruumid võrreldes kaasaegsete 
õppehoonete ülipraktiliste ja tihti steriilsete lahendustega 
esinduslikult ja hubaselt.

Egle Tamm on Tartu Linnavalitsuse kultuuriväärtuste 
teenistuse vanemspetsialist.

(1) Vana-Anatoomikum Toomemäel 19. saj. H. Staden, litograafia (repro). Foto Eesti Filmiarhiiv 
(2) Uue anatoomikumi esikülg väljendab madalakaldelise katuse, rustika, kassettide ja ümarkaarsete akendega ajastule omast neorenessanssi. 
Foto Martin Siplane
(3) Esimese korruse põhiplaan näitab selgelt maja algset kaheosalist lahendust (pliiatsiga lisatud jooned tähistavad praeguseid kabariite). 
EAA 2100.11.129

(2)(1)

(3)
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(4) Anatoomikumi hoovikülg on rustikata ja lihtsam. Ümarkaarsete akende taga asus palju valgust vajav lahkamissaal. Hoovipoolne uks oli 
anatoomikumi ajal mõeldud laipade sisse toomiseks, täna võimaldab selle ette ehitatud esteetiline pandus sissepääsu puuetega inimestele.  
Foto Martin Siplane
(5) Kaldauditooriumi restaureeritud pingistik. Hallikad postid on lae kandevõime parandamiseks paigaldatud toed. Foto Egle Tamm 
(6) Koridori tsoonideks jaotava olemasoleva ukse ette paigaldati standardne metallist tuletõkkeuks. Kubermanguarhitekti nõudel kõrgendatud 
ruumid võimaldasid paigutada koridori lae keskosa alla kaasaegsed tehnoseadmed. Fotod Martin Siplane
(7) Õppejõu poodium ja kapp-kirjutuslaud koos kaasaegse inventariga
(8) Kaldauditooriumi-alune ja -tagune käik, mida kasutati garderoobina. Foto Egle Tamm
(9) Arstide õpet uues anatoomikumis meenutab ajalooline destilleerimisseade. Foto Martin Siplane

(5)(4)

(7)(6)
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Hariduse 2, Viljandi
Muinsuskaitse eritingimused: Muinsuskaitseamet (Mart Siilivask)
Värviuuringud: Eva Laarmann
Projekt: Salto AB OÜ (Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik, 
Andro Mänd ja Eva Laarmann)
Sisearhitektid: Pille Lausmäe, Kristina Roots ja Kerli Lepp
Teostus: Oma Ehitaja AS (muinsuskaitseline vastutav spetsialist Lauri 
Matzen)
Muinsuskaitseline järelevalve: P.P.Ehitus OÜ (Mait Tael)
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

kaks kantsi, must ja roosa 

Maalilise Viljandi üks paljudest hingestatud maastikest 
on Valuoja ja selle tiigi ümbrus, kuhu on tundlikult pai-
gutatud mitmesuguseid toredaid ehitisi. Üks neist on 
väikese linna jaoks ehk oma mastaapsuselt liigagi koor-
mav Ugala teater. Teisel pool kallast on nüüd veelgi jõuli-
sema sümbolina kinnistatud endine linna algkool, tänane 
riigigümnaasium. 2013. aasta sügiseks ehitati algsele, 
1926.–1928. aastatel püstitatud hoonele uut haridusmu-
delit rakendada võimaldav juurdeehitis. Koolis saab valida 
lausa seitsme õppesuuna vahel: matemaatika-füüsika, 
loodusteadused, võõrkeeled, humanitaaria, sotsiaalalad 
ning kunstid ja majandus. Projekti suurust näitab seegi, 
et Riigi Kinnisvara ASi õlule pandud ehitamine ja reno-
veerimine läks maksma 5,4 miljonit eurot ning Viljandis ja 
tegelikult kogu lähiümbruses muutus selle toimel kardi-
naalselt kogu koolivõrk.
  Tänase Viljandi Gümnaasiumi vanema korpuse projek-
teerisid Pärnus bürood pidanud arhitektid Erich von Wolf-
feldt ning Aleksander Nürnberg (kaasa töötas Tõnis Mih-
kelson). Juugendklassitsistlikku, algselt kohalikuks algkoo-
liks rajatud hoonet päris valmis ei ehitatud ning kavandatud 
teine tiibhoone ja võimlemissaal jäid valmimata. 1960ndatel 
pikendati maja sobimatu kolmekorruselise punastest tellis-
test püstribadega liigendatud juurdeehitisega. Seega pol-

nud viljandlastel midagi selle vastu, et koolireform tõi kaasa 
lisaks nõukogudeaegse monstrumi lammutamisele ka 
moodsama arhitektuuriga korpuse rajamise.
  Mitte päris klassikalise arhitektuurikonkursi, vaid 
hoopis võistlusliku riigihankena valiti välja arhitektuuri-
büroo Salto projekt, mis nägi ette olemasolevale, õpilaste 
poolt armastatud koolimajale lisaks hoonet, mis oma suu-
rusest hoolimata respekteeriks vana, ent eristuks ometi ja 
mõjuks kaugemalt vaadates efektse horisontaalina. 
  Gümnaasiumi sissepääs viidi uude tiiba ning üle-
arust pidulikkust siin ei ole. Saltole omaselt on arhitek-
tuur mitte imetlemiseks mõeldud monument, vaid kesk-
kond, mida saab mõnusalt kasutada. Sarnaselt traditsioo-
niliste maakeldritega või siis Tallinna linnahalliga, saab 
siingi maja peal kõndida. Hoonete ümbrus on muudetud 
sõbralikult kutsuvaks maastikuks, kus on hea vahetunnis 
puhata ja ilusa ilmaga ka tunde läbi viia. 
  Uues nn mustas majas paikneb lisaks klassidele gar-
deroob ning suur avatud puhke- ja õppimisala, kus on nii 
kohvik, lõõgastumiseks mõeldud astmestik kui ka raama-
tukogu. Avatus ongi selle maja kõige olulisem märksõna. 
„Mäletad ju kindlasti oma kooliajast haisvat sööklat kusa-
gil keldris või kellast kellani avatud raamatukogu, kuhu 
kartsid minna, sest mõni raamat oli tagastamata,” seletab 

KAKS KANTSI, MUST JA ROOSA / HOONED JA RAJATISEDKARIN PAULUS

(1) Uus ja vana kõrvuti. Foto Karli Luik

(1)
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uue korpuse üks autoritest, arhitekt Maarja Kask. Nüüd 
ongi raamatukogu sõna otseses mõttes kogu aeg lahti. 
Kase sõnul ollakse ka Eestis lõpuks vabanetud turvanõuete  
paanikast, et mõni teos võib kaduma minna ning mõiste-
takse, et sellest olulisem on noortes uudishimu õhutada ja 
panna nad lugema. Söökla asemel on siin moekas kohvik, 
kus gümnasistid ja õpetajad saavad ise meelepärast toitu 
tellida ning seda siis kas ontlikult laua taga või popimalt 
trepiastmetena vormistatud pinnal istudes nautida.
  Kui uued ühisolemise alad on rõhutatult demokraatli-
kud, siis klassides joonistub väga selgelt välja õpetajakeskne 
positsioon, mis on ilmselt tänaste õppemudelite ja nii suure 
õpilaste arvu juures paratamatu. Siingi on kasutatud ast-
mestikku, mis ei puudu pea ühestki viimase aja edumeelse-
mast koolihoonest nii meil kui mujal. Üldise kontseptsioo-
niga kooskõlas rõhutas ka sisearhitekt Pille Lausmäe liht-
sust ja naturaalsust. Värvi tõi ta sisse nt klassiruumide taga-
seintega, mis ei sega keskendumist, küll aga lisavad ruumile 
krapsakust. Tavalisele üldvalgustusele on lisatud teinegi val-
gusfoon, mis aitab ruumis meeldivamat atmosfääri luua. 
  Paraku jäid paljud ideed Riigi Kinnisvara ASi paindu-
matuse tõttu teostamata. Lausmäe ja Kask räägivad, et uue 
maja teravusele ning nurgelisusele pidid vastanduma läbi-
valt kasutatud soojad ja ilusad puitpõrandad ning astmesti-
kud, mida aga teha ei lubatud ning autorid asendasid need 
epopõrandatega. „Ma ei tea, kas see on õige koht öelda, 
aga viimane aeg on, et mööblilahendused ei tuleks riigihan-
getega. Selliste reeglite järgi on võimatu tervikut luua,” on 
Eesti üks parimaid sisearhitekte Lausmäe resoluutne. 
  Ometi ei saa salata, et tegu on nii seest kui ka väljast  
ühe viimase aja imposantsema hoonega, mis õppurite 
käsutusse on antud. Koos uue majaga mõtestati ümber 
ka ajalooline koolihoone. Kui uue maja põhitoonideks on 
must, valge ning puidukarva, mida täiendavad aktsenti-
dena üksikud puhtad jõuliselt mõjuvad värvid, mõjub vana 
hoone oma malbelt hillitsetud pastelsetes toonides ülimalt 
taktitundelisena. Kõige küsitavam on ehk ühest majast 
teise minek, mis pole just eriti orgaaniline ning kus treppe 
ja kõrguste vahesid pole suudetud vältida.
  Sisearhitekt Pille Lausmäe: „Tegu on ju palkma-
jaga. Otsisime vana säilitamise võimalusi tänapäevaseid 
ettekirjutusi arvestades. Eriti keeruline oli päästeameti 
nõuetega.” Ka värvikoloriidis ja materjalide valikus proo-
vis Lausmäe leida tasakaalu olnu ja oleva vahel. Tähtis oli 
luua meeldiv õpikeskkond, mistõttu vaid üks klassiruum 
jäeti näitena autentselt tumedasse koloriiti. Vastu tul-
les akustikale ning valgustusele esitatud nõuetele on siin 
kasutatud uute tehnoloogiatena akustilist krohvi ja plaate. 
Lausmäe lisas, et kaasaegseid võtteid on vana esitlemise 
huvides kasutatud nii diskreetselt kui võimalik.
  Viljandi riigigümnaasiumi uue ja vana hoone süm-
bioos paneb mõtlema, kas mitte õppetöö ise ei kipu oma 
loovuselt siin arhitektuurile alla jääma. Millised tudeeri-
mise mudelid paneksid silmad veelgi rohkem särama?

Karin Paulus on kunstiteadlane ja kriitik.

HOONED JA RAJATISED / KAKS KANTSI, MUST JA ROOSA KARIN PAULUS

(2) Valuoja koolihoone Hariduse tänaval 1967. a. Foto Endel Veliste, 
Eesti Filmiarhiiv 
(3) Avatud puhke- ja õppimisala. Fotod Martin Siplane
(4) Raamatukogu ja klassiruum
(5) Vana koolimaja trepikoda

(5)

(2)

(3)

(4)



50

Kesk 24, Sillamäe
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: Henri Projekt OÜ
Tööde teostajad: VET Ehitus Grupp OÜ ja Scandec Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline ja omanikujärelevalve: Zoroaster OÜ
Tellija: Sillamäe Linnavalitsus

sillamäe kultuurimaja – kaua tehtud, 
kaunikene: vestlus sillamäe linnaarhitekt 

vladimir Šurminiga 

MADIS TUUDER: Sillamäe kultuurimaja on linna 
stalinistliku keskuse üks olulisemaid märkehitisi. 
Milline on selle hoone saamislugu?
VLADIMIR šURMIN: Sillamäe linna esimese gene-
raalplaani joonistel aastast 1946 on keskväljaku ansambel 
koos kultuurimajaga olemas juba sellisel kujul, nagu  
see hiljem üldjoontes välja ehitati. Hoone ise valmis  
1949. a lõpus, kuid kasutusele võeti alles 1951. a. Projekti 
autor on arhitekt Aleksandr Popov instituudist Lengipro- 
šaht. Tegemist on 300-kohalise maaklubi tüüpprojektiga. 
Kui palju seda kusagil kasutati, pole täpselt teada, kuid 
üks analoog on Glazovi linnas Udmurtias ja teine kusagil 
Venemaa lõunaosas. Juba valmides sai selgeks, et Silla- 
mäe jaoks jääb see maja väikseks. Tööde käigus ehitati 
kinni külgmised kolonnaadid, tänu millele tekkisid vaa-
tesaali kõrvale vestibüülid. 1950ndate keskel rajati saali 
rõdu ja külgmised loožid, millega saadi juurde ligi  
150 istekohta. 
MT: Sellele hoonele on tahetud läbi aegade kordu-
valt juurdeehitusi teha. Mis nendest plaanidest on 
saanud?
Vš: Jah, hoone miinus on see, et väiksemaid abiruume 
on siin vähe. Samuti puudus suurem tantsusaal. Juba 
1963. a tehti kaks juurdeehituse kavandit. Plaanis oli saali 
lava arvelt pikendada ja lava ise juurdeehitatavasse mahtu 
viia. Põhjaküljele pidi tulema uus ruumikas saalikomp-
leks. Interjöörid oli kavas suuremas osas säilitada. Huvitav 
on see, et juurdeehitus oli lahendatud klassitsistlikus võt-
mes. Need ideed ellu ei rakendunud ja 1973. a tehti kol-
mas projekt.
MT: Milline see välja nägi ja mis sellest sai?
Vš: See oli juba modernistlik, punasest tellisest fassaa-
didega, mahult üsna massiivne. Mulle tundub, et selle 
rajamisega venitati teadlikult: keegi ei julgenud lõplikku 
otsust vastu võtta. Kui mina 1986. a siia tööle tulin, tõs-
teti see projekt uuesti päevakorda. Olin vastu, kuna see 
oleks maja täiesti ära rikkunud. Pean enda töövõiduks, et 
plaanid sellisel kujul ei teostunud. Tol ajal suhtuti klassit-
sismi üldse teatud üleolekuga, nt ehitati meil tol perioo-
dil ümber ühe stalinistliku söökla väga stiilsed interjöörid. 
Pakkusin omalt poolt kultuurimaja jaoks välja tagasihoid-
likuma lahenduse: tagaküljele pisema juurdeehituse abi-

ruumide jaoks ja hoonest põhja poole eraldiseisva mahu 
tantsusaali tarbeks. Nende vahele oleks saanud vormis-
tada pargi sissepääsu nii, et see poleks olemasoleva hoone 
monumentaalsust ja keskset positsiooni rikkunud. Siis 
muutus aga riigikord ning need plaanid jäid teostamata.
MT: Sellele järgnes pikk vaikuseperiood, kuni  
algasid viimased restaureerimistööd. 
Vš: Kui oli võimalus hakata eurotoetusi saama, küpses 
plaan maja tervikuna korda teha. Alustasime 2003. a.  
Lähteülesandesse panime juurdeehituse taas sisse. 
Hoone oli selleks ajaks juba mälestis ning Muinsuskaitse- 
amet sellele põhimõtteliselt vastu ei olnud. Konkursi või-
tis Henri Projekt OÜ, kelle pakutud lahendus ei sobinud 
kahjuks ei meile ega ka Muinsuskaitseametile. Seejärel  
tahtsime teha eraldi arhitektuurikonkursi, kuid raha ei 
õnnestunud saada ja juurdeehitus jäigi projekteerimata. 
Jooksvalt tegime korda katuse ja fassaadid, kuid siis jäi 
asi mitmeks aastaks seisma. 2008. a muutsime pisut läh-
teülesannet – täiendasime seda nüüdisaegse tehnika, 
mööbli ja muu varustuse osas – ning korraldasime uue 
konkursi, mille taaskord võitis Henri Projekt OÜ.
MT: Milliseid uusi lahendusi hoonesse kavandasite?
Vš: Kõige suurem muutus oli seoses vaatesaali toolidega. 
Parteri toolid olid millalgi välja vahetatud ebamugavate ja 
disainilt sobimatute vastu, algseid oli säilinud vaid rõdul. 
Teine probleem oli see, et igal aastal kangutati neid vähe-
malt korra mingite ürituste jaoks põranda küljest lahti 
ning hiljem naelutati jälle tagasi, mis oli esiteks ebamõist-
lik ning teiseks rikkus ära saali parketi. Sellest lähtuvalt 
tuli toolide teisaldamiseks paigaldada põrandasse statsio-
naarne relsside süsteem. Selle tehnilise lahenduse pakkus 
projekteerija, toolide disaini pidin aga ise välja mõtlema. 
Samuti tuli kogu parkett uus teha. 
MT: Kas toolide puhul lähtusite originaalsest 
disainist? 
Vš: Jah, need on tehtud algsete eeskujul, kuid tehniliselt 
tuli need uuesti läbi mõelda. Toolide jaoks tegime eraldi 
hanke, nende tarnijaks osutus ELKE Mööbel, valmistati 
aga eritellimusel Hispaania firmas Ascender S.L. 
MT: Jõudsime ehitajani. Sellega oli teil raskusi, 
tööd vahepeal isegi seisid.
Vš: Jah, ehitushanke võitis VET Ehitus Grupp OÜ ning 
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tööd algasid 2010. a, kuid 2011. a lõpus lõpetas linn 
lepingu ja ehitus jäi peaaegu aastaks seisma. Miks see  
nii läks, on eraldi jutt. Tööd jätkusid 2012. a lõpus, kui  
objektile tuli Scandec Ehitus OÜ ja 2013. a aprillis oli kõik 
valmis. Ehituse käigus tuli teha palju muudatusi, ka oli 
projektis vajakajäämisi. 
MT: Kas midagi peale kaua planeeritud juurde- 
ehituse jäi veel tegemata?
Vš: Kahjuks ei realiseerunud garderoobi uus lahendus. 
Vana oli küll algne, kuid külastajatele ebamugav, kusjuu-
res vana sisekujunduse detaile oleksime saanud ära kasu-
tada. Jäime selle ümberprojekteerimisega ajahätta. Hoo-
limata sellest, et tööde käigus tuli mitmelt poolt kokku 
hoida ja ma ei ole sugugi kõigega rahul, on lõpptulemus 
siiski hea. Eriti hea meel on mul vaatesaali lühtri üle, mida 
restaureeris KAR-Grupp AS, ning maalingute üle, mida 
konserveerisid Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid. 

Madis Tuuder on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- 
ja Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse 
vaneminspektor. 
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(1) Esifassaad koos hooneesise haljasalaga. 
Fotod Martin Siplane 
(2) Fuajee
(3) Vaatesaal
(4) Trepihall
(5) Vestibüül

(5)

(4)

(2)(1)
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magasiaidad. rajatud vajadusest, 
hoitud toredusest 

Kuni 19. sajandi teise pooleni oli viljaikaldus ja sellega 
kaasnevad toimetulekuraskused talurahva iga-aastane 
risk ja mure. Ikaldumine tähendas talupoja sissetulekute 
kadu ning lootuste luhtumist paremale järjele jõudmisel 
või võlgade tasumisel. 
  (Nälja)häda korral võis talupoeg abi otsida mõisast, 
kust elujõulisele talule võidi pakkuda intressidega avanssi 
ja toetuslaenu. 17. saj lõpul hakati viljalaenu saama ka 
kroonumagasitest, mida Rootsi kuningavõim oli rajanud 
Riiga, Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Narva ja Kures-
saarde. Algasid ka arutelud avalike magasiaitade ehita-
mise üle.
  Võimu üle võtnud Vene keisririik nõudis ukaasidega, 
et nii kroonu-, kiriku- kui ka eramõisatesse varutaks talu-
poegade toiduabiks ja külviseemneks viljareserv. Lisaks 
reguleeris riik viljadefitsiiti ekspordipiirangutega ja hiljem, 
viinatootmise hoogustumisel viljapõletamise piiramisega. 
Talupoegade elushoidmine tehti mõisnikele trahvi ähvar-
dusel kohustuslikuks. 
  Pärast 1785. a Katariina II ukaasi ja rahaeraldust 
rajati Tartusse, Võrru, Viljandisse, Võnnu, Valka, Haap-
sallu, Paidesse, Rakverre ja Paldiskisse kivist kroonuma-
gasid. Vaid Pärnu hoidis ostetud vilja linna proviandima-
gasis.
  Talupoegade endi magasite loomise vajaduse tõstatas 
1792. a Riia kreisimarssal G. A. v Bayer ning viis aastat 
hiljem tehti tsiviilkuberner C. A. v Richteri patendi (Liivi-
maal) ja senati doklaadiga (Eesti- ja Liivimaal) kohustus-
likuks vallamagasiaitade asutamine ja ehitamine.1 
Vallamagasisse kogutud vili pidi kuuluma üksnes talupoe-
gadele. Valla poolt tuli valida 2-4 peremeest, kes vastu-
tasid mõisniku järelevalve all iga-aastase vilja kogumise 
eest ning kelle kätte usaldati kaks võtit, et keegi ei saaks 
magasis üksinda toimetada. Vilja tohtis laenata vaid nen-
dele talupoegadele, kes seda sisse olid toonud ning välja 
võis anda vaid poole magasi reservist. Hea saagiga aasta-
tel magasist vilja välja anda ei olnud lubatud.
  Eraldi magasiait tuli ehitada küladesse, kus oli vähe-
malt 50 taluperet.2 Seadusjärgne vilja kogus magasiaidas 
määrati meeshingede arvu järgi. Magasilaenude ja nende 
tagastamise arvestust peeti esmalt magasipulkadel ehk 
pügalpulkadel, mis koosnesid kahest kokkupandavast, 
üksteise sisse lükatavast poolest, mille külgedele lõigati 
sälkudena magasiaidast laenatud vilja kogused. Üks pul-
gapool jäi aidamehele, teine võlgnikule. Võla tasumisel 
lõigati täkked siledaks. 
  Jooksva aasta lõikuse järel tuli laen protsendiga 
tagastada. Nii kasvasid magasivarud, mida võidi kasutada 

koolmeistri või mõne teise vallaametniku töötasuks.  
Võlgade sissenõudmine oli vallakohtute ülesanne.
  1802. a magasiaitade aruande järgi oli Eestimaal  
548 ja Liivimaal 932 vallamagasi hoonet.
  Ehkki mõnel pool ehitati ka palkseintega aitu, eelis-
tati tuleohutuse tagamiseks neid kivist rajada. Lihtsamad 
aidad on ristkülikukujulise põhiplaaniga, tihti üheruumili-
sed hoone keskel asetseva uksega. Suurematel on ruume 
ja sissepääse kaks või enam. Omaette rühma moodusta-
vad aidad, mille esiküljel on võlvkaarestikuga ulualune. 
Kelp- või poolkelpkatusega magasiaitade ehitusmaterja-
liks on Põhja-Eestis pae- ja Lõuna-Eestis tellistega kom-
bineeritud raudkivi. Katusekattena kasutati enamasti kivi, 
19. saj lõpul ka puitu. Kuiva õhu tagamiseks ehitati aida 
põrand maapinnast kõrgemale. Hoone valgustamiseks ja 
õhutamiseks olid seintes trellitatud aknad ja õhupilud. 
  Juba 20. saj alguses hakati tühjalt seisma jäänud 
magasiaitadele uusi funktsioone otsima. Neid ehitati 
ümber kooli-, seltsi- ja vallamajadeks ning võeti kasutu-
sele lao- ja tootmishoonetena. Säilinud aitade arvu kohta 
täpseid andmeid praegu pole. Ehitismälestistena on kaitse 
alla võetud 24 magasiaita, sh Vändra kiriku- ja Orajõe 
mõisa magasiaidad Pärnumaal, mis tehti 2013. a PRIA 
meetmete raames eraldatud toetuste abil korda.

VÄNDRA JA ORAJÕE MAGASIAITADE 
UUS VÕIMALUS

Vändra kirikumõisa magasiait
Kirikumõisa küla, Vändra vald, Pärnu maakond
Muinsuskaitse eritingimused, projekt ja muinsuskaitseline järele-
valve: Anne Strati AB OÜ (Anne Vaisma, Anni Martin)
Restaureerimistööd: KEKi Ehitus AS
Tellija: Ago Radus, Tuul ja Kodu OÜ
Toetused: PRIA MAK meede 3.1 Majandustegevuse 
mitmekesistamine maapiirkonnas ja Muinsuskaitseameti 
restaureerimistoetus

Ait rajati aastatel 1843–1844 pastor C. E. A. Körberi 
eestvedamisel. 2011. a EELKlt pikalt kasutuseta seisnud 
hoone omandanud Ago Radus soovib sellesse üle tuua 
oma soojustusmaterjalidega tegeleva ettevõtte esindus-
ruumid ning rajada prouale rätsepatöötoa.
  Ümberehituse käigus sai hoone uue s-kivist katuse-
katte. Restaureeriti avatäited, seinavooder ja põrandad. 
Proteesimist vajasid enamik laetalade ja sarikate otsa-
sõlmi. Hoone sai lisaks maaküttesüsteemile korstna ja 
kamina ning lääneküljele katuseaknad. Kaaristu all taas-
tati munakivisillutis.

MAGASIAIDAD / HOONED JA RAJATISEDNELE RENT
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Orajõe mõisa magasiait
Orajõe küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 
Muinsuskaitse eritingimused ja muinsuskaitseline järelevalve: 
Arcus Projekt OÜ (Tiit Raev, Ludvig Tammann)
Projekt: Arcus Projekt OÜ, AB A&K OÜ
Restaureerimistööd: Ventimo OÜ
Tellija: Meeli Antson
Toetused: PRIA MAK meede ja 4 Leader-meede

Ait rajati 19. saj esimesel poolel. Nõukogude perioodil 
ehitati ukseava traktorite sissepääsuks laiemaks. Hoonet 
kasutavad kõrvalasuva kortermaja, endise Orajõe valla-
maja elanikud oma asjade hoiustamiskohana.
  2013. a taastati ajaloolise aida fassaadid: otsaseinte 
praod likvideeriti tõmbide abil, täideti vuugid, kindlustati 
vundament, korrastati aknaavad, paigaldati s-kivist 
katusekate, mille all säilitati algne laudkatus, ning taastati 
ja osaliselt asendati puitsambad koos tellispostidega.  
Ühtlasi tehti ka vertikaalplaneerimine.

Nele Rent on Muinsuskaitseameti Pärnumaa 
vaneminspektor.

HOONED JA RAJATISED / MAGASIAIDAD NELE RENT

(1) Magasipulk. Foto Eesti Rahva Muuseum, ERM A 292:15 
(2) Vändra kirikumõisa magasiait enne restaureerimist 2010. a. 
Fotod Nele Rent
(3) Restaureeritud ait
(4) Orajõe mõisa magasiait enne restaureerimist 2012. a.  
Fotod Jaan Vali
(5) Restaureeritud ait

(5)

(4)

(3)(2)

(1)

1 Seppel, M. Näljaabi Liivi- ja Eestimaal 17. sajandist 19. sajandi alguseni. 
 Doktoritöö. Tartu, 2008, lk 295–299.
2 Samas, lk 323.
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raikküla mÕisa ait-kuivatist ja selle 
taastamisest

2013. aastal lõppesid alates 2008. aastast etapikaupa 
toimunud Raikküla mõisa ait-kuivati taastamistööd. 
Mõisa peahoone esise auväljaku põhjaküljel asuv ait- 
kuivati on esindusliku ilmega majandushoone, kus lisaks 
ehedale väliskujule on säilinud ka märkimisväärne hulk 
originaaldetaile ning vastav sisseseade. Aida täpne valmi-
misaeg ei ole teada, kuid 1864. a on seda nimetatud juba 
kui vana hoonet. 1909. a ehitati aidale juurde kuivati 
(aastaarv viiluväljal).
  Raikküla mõisa ait-kuivati on olemuselt traditsioo-
niline ehitis, mille muudavad erandlikuks äärmiselt pikk 
kaaristu ja hoone katusel ilutsev nüüdseks taastatud kella- 
torn. 12 võlviga kaaristu pikkus on 45 m, kuid fassaadi 
ning põhiplaani järgi võib üsna kindlalt järeldada, et  
kuivati ehitamise käigus lammutati kaaristu lühemaks. 
Samal ajal kui Raikküla klassitsistliku ansambli ülejäänud 
hooned on rangelt sümmeetrilised, ei asu aida frontoon 
tsentris. Hoone sümmeetriast on puudu kolm võlvi. Seega 
oli kaaristu pikkus enne 1909. a ümberehitust 56,5 m.
  Teine hoonele põnevust ning esinduslikkust lisav ele-
ment on katusetööde käigus vanade fotode ning analoo-
giate põhjal taastatud kellatorn. Kahjuks ei ole säilinud 
frontooni ilmestanud kella sihverplaati. 1887. a foto põhjal 
on teada, et kellatorn oli ka mõisa peahoone katusel ning 
samuti asus sealselgi frontoonil kella sihverplaat. Kellade  
asjatundja Toomas Mäeväli on oletanud, et tegemist 
oli mehhaniseeritud kellaga: seieritega kell oli ühenda-

tud tornis oleva löögikellaga. Kellatorni ja katusekorrusel 
paikneva kellakapi all on säilinud oletatav liftišaht, mille 
kohta kohalikud inimesed teavad rääkida, et seal asus tõs-
teseade, millega sai omal ajal viljakotte üles vinnata.
  Raikküla mõisa kuivati esindab tööpõhimõttelt üht 
levinuimat kuivatitüüpi, kus vili kuivab traatrestil, mille all 
asub ahi ja sellega ühendatud küttekeha, milleks on pikk 
looklev plekktoru. Soe õhk liigub ülespoole läbi traatres-
til oleva viljakihi, väljudes laeavause kaudu. Kuumaõhuto-
rustiku ruumi seinte alaosas paiknevate avade kaudu tuleb 
sooja kuivatusõhu asemele välisõhk.
  Tänapäevaks on Raikküla mõisa ait-kuivatil tehtud  
katusetööd, restaureeritud aida kaaristu ning kuivati 
korstnad. Hoone katusekonstruktsioonid olid tänu serv-
ülekattega aluslaudisele rahuldavas seisukorras, kuid 
aluskatus ise pikaaegsest harjalaudade puudumisest ja 
muudest läbijooksudest tingituna suures ulatuses kahjus-
tunud. Kõige ulatuslikumad kahjustused esinesid ootus-
päraselt frontooni ja põhimahu katuse neelukohtades, kus 
pehastunud olid nii sarikaotsad, müürlatid kui ka vahelagi. 
  Tänu osavatele meistritele ning hoolivatele omani-
kele on mälestis säilitanud oma eheduse ning väärtusli-
kud detailid ja konstruktsiooniosad. Kiitust väärib puidu-
töö hea tase.

Karen Klandorf on Muinsuskaitseameti Rapla 
maakonna vaneminspektor.

Raikküla küla, Raikküla vald, Rapla maakond
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt: Dagopen OÜ 
(Jaanus Rohusaar)
Tööde teostaja: Resteh OÜ 
Muinsuskaitseline järelevalve: Karmel Jõesoo
Tellija: MTÜ Raikküla mõis 
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(1) Vaade aida kaaristuga esifassaadile ja kuivatile. Fotod Karen Klandorf 
(2) Taastatud kellatorn

(1) (2)
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kreenholmi kunagise kommunaalmajanduse 
vaikiv tunnistaja 

Narvas Kreenholmi linnaosas asuv rajatis, mida tänapäe-
val tuntakse prügipõletusahju nime all, on Eesti üks oma-
näolisemaid mälestisi. Ehitis kuulub Kreenholmi Manu-
faktuuri tsaariaegse töölisasula hoonetekompleksi ning 
on valminud ajavahemikul 1891–1901. Tol ajal oli Kreen-
holmi Manufaktuuri arhitektiks Paul Alisch. 
  Tegemist on sümmeetrilise pudelja tellisehitisega, 
mille keskmest kasvab välja kõrge sale korsten. Ringikuju-
lise põhiplaaniga rajatise seintes on neli jõuliste portaali-
dega raamitud ava. Ehitise kehandit ümbritses algselt pui-
dust platvorm, mis omakorda oli kaetud postidele toetuva 
kaldkatusega. Avade ees võisid olla luugid või võred.
  Narva Linnavalitsuse ja Muinsuskaitseameti poolt 
rahastatud restaureerimistööd algasid 2011. aastal ning 
kestsid kuni 2013. a alguseni. Tellisseinad puhastati, irdu-
nud kivid asendati uutega, väiksemad tühimikud plommiti 
sobiva seguga ja praod injekteeriti. Olulisema muutuse 
rajatise välimusse tõi selle kuplilaadse ülaosa katmine 
käsitsivaltsitud tsingitud terasplekiga. Kuna algse katuse- 
konstruktsiooni kohta olid andmed rekonstruktsiooni 
tegemiseks liialt napid, oli valtspleki paigaldamine kupli 
kuju arvesse võttes ainus mõeldav lahendus kaitsmaks 
ehitise kehandit sadevete eest. 
  Restaureerimisprotsessist palju põnevam on aga nn 
ahju tegeliku algse funktsiooni välja selgitamine. Mitmed  
uurijad on väitnud, et see on kunagine prügipõletusahi. 
Inglise töölisasulates, kust Kreenholmi arhitektuur n-ö 
imporditi, olid 19. saj II poolel tõepoolest eraldiseisvad 

prügipõletusahjud. Paraku ei leitud tööde käigus põle-
tamise jälgi ei rajatise seest ega ka korstna sisepinnalt. 
Ahju-teooria vastu räägib ka asjaolu, et suurem osa ana-
loogsetest ehitistest olid Kreenholmis rajatud hoopis pui-
dust. Lisaks selgus selle sisemust puhastades, et rajatis 
asub läbi kogu kvartali kulgeva tellistest laotud kollek-
tori peal. Sellest lähtuv idee, et tegemist võiks olla nt urii-
nikogumiskaevuga – inimtekkelisi väljaheiteid, eeskätt 
uriini, kasutati kanga värvimisel – ei pidanud aga paika, 
kuna kasarmute tualetipüstakud ei olnud antud kollekto-
riga ühendatud. Arvestades asjaolu, et rajatise kivikehandi 
ümber paiknes katusega platvorm, võis see olla nt pesu-
pesemiseks mõeldud paik. Igal juhul on kõige tõenäolisem 
versioon seotud mingit liiki heitveega, kusjuures korsten  
oli ilmselt ette nähtud ventileerimaks rajatise kehandi 
sisemuses paiknevat ruumi, kuhu võidi heita mingeid 
(vedelaid) jäätmeid. Teadaolevalt paiknesid ka manufak-
tuuri tööstusterritooriumil heitveekollektori kohal korst-
nalaadsed ventilatsioonišahtid. 
  1930ndateks olid kõik sellesarnased rajatised una-
russe jäetud ning neid kasutati solgiaukudena. Paraku ei 
ole praeguseks õnnestunud nimetatud objektide kohta 
mingeidki dokumentaalseid allikaid ega ka analoogiaid 
leida, mistõttu tuleb esialgu leppida hüpoteesidega.

Madis Tuuder on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse vaneminspektor. 

Haigla 6, Narva
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: General Engineering OÜ
Tööde teostaja: General Engineering OÜ
Järelevalve: Gradiens OÜ 
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

HOONED JA RAJATISED / TUNDMATU OTSTARBEGA RAJATIS KREENHOLMI LINNAOSAS MADIS TUUDER

(1) Rajatis enne restaureerimist 2010. a. Fotod Madis Tuuder 
(2) Sama ehitis restaureerituna 2013. a
(3) Vaade rajatise kupliosale altpoolt

(2)(1) (3)
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jÕelähtme kÖstrimaja mantelkorsten 

Jõelähtme kirikust umbes 50 m lõuna poole jääva kuna-
gise köstrimaja mantelkorsten on inimestes ikka küsimusi 
tekitanud. Olen siis naljatamisi kostnud, et see on köstri 
vahitorn, kes seal kunagi elas ja kirikut valvas.
  Algselt ligi 10 m kõrgusel korstnal on mõnes mõt-
tes seos vahitorniga küll. Nimelt on sõna köster laenatud 
alamsaksakeelsest koster’ist, kes oli kirikuhoone, alta-
riruumi ja reliikviate valvur, ladina keeli costurarius või 
custos ecclesiae – kirikuteener e kirikuvalvur. 
  Vahiameti pidamiseks pidi köster elama kiriku lähedal. 
Jõelähtmes on köstrimaja asunud samal kohal kiriku kõrval 
juba enne Põhjasõda, kirikukroonika kohaselt ehitati sõja-
järgne väiksem maja 1727. aastal ja suurem hoone 1777. a.  
Selle kiviseinad aga lagunesid ja 1829. a rajati vanale 
vundamendile palkmaja. Nõukogude ajal hoone natsionali-
seeriti ja see seisis endises kohas peaaegu algses ilus kuni 
1952. a põlenguni. Püsti jäi vaid mantelkorsten, justkui 
kurblik mälestusmärk köstrile ja sellele kaduvale ametile.
  Ligi kuuskümmend aastat seisis korsten vihma ja 
tuult trotsides. Esimest korda arutasime selle konservee-
rimist hea sõbra arhitekt Illar Kannelmäega, kelle käe all 
valmis 2005. a „Köstrimaja varemete katustamise pro-
jekt”. Kahjuks ei leitud sellele aga siis piisavalt toetajaid. 
  Mantelkorstna seisukord halvenes vaikselt. 2011. a 
valminud tunduvalt väiksema mahuga projekti tarvis sai 
kogudus tuge Leader-meetmest Põhja-Harju Koostöö-
kogu vahendusel. 
  Kõige keerulisemaks osutus korstna müüritise  
konserveerimine, sest kive siduv mört oli suuremas osas 
minema uhutud. Algselt lahja lubimördiga laotud alumine 

müüriosa konserveeriti traditsiooniliselt lokaalsete müü-
riparandustega ja vuukide täitmisega. Ülemine koonduv 
osa, mis oli kunagi laotud peamiselt savimördiga, otsus-
tati aga säilitada puhtalt: müüritis kindlustati vaid üksi-
kute toetavate ladumiste ja kiilumistega. Projektis ette 
nähtud korstnapitsi taastamisest loobuti, sest see oleks 
tähendanud haprale korstnakehandile märkimisväärset 
lisakoormust. Roovialuses piirduti seinapindade ja võlvi 
puhastamisega. Varikatuse kandmik lahendati historitsistli-
kus laadis, kasutades traditsioonilisi ristlõikeid ja puusepa- 
liiteid. Sellega sobivalt valiti ka katusekattematerjalid: 
haavakimm, männitõrv ja pliiplekk. 
  Laia räästa all seisev vaataja võib siin tänu tõstetud 
katusekandmikule korstnat täies ilus näha. Taoline lahen-
dus tingis küll algul ehmatavalt suure varikonstruktsiooni 
mahu. Uustulnuka proportsioonid ja tema suhe ümbritse-
vaga läksid aga paika pärast köstrimaja vundamendi väl-
japuhastamist, millega tekkis katuse mahtu tasakaalustav 
pjedestaal. Ühtlasi sai paremini nähtavaks hoone kuna-
gine ulatus ning kõneka detailina lisandus paiguti säilinud 
paeplaatidest põrand. Viimased tööd tegi kogudus siin tal-
gute korras 2013. a kevadel.
  Kuuskümmend aastat kulus köstri „vahitorni” kon-
serveerimise ja katuse alla saamiseni. Loodetavasti ei kulu 
enam nii palju aega, kui kiriku juures taas kord köster 
saab olema või kui ei saagi, siis püsib see mantelkorsten 
veel kaua kui monument köstrile.

Margus Kirja on EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja 
koguduse vaimulik.

Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Projekt: Mõisaprojekt OÜ (Peeter Püssim), insener Ain Pihl 
Teostus: Rändmeister OÜ 
Tellija: EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus

JÕELÄHTME KÖSTRIMAJA MANTELKORSTEN / HOONED JA RAJATISEDMARGUS KIRJA

(1) Kirik koos uue elemendiga maastikul. Fotod Peeter Säre 
(2) Konserveeritud mantelkorsten ja uued puitkonstruktsioonid
(3) Korstna sisemus e roovialune

(1) (2) (3)
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„See töö on fresko, mitte nõndanimetatud, vaid  
tõeline, s.o. maal puhaste vesivärvidega ilma mingite 
liimjate sideaineteta, värskel krohvil, mis kuivades  
eritab glasuuritaolist ainet ning sellega kinnistab  
enda külge maali.”1 

Kaarli kiriku apsiidimaal on märgiline kunstitöö, mis 
on visuaalse kujundi ja kuvandina sööbinud iga eestlase 
mällu. Seetõttu on teost ka palju uuritud: sellest on kirju-
tatud nii teaduslikus kui ka populaarses formaadis.  
Mis toob aga teose veelkordselt fookusesse?
  2013. a viidi läbi altarimaali esmakordsed täielikud 
konserveerimistööd selle valmimisest saadik. Selleks pai-
galdati igapäevaselt kättesaamatus kõrguses oleva kunsti-
teose ette täismahus tellingud, mis võimaldasid lisaks  
restaureerimisele maali põhjalikult tehniliselt uurida. 
Kuna tegemist on kohalikus kontekstis unikaalse, fresko-
tehnikas maalinguga, talletas maalimise ajal niiske krohvi- 
kiht oma pinda ohtralt informatsiooni, mille „lugemine” 
viib lähemale autorimärkide interpretatsioonile.

AJALOOLISEST TAUSTAST
Johann Köler oli esimene eesti soost professionaalne maa-
likunstnik ja rahvusliku maalikoolkonna rajaja. 1875. a,  
mil Köler oli oma karjääri tipus, tellis Kaarli kogudus 
kunstnikult altarimaali Otto Pius Hippiuse kavandatud ja 
1870. a sisse pühitsetud kirikusse. 1879. a valmis töö kip-
sist eelmakett, millel Köler mängis läbi kolmemõõtmelise 
kompositsiooni ruumilise paigutuse ning tutvustas seda 
kogudusele – nimelt otsustas kunstnik maalida Kaarli  
kiriku altari kohale mitte kogudust õnnistava Kristuse, 
nagu saksad-kirikupatroonid olid palunud, vaid vaeseid ja 
koormatuid enda juurde kutsuva Kristuse. Kujutatava pro-
totüübiks valis ta eesti soost mehe Villem Tamme, keda oli 
1863. a portreteerinud Hiiumaal Kassaris. 

TEHNILISEST ÜLESEHITUSEST
Alus: toonase ajakirjanduse kaudu on teada, et fres-
koaluse krohvipinna ülesehitus on teostatud väga läbi-
mõeldult, eesmärgiga tagada maali pikaajaline säilivus 
kunagi kütmata kirikuruumis – nimelt ei ole see tehtud 
otse välismüürile, vaid seinast eenduvale traatvõrk-konst-
ruktsioonile. Nii lootis Köler õigustatult tagada õhu tsir-
kulatsiooni krohvipinna taga ja vältida maali kahjustumist 

välisseinast tuleva niiskuse toimel. Maali ümbritseva ven-
tilatsiooniava kaudu on vaadeldav n-ö puhvertsooni teos-
tus: u 2 cm läbimõõdulise keermega toestuskruvidele toe-
tub seinast paarkümmend cm eenduv maalialune koorik. 
Eenduvatele tuginaeltele on punutud jämedast traadist 
võrk, mida katab bituumenikiht.
Maaling: Köler rõhutab oma kirjades korduvalt, et ta ees-
märgiks oli maalida nn „tõelises”, renessansi vaimus 
buon fresco tehnikas2: „Fresko maalisin kartoonidelt 
kümne päevaga, iga päev tükiviisi pealevisatud kroh-
vile, puhaste, ilma lubjaseguta vesivärvidega, mistõttu 
maal säilitab täie värskuse ja jõu, ning pisut helen-
dab kuivamisel, mida pole võimalik saavutada tavalise 
maneeriga lubja lisamisel.”3 See tähendab, et üksnes 
veega segatud pigment asetati päeva jooksul maalitavale 
märjale lubikrohvi kihile, mis õhuga reageerides moodus-
tas kristallilise, pigmenti siduva kihi.
  Kuna toonane Venemaa kunstiruum ei tundnud 
enam klassikalist freskotehnikat, käis Köler seda spetsiaal- 
selt Saksamaal õppimas. Nii kunstnik ise kui ka toonane 
publitsistika rõhutab korduvalt maali tehnilist unikaalsust 
selle perioodi Tsaaririigi kontekstis: „Kaarli kiriku altari- 
pilt on esimene (fresko), mis kuni senni ajani Vene-
maal on valmistatud ja ka seeläbi väga tähtsaks saab 
jääma.”4

Päevatööd ehk giornata´d: fresko maalimine toimus 
väga kiiresti, vaid üheksa päevaga. Krohvipiirkondade üle-
katete järgi oli võimalik tuvastada kunstniku päevatööde 
jaotus ja fresko maalimiseks vajaliku niiske lubikrohvi piir-
kondade järjestus. Maalimise järjekord kulges klassikali-
sele freskole vastavalt ülevalt alla ning algas ülevalt vasa-
kust nurgast. 
Autori näpujäljed: tõenäoliselt on kunstnik tasakaalu 
hoidmiseks toetunud sõrmedega märja krohvi pinnale, mis-
tõttu külgvalguses on jälgitavad mitmed autori näpujäljed. 
Võluva detailina tuvastati terve ühe (vasaku) käe jäljend. 
Kompositsiooni ülesehituse teljestik: markeerimaks 
hiigelkompositsiooni esmaseid konstruktsioonijooni, on 
autor märga krohvi vajutanud Kristuse näo tsentrit läbiva 
sirge vertikaaljoone ning laiali sirutatud käte kaare, mis on 
tähistatud krohvipinna sisse vajutatud joonte ja aukudena.
Kartoon: tõenäoliselt on Köler 1:1-le paberil alusjoonise  
valmistanud vaid kompositsiooni keerukamatest piirkonda-
dest, st figuuri näost ja kätest. Vastavalt traditsioonilisele  

kunstniku käePuudutus. johann kÖleri 
Freskomaali „tulge minu juurde kÕik...” 

autoritehnikast

Kaarli kirik, Toompuiestee 4, Tallinn
Konserveerimistööd: H&M Restuudio OÜ 
Tellijad: Kaarli kirik ja  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

HILKKA HIIOP JOHANN KÖLERI FRESKOMAAL / KUNST
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(1) Päevatööde e giornata’de graafiline jaotus ja krohvitud alade kronoloogiline järjestus. Kaardistuse vormistus Villu Plink  
(2) Kristuse näo tsentrit läbiv vertikaalne konstruktsioonijoon. Fotod Peeter Säre
(3) Sissepressitud alusjoonistuse jäljend ja pentimenti ehk kunstniku omakäeline kompositsioonimuudatus
(4–5) Kristuse vasak silm tava- ja infrapuna valguses, mis visualiseeris punseerimistehnikas üle kantud alusjoonistuse täpirea

(2)

(4)

(1)

(3)

(5)
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freskotehnikale on ta ettevalmistusjoonistuse üle kandmi-
seks kasutanud erinevaid meetodeid:
– Peenemate detailide puhul nn punseerimistehnikat, 
 st paberile kantud piirjooned augustati ja kujutis 
 kanti üle, auke kuiva pigmendipuruga tupsutades. 
 Seda meetodit on näha Kristuse näo piirkonnas 
 pigmendikihi all. 
– Kartooni ülekandmine märja krohvi sisse vajutatud 
 jäljendi abil. Köler on sellist meetodit kasutanud 
 nt käte kontuuride üle kandmiseks.
Pentimenti ehk kunstniku omakäeline komposit-
sioonimuudatus: Kristuse parema käe asetust muu-
tis kunstnik maalimisprotsessi käigus: algne sissepressi-
tud alusjoonistus paiknes võrreldes lõpuks maalitud käega 
mitme sentimeetri võrra nihkes.

MAALINGU SÄILIVUSEST  
LÄBI AUTORITEHNIKA PRISMA 
Fresko on olemuslikult äärmiselt vastupidav maalitehnika, 
mis säilib ka keerulistes mikroklimaatilistes oludes. Sel 
põhjusel on suurem osa Euroopa kultuuriruumi arhitektuur-
setest maalingutest alates etruski pärandist just freskod. 
  Juba 2002. a KAR-Grupi tehtud eeluuringute  
käigus täheldati aga, et freskole ebatüüpiliselt on siinne 
pigment kaotanud kohati sideaine. Tuvastamaks pigmen-
tide pulbristumise põhjuseid, kaardistati lahtise pigmendi 
piirkonnad ja võrreldi neid nn päevatööde jaotusega. Ehkki 
kunstnik oli uhke oma maalimise erakordse kiiruse üle, 
on ilmselt just see saanud sideaine puudumise põhjuseks 
ning säilivusprobleemide allikaks. Tõenäoliselt oli üheks 
päevaks ette krohvitud ala niivõrd suur, et selle päeva 
maalimisprotsessi lõpuks oli krohv juba kuivama hakanud 
ja kaotanud võime pigmenti siduda. 
  Teine autoritehnikast tulenev säilivusprobleem oli 
ulatuslik pragudevõrgustik maalingukihis. Insenertehniline  
ekspertiis, mille tegi Silvia Ränd, kinnitas hüpoteesi, et 
tegemist on krohvi kuivamise käigus tekkinud mahuka-
hanemis-pragudega, st need on olnud töö saatjateks juba 
selle sünnist saadik.
Konserveerimistööde kontseptsioon: ehkki fresko oli 
135 aasta jooksul väga määrdunud, üritati leida puhastus-
staadium, mis jättis maalile kogu pinna ulatuses homo-
geense paatina. Maalingul lasuv mustuseloor on saanud 

osaks teose ajaloolisest väärtusest ning väga kontrastne 
puhastustulemus võiks viia ajaloolisuse kadumiseni. 
Paralleelselt kinnitati ka pulbristunud pigment, mis või-
maldab tulevikus pinda märksa ohutumalt puhastada. 
  Sarnase kontseptsiooni alusel käsitleti maalingut 
läbivaid pragusid. Lähtudes eksperdihinnangust, mis ei 
näinud pragudes ohtu taiese stabiilsusele, käsitleti neid 
osana maali loost. Konserveerimiskontseptsioon nägi ette 
nende dominantsuse taandamise optilise toneeringu abil, 
mis jätab praod küll aimatavaks, kuid nad pole enam nii-
võrd esiletükkivad.

LÕPETUSEKS 
Köleri maali „Tulge minu juurde kõik” konserveerimisest 
kujunes laiem uurimise lugu, kui see maali tehnilise sei-
sukorra parandamiseks ilmtingimata vajalik oli. Kindlasti 
saab see informatsioon osaks maali tulevasest retsept-
sioonist, viib lähemale autoritehnikale ning lisab teosele 
„autori käepuudutuse” jälje. Ja seda mitte üksnes meta-
foorses tähenduses.
  Praeguseks on tööd lõppenud ning fresko ees olev 
telling maha võetud. Et aga huvilisel oleks võimalus näha 
oma silmaga seda, mida konservaatorid said lähivaates 
jälgida, koostati Kaarli kirikusse restaureerimis- ja uuri-
mistöid saatev näitus. Lisaks posteritele eksponeeriti näi-
tuse raames ka autori eelmaketti: nii saavad esmakord-
selt reaalses ruumis kokku eeltöö ja selle alusel valminud 
kompositsioon.

Hilkka Hiiop on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna dotsent ning Eesti Kunsti- 
muuseumi konservaator.

HILKKA HIIOP JOHANN KÖLERI FRESKOMAAL / KUNST

1 J. Köleri kiri Peterburi Kunstide Akadeemia konverents-sekretär 
 P. Issejevile, 23. oktoobril 1880. a.
2 Terminit kasutatakse alates Giotto sisse viidud tehnilisest lahendusest, 
 mille juures töö pind jaotati piisavalt väikesteks päevatöödeks eesmärgiga 
 viia kogu maalimisprotsess läbi märjal krohvipinnal. Erinevalt varase-
 mast traditsioonist ei lisata sellisel puhul pigmentidele lisasideainena 
 lupja, vaid üksnes veega segatud pigmendid seotakse krohvi kuivamis-
 protsessi käigus tekkiva kaltsiumkarbonaadi kihiga. Nii jääb pigmentide 
 lõpptonaalsus vastavaks nende pulbrilisele olekule.
3 J. Köleri kiri Peterburi Kunstide Akadeemia konverents-sekretär 
 P. Issejevile, 23. oktoobril 1880. a.
4 Einwald, A.  Tallinna Doom-Kaarli kiriku altari-pilt. Eesti Postimees, 
 22. august, 1879, Nr. 34.

(6) (7)

(6–7) Köleri käejälg krohvi sees. Fotod Peeter Säre  



61

KUNST / RISTI KIRIKU PIKIHOONE IDAVÕLVIKU MAALINGULEIUD MIRJAM AVERIN

Kui külastaja siseneb Risti kirikusse, leiab ta end kontras-
tide maailmast. Kirik on põhja-lõuna suunal keskjoonelt 
kaheks võlvikuks poolitatud. Pikihoone läänepoolse osa 
võlve, seinu ja keskaegseid raidkividetaile katab hall lubja-
pritsiga peale kantud värvikiht, mis pärineb u 1987. aas-
tast, mil kogu interjöör üle värviti. Kiriku idapoolsed võl-
vikud ja kooriruum on pärast 2010.–2013. a toimunud 
restaureerimist taas heledad ning tunduvad seetõttu tege-
likest avaramatena. Arhailised maalingukatked köidavad 
pilku ning sunnivad vaatajat edasi astuma. 
  2009. a kiriku interjööriuuringute käigus pikihoone 
võlvikandadelt leitud roidemaalingute fragmendid lubasid 
oletada, et sarnaselt käärkambriga olid ka pikihoone võlvid 
dekoreeritud. Maalingute olemasolu väljaselgitamiseks 
tehti põhjalöövi idavõlvi loodesiilule sondaažid, ent siis ei 
leitud ainsatki jälge. Kui aga 2011. a detsembris alustati 
lõunavõlvilt lahtiste värvikihtide eelmaldamist, tulid ülla-
tusena päevavalgele tähtvõlvi kujutava kalasaba-mustris  
maalingu fragmendid, võlvitippudest aga suured roosi 
kujutavad päismaalingud. Ka leitud värvitoonid olid oota-
matud. Kooriruumis ning käärkambris kohtab eranditult 
halle toone ja mustjat piirjoont. Nüüd lisandus aga nime-
tatud toonidele (kalasabana) punase-musta-valge värvi-
kombinatsioon ning päismaalingute kollane ja hallikas-
sinine. Eripäraste leidudena lisandusid võlvimaalingutele 
pikihoone idaseinal, kummalgi pool võidukaart asetsevad 
sõlmristid ja tähed ning kroonitud süda.
  Maalinguleiud tõid kaasa omajagu uusi probleeme. 
Restauraatoritele tähendas see palju suuremat, maalin-
gute konserveerimisega seotud töömahtu. Võlvidel oli 
nende seisukord avariiline. Nagu juba uuringute käigus 
selgus, oli kirikus liiga niiske: krohvi irdumine ja pragune-
mine, soolade kristalliseerumisest tingitud värvi pudene-
mine ning püsivad niiskuskolded seintes. Niiskuskahjus-
tuste lisandumine peatati katuse restaureerimisega alles 
2005.–2006. a ning võlvid said hakata tasapisi kuivama.
  Liivi sõja järgselt toimunud kiriku taastamise käi-
gus võlvipinna silumisele tähelepanu ei pööratud. Kroh-
vitöid tehti vaid hädavajalikus osas. Sellest tulenevalt on 
võlvipind kiviladu järgivalt astmeline. Ka järgnevatel üle-
värvimistel ei nähtud vaeva kahjustunud pindade puhas-
tamisega, vaid värviti paksult juba „haigele” pinnale. Paks 
värvikiht pidi ühtlasi tasandama krohvivigastusi ja ebapii-
savast krohvimisest jäänud võlvikonarusi. Õhemad ja pak-
semad värvikihid, üks neist õli sisaldav, moodustasid aga 

kokku tugeva kooriku, mis püsis tervena ka pärast aluski-
hist lahtilöömist. Niiskuskahjustused, sh maalingu lagu-
nemine, olid toimunud silmale nähtamatult värvikooriku 
all.
  Seina- ja võlvipindade mehaaniline puhastamine 
algas 2011. a sügisel ja kestis läbi talve selleks, et keva-
del saaks juba soojemas kirikus alustada pudenemisohus 
maalingute kinnitamise ja krohviparandustöödega. 
  2013. a kevad oli pikalt külm ja lumine. Märtsis oli 
võlvipinna temperatuur veel miinustes. Et 2012. a poo-
leli jäänud maalingute kinnitamine saaks lõpetatud, tuli 
ümber tellinguplatvormi riputada kilekardinad ja hakata 
nendega piiratud õhuruumi täiendavalt kütma. Võlvisii-
ludel paiknevate maalingute injekteerimisele ehk liimila-
huse süstimisele lahtise kihi alla kulus ühel restauraatoril 
neli kuud, vööndkaarte ning idaseina maalingute kinnita-
mine nõudis ligikaudu kolm kuud. Kõige ohtlikumas olu-
korras oli idaseinal võidukaarest lõuna pool paiknev täht, 
mis oli kohati kuni 2 cm aluspinnast irdunud. Vaatamata 
sellele õnnestus täht päästa pea kadudeta. Samuti tegi 
murelikuks vööndkaarte seisukord, kus kohati otse kivile 
maalitud hall kvaadridekoor rippus alusest irdununa sõna 
otseses mõttes õhus. 
  Paralleelselt maalingute kinnitamisega tehti krohvi-
parandustööd. Eesmärk ei olnud peita võlvi sakilist pinda, 
millele omal ajal värviti ja maaliti. Maalingute, vöönd- 
kaarte ja seinte läheduses tasandati vaid suuremaid kona-
rusi. Tähtsam oli soolakristallidest lõhutud pealispinna, 
aukude, pragude ja paljude väiksemate ebatasasuste täit-
mine, et seeläbi niigi konarlikku pilti veidi rahulikumaks 
muuta. 
  Injekteerimisel ja maalingute väljapuhastamisel esi-
nes paratamatult kadusid. Kirju üldmulje tekkele aitasid 
kaasa ka paljud krohviparandused. Väiksematest maa-
likadudest jäänud valkjad tühimikud ühtlustati akvarel-
lidega toneerides. Hävinud maalingufragmente ei taas-
tatud. Erandiks oli päisring põhjapoolse võlvi lääneosas, 
mille pigment oli kadunud, lubja sisse vajutatud õrnad 
piirjooned aga siiski selgelt loetavad. Kirju võlvipind vär-
viti vedela null-mördiga kuni maalingute piirini, samaaeg-
selt märja käsnaga pinnalt liigset värvi kogudes, et vältida 
uue paksu värvikihi teket, ja suruda värviosakesed sügava-
male vigastatud krohvi sisse (nn konsolideeriv värvimine). 
Krohviparandusi tuli ühtlasema tooni saavutamiseks vär-
vida kaks korda. 

risti kiriku Pikihoone idavÕlviku 
maalinguleiud ja restaureerimine   

Risti kirik, Harju-Risti küla, Padise vald, Harju maakond 
Konserveerimistööd: Rändmeister OÜ 
Tellija: EELK Risti kogudus
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(1) Pikihoone restaureeritud idavõlvid. Fotod Mirjam Averin  
(2) Maalinguansambel sõlmristide, tähe ja kroonitud südamega pikihoone idaseinas, võidukaarest lõunas
(3) Lõunavõlvi päismaalingu injekteerimiskaardi näidis. Punktid ja ringid tähistavad liimilahuse ja injekteerimismördiga kinnitatud alasid  
(4) Restaureeritud võidukaar  ja restaureerimata läänevõlvikud kooriruumist vaadatuna

(3)

(1)

(2)

(4)
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(5–6) Irdunud täht idaseina maalinguansamblis enne ja pärast restaureerimist. Fotod Mirjam Averin

Maalingukihte on säilinud lõunapoolsel võlvil viis, millest  
kaks vanimat põhjapoolsel võlvil puuduvad. Vanimast 
maalingust (kiriku Liivi sõja järgsest taastamisajast) on 
säilinud valge-halli kalasaba-mustriga roidelindi fragment 
lõunapoolse võlviku kirdepoolsel võlvikannal. Sellele järg-
neb punase-musta-valge kalasaba-mustriga tähtvõlvi-
maaling, mis on ulatuslikult säilinud lõunapoolsel võlvil, 
kuid põhjapoolsel võlvil leidub vaid keskse roosikujulise 
päismaalinguna ja põhjapoolset aknaava raamistava lindi 
fragmendina. Kummagi võlvi tipu päismaalinguteks on 
roosid, mis on mõõtudelt ja motiivistikult erinevad. Järg-
nevad kolm – roosa, hall ja söepuruhall – tähtvõlvimaa-
lingu kihti on säilinud mõlemas võlvikus. Pikihoone maa-
lingutest on käärkambri ja kooriruumiga ühised pealmised 
hall ja söepuruhall kiht.
  Tähtvõlvi joonis on vajutatud enne maalimist peente 
joontega poolmärja paksu võlvivärvi sisse. Täpset geo-
meetriat kiriku dekoreerimisel ei jälgitud. Joonis on vaju-
tatud alusvärvi silma järgi ning kohati mitmekordselt üle 
kritseldatud. Maalimisel on alusjoonist mitmel pool igno-
reeritud ning sellest üle värvitud.
  Kokkuvõttes on vaatajale avatud võlvide kõik maa-
lingukihid üheaegselt, mis moodustab väga omapärase ja 
ainulaadse, vahest veidi kirjuvõitu pildi. Võlvide kirevust 
täiendab idaseina dekoratiivsete ornamentide (sümbo-
lite?) ansambel ning teravad siksak-vööd võidukaare, koo-
riruumi niššide ja käärkambri ukseavade kohal. 
  Vaatamata sellele, et nii suuremahulised maalingu-
leiud tulid välja ootamatult ja tõid kaasa katsumusi nii res-
tauraatoritele kui ka kogudusele, on nad praegu mõlemale 

suureks rõõmuks ja imetlusobjektiks, avaldades meelde-
jäävat muljet kindlasti ka kõigile kirikukülastajatele. 

Mirjam Averin on restauraator.

EELK RISTI KOGUDUSE JUHATUSE  
LIIKME KAJA VIISITAMME KOMMENTAAR:
Mul on selgelt meeles meie pere kolme lapse ristimis-
päev Risti kirikus. Aasta oli siis 1993. Kuigi olin ju ennegi 
meie kirikus käinud, polnud ma varem mõelnud selle hal-
liks värvitud võlvidele. Aga sel päeval tundus, et see pole 
pühakoja jaoks miski õige värv – nii kohatult süngena 
mõjus see.
  Täna kirikusse sisenedes süda rõõmustab – pilt, mis 
pärast restaureerimist avaneb, on vaimustav. See annab 
tunnistust, et meie esivanemad pidasid oluliseks värvida 
kirik Jumalale kiituseks ja tänuks rõõmsalt heledaks ja 
kaunistada võlvid nii erinevate ja harukordsete maalingu-
tega. Kirikus olles läheb mõte tihti sadade aastate tagu-
sele ajale, kui meister seisis kõrgel lae all ja maalis. Mis 
võis olla tema mõtetes ja meeles, et ta just sellised maa-
lingud tegi? Ja nüüd istume meie kirikus, vaatame üles 
ja oleme tänulikud – tänulikud kunagistele meistritele ja 
tänulikud tänastele restauraatoritele. 
  Eriline tänu kuulub aga kirikuõpetaja Annika Laat-
sile, kes on võtnud hoida Risti kirikut ja mis veelgi oluli-
sem – inimesi selle ümber.

(6)(5)



64

MIHKLI KIRIKU KESKAEGSED MAALINGULEIUD / KUNSTANNELI RANDLA

(1) Mihkli kiriku interjöör uuringute ajal. Foto Peeter Säre

(1)

Viimastel aastatel tehtud (ehitus-)arheoloogilised uurin-
gud on andnud olulist uut teavet Pärnu maakonnas asuva 
keskaegse Mihkli kiriku ehitusloo kohta (vt nt Muinsus-
kaitse aastaraamat 2011; Arheoloogilised välitööd Eestis 
2011). Nüüd on selgunud, et kirikut on keskajal kaunis-
tanud ka maalingud. Need leiud täiendavad Eesti verna-
kulaarse sakraaldekoori kasvavat kogu, millest tosinkond 
aastat tagasi veel midagi ei teatud.
  2013. a augustis tegid Eesti Kunstiakadeemia muin-
suskaitse ja konserveerimise osakonna üliõpilased püha-
kodade riikliku programmi tellimusel Mihkli kiriku sisevii-
mistluse väikesemahulisi uuringuid eesmärgiga tuvastada 
võimalikke ajaloolisi dekooriskeeme. Nende uuringute 
käigus leiti, et aegade jooksul on kirikul olnud mitu erine-
vat värvilahendust heleroosast hallini, kusjuures kõige rik-
kalikum dekoor on kõige varasem.
  Mihkli kirik võlviti Kaur Alttoa hinnangul 1500. a 
paiku, võlviroided laoti läbisegi juhuslikest paetükkidest 
ja tellistest. Kiriku võlvid krohviti ning krohviga anti neile 
ka soovitud kandiline kuju, kohati on krohv kuni viie sen-
timeetri paksune. Veel märjale krohvile maaliti dekoor. 
Maalingud rõhutavad arhitektuurseid elemente: kaunista-
tud on päiskivid ja nende ümbrus, võlviroided ja konsoolid. 
  Keerulisemate kujundite kavandamiseks on kasu-
tatud joonlauda ja sirklit, kujutis kanti tööriista terava 
otsaga värskele krohvile ning seejärel maaliti laia pints-
liga. Värvidest on kasutatud punast, tumehalli mitmeid 
varjundeid ja valget. Maalijal on sirkli kasutamisega olnud 
raskusi: suure tõenäosusega sümmeetriliseks kavandatud 
ringide raadiused erinevad üksteisest jms. 
  Kooriruumis võime näha kaheksaosalise võlvi päiskivi 
ümber kaarjoontega maalitud „lillemotiivi”, mis laieneb 

roietevahelisele alale. Hallide, valge-puna-valgete „vuu-
kidega” roiete otstes on kilpseintel tumehallid, punase 
kontuuriga teravatipulised rippkonsoolid, millest lõuna- ja 
läänepoolne osaliselt välja puhastati.
  Kõige uhkem on aga pikihoone idavõlviku päiskivi 
ümbrus, kus roiete vahele maalitud suured, ebakorrapärase 
südame kujulised, punaste ja mustade träpsudega kaunis-
tatud motiivid moodustavad kaheksa õielehega lille. Õie-
lehtede vahele on lisatud punased tutid. Pikihoone lääne-
võlviku päiskivi ümbrust sondeerida ei olnud võimalik, sest 
see eeldanuks oreli ulatuslikku kinnikatmist, kuid väga tõe-
näoliselt leiaks sealtki maalitud dekoori elemente.
  Võlviroided on ka pikihoones hallid ja jagatud „vuuki-
dega” kvaadriteks. Iseloomulik on „vuugi” punase triibu 
jätkumine võlvisiilu pinnal väikese väljapöördega. Esialgu  
juhuslikuna tunduv motiiv elavdab muidu monotoonse- 
võitu maalingut. Roiete otstesse on maalitud hallid, 
punase joonega raamistatud konsoolid. Arhitektuursed 
konsoolid on sarnaselt roietega üsna rohmakalt krohviga 
modelleeritud ja nii annab alles maaling neile soovitud 
väljanägemise.
  Maalingute iseloom ja teostusviis viitavad vähekoge-
nud tegijale. Pole ilmselt juhuslik, et võlviladugi pole pro-
fessionaalne. Jääb mulje, et nii müürsepad kui ka maali-
jad ei olnud õppinud meistrid, vaid kohalikud käsitöölised, 
kes järgisid varasemaid eeskujusid. Siiski on nende ambit-
sioon ja uhkus saavutatu üle siiani tuntav.
  Skandinaavias on selletaolisi vernakulaarseid maa-
linguid peetud ehitajate tööks, kes kiriku valminuks tun-
nistamiseks pidid võlvid ja seinad mitte ainult krohvima, 
vaid ka kaunistama. Hiljem võidi see dekoor katta profes-
sionaalsete maalrite loominguga. Võib oletada, et Mihkli 
kiriku maalingud on sündinud sarnase protsessi tulemina. 
Siia õppinud meistrid ei jõudnudki ja nii jäi võluv kohalik 
looming ilmselt päris pikaks ajaks nähtavale. Järgmised, 
valdavalt monokroomsed dekooriskeemid on analoogiate 
põhjal otsustades juba uusaegsed.
  Kuigi uuriti vaid väikeseid alasid kiriku võlvidel ja 
seintel, võib juba praegu kinnitada, et Mihkli kirik oli aja-
looliselt palju värvilisem, kui tema praegune väljanäge-
mine seda arvata lubab. Kui kunagi jõutakse kogu hoone 
restaureerimiseni, saab ka maalinguid ulatuslikumalt eks-
poneerida ning panna nad taas kogudust ja tema külalisi 
rõõmustama.

Anneli Randla on Eesti Kunstiakadeemia kunsti-
kultuuri teaduskonna dekaan.

mihkli kiriku 
keskaegsed maalinguleiud
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(2) Maaling kooriruumi võlviroide otsas. Fotod Peeter Säre 
(3) Maaling kooriruumi päises
(4) Maaling pikihoone idavõlvi päiskivi ümber

(3)(2)

(4)
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Nõukogude periood lõi soodsa pinnase monumentaal-
kunsti aregule Eestis: nii riiklikesse esindus- kui ka pal-
judesse ühiskondlikesse hoonetesse telliti arvukalt erine-
vates tehnikates (fresko, mosaiik, sgrafiito) kunstiteoseid. 
Vaba riigi saabudes jäi aga toonane monumentaalkunst 
sageli ehitusbuumile jalgu ning koos mittevajalikuks 
muutunud ehitistega või neile uut funktsiooni andes hävi-
tati hulgaliselt ka seal paiknenud taieseid. Ühelt poolt olid 
selle põhjuseks majanduslikud argumendid, teisalt aga 
nõukogude perioodi poliitiline taust, mille rüpes sündinud 
kunsti ei suudetud veel piisavalt väärtustada. 
  Tänaseks oleme toonasel kunstil lasuvast ideoloogi-
lisest taagast küllaldaselt distantseerunud ning üha enam 
võimelised hindama sel perioodil loodud teoseid poliitilise 
mäluta. Oleks vaid, mida hinnata.
  Elmar Kits, kelle taiesed kuuluvad Eesti monumen-
taalkunsti silmapaistvamate näidete hulka, on vaieldama-
tult üks omaaegsetest esinduskunstnikest. Tartu vanas 
kaubamajas asunud ning algselt restoran Tarvase seina 
ehtinud sgrafiito-laadne seinapannoo valmis aastal 1965.

KUNSTIVÄÄRTUSE SÄILIMISE TAGAB KOOSTÖÖ
Ligi viis aastat tagasi hakati rääkima Tartu Tarbijate Koo-
peratiivi kavast rajada vana kaubamaja kohale kaasaegne 
ärikeskus. Selleks ajaks oli omaaegse nimeka restorani 
interjöörist alles vaid Elmar Kitse pannoo, ülejäänud ruu-
mid olid ümber ehitatud. 
  2012. a lõpus korraldas TTK Investeeringud Riia, 
Turu, Aleksandri ja Soola tänavate vahelise ala arhitek-
tuurivõistluse kogu kvartalile parima arhitektuurse ja lin-
naehitusliku lahenduse leidmiseks. Võistluse tingimus-
tes sisaldus nõue pannoo uues hoones säilitada, mispeale 
ajakirjanduses puhkes emotsionaalne diskussioon teemal, 
kas ja kuidas õnnestub seda teha kompleksis, mis ei jäta 
vanast hoonest kivigi järele. 
  Vaieldamatult on autentse arhitektuurse raamistuse 
püsimine kunstiteose säilimiseks kõige turvalisem ja eeti-
lisem viis, kuid vahel osutub see võimatuks. Valikuteks on 
teose hävimine koos teda ümbritseva keskkonna ja kon-
tekstiga või päästmine seda demonteerides ning uuele 
alusele kandes. Juhul, kui see osutub ainsaks säilitamis-
võimaluseks, on teisaldamine põhjendatud. 
  Taoline pretsedent loodi Eesti Kunstiakadeemia lam-
mutamise käigus, mil kooli muinsuskaitse ja konser-
veerimise osakond demonteeris õnnestunult väärtusli-

kuma osa majas asuvatest seinamaalidest. Selline tehni-
line lahendus on läbi ajaloo olnud küllalt levinud maalin-
gute säilitamise võte. Kahtluse alla on selle seadnud alles 
20. saj II poole pärandifilosoofia, väites, et nii kaotab teos 
oma autentse ruumilise ja ideelise konteksti. Lisaks võib 
demonteerimine maalingut ka lõhkuda. Kaasaegse kon-
serveerimistegevuse juurde kuulub pigem ümberpööra-
tud protsess: muuseumitest tuuakse seinamaalingud taas 
nende algsesse arhitektuursesse keskkonda ning montee-
ritakse uuesti seinale. 
  2013. a mai lõpus andis Tartu linnavalitsus kõne-
aluse kvartali kinnistutel paiknevate hoonete lammutami-
seks loa tingimusel, et 9 m pikkune ja veidi üle 2,6 m kõr-
gune pannoo eelnevalt teisaldatakse ja säilitatakse. Ent 
kuidas? Esimene, inseneride välja töötatud kava nägi ette 
kogu pannoo väljalõikamist, transporti ja säilitamist ühtse 
monoliidina. Seda peeti aga siiski liiga riskantseks ning 
tehniliselt keeruliseks. Teine, konservaatorite ja inseneride 
koostöös valminud kava tugines puhtalt käsitööle, võttes 
aluseks maailmas varem järeleproovitud erineva lahus-
tuvusega liimainete kasutamisel põhineva seinamaalin-
gute teisaldamise metoodika. Et maalingukihi kahjustu-
mist võimalikult palju vältida, kavatseti pannoo demontee-
rida sektsioonide kaupa. Kontseptsioonist tööde alguseni 
kulus umbes kolm kuud, mille jooksul lihviti eemaldamise  
tehnoloogiat peensusteni. Eksimisvõimalus ei tulnud 
kõne alla!

ELMAR KITSE PANNOO ERIPÄRAD
Tegemist on reljeefse maalinguga, mida võib sgrafiitoks 
nimetada vaid välise sarnasuse tõttu klassikalise sgrafii-
toga. Traditsiooniliselt on sgrafiito tehtud lubjapõhisele 
krohvile, mille puhul erinevate koloreeritud kihtide side-
aineks saab märja lubja kokkupuutel õhuhapnikuga tek-
kiv kaltsiumkarbonaadi kiht (tehniliselt sarnane freskoga). 
Ehkki Kitse pannool ei ole krohvi koostist ja pigmentide 
sideainet veel täpsemalt määratud, võib välise vaatluse 
põhjal oletada, et reljeef on lõigatud tsementi sisaldava 
krohvi sisse ning eri pinnad on koloreeritud juba kuival 
krohvil. Värvide sideaine näib pärinevat mitte tavapärasest 
kunstniku arsenalist: tegemist on suhteliselt tugeva akrü-
laatvärvi meenutava pinnaga. Samas, monokroomse üla-
osaga maalinguväljade (iga teine paneel) beež taustavärv 
on olemuselt matim ja tundlikum. Tänu pannoo akrülaatse 
iseloomuga maalingukihile võis loota demonteerimise 

tarvase restorani seinaPannoo.  
Päästmine vÕi Pääsemine?  

TARVASE RESTORANI SEINAPANNOO / KUNSTHILKKA HIIOP, ÜLLE JUKK

Riia 2, Tartu
Pannoo demonteerimine: H&M Restuudio OÜ (Hilkka Hiiop, 
Helen Volber, Heli Tuksam); Haspo OÜ (Aavo Ossip, Aavo Tari, 
Ando Ossip, Üllar Üllim, Hillar Reimus)
Tellija: TTK Investeeringud OÜ
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(1) Tarvase restorani interjöör 1970. aastate alguses. ERM Fk 1874:169.  Foto Kaljo Raud, Eesti Rahva Muuseum  
(2) Detail pannoolt. Fotod Ülle Jukk
(3) Elmar Kitse signatuur  
(4) Profülaktilise kaitsekleebise paigaldamine

(3)

(2) (4)

(1)
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õnnestumist, ehkki tegemist oli siiski eksperimentaalse  
ja riskantse protsessiga.1 

MAALINGU KATMINE PROFÜLAKTILISE  
KLEEBISEGA (H&M RESTUUDIO OÜ)
Enne maalingutahvlite mehhaanilist seinalt eemaldamist 
kaeti need profülaktilise kaitsekleebisega, et vältida kroh-
vikihi murenemist ja pudenemist ning pigmendikihi kah-
justumist pannoo demonteerimisel. Reljeefse maalingu-
pinna tõttu oli tööde õnnestumiseks vaja kinnitada kait-
sekangas igasse reljeefi sügavikku. Esimese kaitsekleebi-
sena kasutati siin elastset marlikangast, millele kinnitati 
omakorda tugev-tihe puuvillakangas. Kangaste kleepimi-
seks kasutati u 20–25% jänesenahaliimi vesilahust.

PANNOO DEMONTEERIMINE (HASPO OÜ)
Esmalt eraldati pannoo ümbert ääreliistud, piisavas ula-
tuses kipsplaati ja seinakrohvi ning ripplaeplaadid, et või-
maldada teosele vaba juurdepääs ja valmistada ette ripu-
tuskonksude kinnituskohad. Taiese stseenid eraldati 
ketaslõikuriga üksteisest ning alustati demonteerimist 
ükshaaval, paremalt vasakule. Igale sektsioonile valmistati 
eraldi lattrauast tugiraam. Pärast raami fikseerimist kaeti 
kaitsekleebisega tahvel lisaks vahekilega, paigaldati tuge-
vast vineerist kaitsepind, riputati raam lakke monteeritud 
konksu külge, täideti vineeri ja vahekile vaheline tühimik 
jäigastusvahuga ning pärast selle kuivamist saeti trosslõi-
kajaga võimalikult tellismüüri lähedalt läbi. Seejärel lan-
getati tahvlid riputustrossi abil horisontaalsesse asendisse 

ja kaeti tagaküljelt armatuurvõrgu ning liim-armeerse-
guga ning pärast selle kuivamist lõplikuks fikseerimiseks 
veel täiendava vineerikihiga. 
  Tahvlite demonteerimise muutis keeruliseks eba-
ühtlane müüritis ja aluskrohvikihi paksus. Õnneks oli vii-
mases vähe sideainet, mis hõlbustas oluliselt sektsioo-
nide lahtisaagimist. Lõpuks jäid ruumi üheksa märgista-
tud „kohvrit”, mida on võimalik kerge vaevaga sobivasse 
kohta ladustada. 

KOKKUVÕTE
Tänaseks on pannoo siilude kaupa seinalt eemaldatud. 
Koht, kuhu ta omal ajal loodi, kadus juba 15 aasta eest, 
kaubamaja ise kaob 2014. aastal. Eksperimentaalne ja 
riskantne ettevõtmine õnnestus tänu hästi läbimõeldud 
metoodikale ja konservaatorite ning inseneride tihedale 
koostööle. Vähemtähtis pole ka tellija usaldus. 
  Lõpliku hinnangu tehtule saab aga anda alles siis, kui 
pannoo on taas seinal, küll juba uues kohas. Et Kitse kuns-
titeos ei jääks vaid taieseks, mida meenutab film „Keskea 
rõõmud”, väärib lõpplahendus kahtlemata pingutust. 

Hilkka Hiiop on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna dotsent ning Eesti Kuns-
timuuseumi konservaator, Ülle Jukk on Muinsuskaitse-
ameti kunstimälestiste peainspektor.

1 Reeglina ei ole krohvile teostatud seko-maalingut võimalik 
 traditsiooniliste demonteerimistehnikatega eemaldada, kuna värvikiht 
 on selleks liiga habras.

(5) (6)

(7)

(5) Vasakpoolsel tahvlil marlist kaitsekleebis, parempoolsel toimub tihedama kanga nakkuvuse katsetamine. Fotod Ülle Jukk 
(6) Jäigastatud tahvel  
(7) Tahvel eemaldatakse seinast
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Metallidetektoriga maapõuest esemete otsimine ehk 
detektorism on kogunud viimasel kümnendil aktiivseid 
harrastajaid üle Eesti. Leidmishasart ning ajaloohuvi on 
sagedasemad põhjused, miks entusiastid veedavad pikki 
tunde maastikul otsinguvahendiga huvitavaid asju,  
sh muinasesemeid ja aardeid jahtides. Muinsuskaitse ja 
arheoloogiateaduse seisukohalt on detektorismil aga kaks 
külge. Kuigi tänu arheoloogide ja Muinsuskaitseametiga 
koostööd tegevatele hobiotsijatele on lisandunud uut infot 
nii muistse asustuspildi, materiaalse kultuuri kui ka eri 
ajastute peitleidude kohta, ohustab vastutustundetu või 
massiline detektorism arheoloogiapärandi säilimist. Paha-
tahtlik või mõtlematu otsimine ja muinasleidude välja kae-
vamine võivad arheoloogilise infoallika jäädavalt lõhkuda. 
Auklikuks kaevatud leiukoht ehk siis muistis, kust esemed 
on välja kistud ja kultuurkiht segi pööratud, on nagu rebi-
tud lehtedega raamat – raskesti loetav ja vigaselt tõlgen-
datav.
  Alates 2011. aasta juunist on kultuuriväärtusega 
asjade metallidetektoriga otsimine Muinsuskaitseseadu- 
sega reguleeritud. See võimaldab ajaloohuvilistel oma 
hobiga seaduslikult tegeleda ning tagada leidude ilmsiks-
tulekul info jõudmise arheoloogideni. Kõik kultuuriväärtu-
sega leiud, st omanikuta vallasasjad, millel on arheoloogi-
line, ajalooline, looduslik või kunstiline väärtus, kuuluvad 
seaduse järgi riigile ning on leidmise hetkest ajutise kaitse 
all: neid ei või rikkuda ega omavoliliselt leiukohast eemal-
dada. Kultuuriväärtusega asja detektoriga otsimiseks 
tuleb läbida koolitus, mis annab teadmisi maapõues pei-
tuvate esemete ja muististe, arheoloogiapärandi ja detek-
torismiga seotud seaduste, otsija õiguste ja kohustuste 
kohta, samuti esmased oskused leidude käsitlemiseks. 
Kursuse läbinutel on õigus taotleda Muinsuskaitseame-
tist otsinguluba, mis väljastatakse üheks kalendriaastaks 
ning pikendatakse aasta lõppedes pärast aruande esita-
mist. Otsinguluba ei anna õigust käia detektoriga mäles-
tisel ja selle kaitsevööndis, seal võivad otsivahendit kasu-
tada vaid arheoloogid Muinsuskaitseameti väljastatud 
uuringuloa alusel. 
  Riigile üle antud leidude ja väljastatud otsingulubade 
statistika annab nüüd, paar aastat pärast seadusemuuda-
tust, mõningase ettekujutuse valdkonna arengust, kuigi 
lõplikke järeldusi süsteemi toimimisest on veel vara teha. 
Kui 2012. a väljastas Muinsuskaitseamet 91 kultuuri-
väärtusega asja otsinguvahendiga otsimise luba ning toi-
mus neli koolitust, siis 2013. a oli loaomanikke juba 193 
ning aset leidis viis koolitust. Samas jääb koolituse läbi-
nud otsijate protsent detektoristide üldarvust vaid oletu-

seks, kuna puudub ülevaade, kui palju detektoriste Eestis 
tegutseb. Uue korra omaksvõtmise märgiks võib pidada 
leidudest teavitamise hüppelist tõusu. 2013. a on leiu- 
aktide alusel riigile üle antud rohkem kultuuriväärtusega 
leide kui ühelgi eelneval aastal: 82 erinevat arheoloogilist 
üksikleidu või leiukogumit, sh eriaegseid münte ja aarde-
leide, ehteid ja ehtekatkeid, relvi ja relvakatkeid, rõivade-
taile, tööriistu jms. Riik tunnustab tublisid otsijaid leiuau-
tasuga, nt 2013. a määrati neid kokku 34 800 euro ulatu-
ses. 
  Arheoloogilisi leide riigile üle andnud hobiotsijate 
ring on aga veel üsna väike: vaid 38 inimest ehk 19% loa-
omanikest. Riigile üle antud leidude levikukaart osutab, et 
enim on arheoloogilistest esemetest teatatud Tartumaal, 
Jõgevamaal, Ida-Virumaal ning Harjumaal. Paljuski kat-
tuvad need alad Muinsuskaitseametiga aktiivset koostööd 
tegevate detektoristide klubide tegevuspiirkondadega. 
Omaette probleemiks on leiukoha andmete ebatäpsus, 
kuna sageli ei kasuta otsijad GPS-seadet ega märgi üles 
koordinaate.
  Detektoristide suurimaks panuseks arheoloogiasse 
on uute muististe ja leiukohtade tuvastamine. 2013. a 
tähelepanuväärseim avastus pärineb Ida-Virumaalt Koht-
last, kus augusti keskpaigas leiti omanäoline ohverdamis-
koht üle 700 rauaaegse esemega. Tänu sellele, et leidja 
teavitas kohe Muinsuskaitseametit, õnnestus arheoloogi-
del enamus leidudest kohapeal fikseerida. Esimesed kiire- 
loomulised uurimistööd viidi läbi juba septembris, kui 
Tartu Ülikooli arheoloogid ning Narva otsingu- ja kodu-
looklubi Kamerad liikmed leiukoha kaardistasid ning  
leidude kontsentratsioonialal kaevandi avasid. Kunagisel 
jõeluhal ohverdatud esemed olid peamiselt eri tüüpi relvad  
ja tööriistad: odaotsad, kirved, sirbid ja vikatid. Samuti tuli 
välja ovaalne tuluskivi ning Eestis harvaesinev Balti tüüpi 
ambsõlg. Uurimistöid juhtinud arheoloogide Ester Orase 
ja Aivar Kriiska esialgsel hinnangul on esemed maasse 
sattunud 5.–6. sajandil pKr. Praeguse uurimisseisu  
juures on selge, et tegemist on Eesti suurima peitleiuga. 
Uurimistööd leiukohal ning leidude analüüs jätkuvad 
2014. a. Muinsuskaitseamet tunnustas Kohtla ohverdus-
koha leidjat kui aasta leiu avastajat.
  Üllatusi jagus mujalegi Eestisse. Mais sattus loaga 
hobiotsija Kõue vallas Triigi küla viljapõllul muinasaegse-
tele ripatsmüntidele ja hõbeehetele, millest ta kohe Muin-
suskaitseametit teavitas. Eeluuringud leiukohal osutasid 
maapõues peituvale 11.–12. saj aardele, mis on põllu- 
tööde käigus u 25 m suurusele alale laiali kandunud. 
Päästekaevamised otsustati ette võtta augustis pärast  

arheoloogiaPärand ja  
detektoriga hoBiotsijad

 DETEKTORIGA HOBIOTSIJAD / ARHEOLOOGIANELE KANGERT, ULLA KADAKAS
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(1)
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(1) Detektoristidelt riigile üle antud leidude levikukaart 2013. a novembri seisuga. Joonis Kalle Lange
(2) Kohtla ohverdamiskohal avatud kaevand. Foto Andres Kimber
(3) Rinnakee Laiuse ohvriaardest. Fotod Mauri Kiudsoo
(4) Detektoriuuringud Laiuse aarde leiukohal koostöös Jõgevamaa detektoristide klubiga
(5) Kõue aarde leiukohal toimus pinnase kihiti koorimine ekskavaatoriga
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viljakoristust, et kokku korjata aarde jäägid ning tuvastada 
selle peitmise koht. Ajaloo Instituudi arheoloogide Mauri 
Kiudsoo ja Ülle Tamla eestvedamisel läbi viidud uurimis-
tööde tulemusena leiti kokku 40 erinevat eset, sh hõbe-
münte, 18 hõbesõlge, ripatseid ja sõrmuseid ning üks 
hõbedatöötlemise jääk. Ehted on tõenäoliselt kohalike 
meistrite toodang. Müntide põhjal jääb aarde kõige vara-
sem võimalik peitmisaeg aastasse 1080. 
  Jõgevamaa detektoristide klubi edukast hooajast 
annavad tunnistust eriaegsete peitleidude avastused Lõuna- 
Eestis. Kevadel pälvis avalikkuse tähelepanu viikingi- 
aegne aardeleid Laiuse vallas, mis juhatas arheoloogid  
piirkonnas asunud noorema rauaaja ohverdamiskoha ning 
sepikoja aseme jälile. Uurimistöid juhtinud arheoloog 
Mauri Kiudsoo hinnangul on ohverdatud kunagise madal-
soo serva-alale. Peitleiu ekspertiis selgitas, et aare on 
maapõue sattunud ilmselt 11.–12. saj vahetusel. Lisaks 
21 hõbemündile sisaldas see arvatavasti viikingiaegseid 
kaupmehekaale, millele viitavad samast kohast eeluurin-
gute käigus välja tulnud kaalupommid ja kaalukausi kat-
ked. Muinsuskaitseamet tunnustas aardeleidu aasta leiu 
ühe nominendina.
  2013. a jooksul riigile üle antud suured aarded ning 
arvukad üksikleiud on esitanud väljakutse nii arheoloogi-
dele, konservaatoritele kui ka kehtivale süsteemile, tuues 
selgemalt esile veel arendamist ja reguleerimist vajavad 
töölõigud ja -praktikad. Üles on kerkinud vajadus ja ootus 
hobiotsijate täiendkoolituse ning tõhusama järelevalve 
järele. Ühtlasi tuleb selgemini lahti mõtestada mitte- 
arheoloogiliste, Põhjasõja-järgsest ajast pärinevate kul-
tuuriväärtuslike leidudega kaasnevad toimingud. Lähi- 
tulevikus lahendamist vajav teema on ka hobiotsijate aru-
andluse ning lubade digitaalseks ning osapooltele kerge-
mini kättesaadavaks muutmine. Kõige selle juures tuleb 
silmas pidada, et seadusega kooskõlastatud hobidetekto-
rism on Eestis uus nähtus, mille täit mõju arheoloogia-
pärandile on praegu veel raske ennustada. 
  Detektoriga maastikul asjade otsimine võib olla igati 
väärikas ja põnev hobi, mis kokkupuutel arheoloogiaga 
täiendab teadmisi Eesti ala kaugema mineviku kohta. 
Muinsuskaitseamet on arheoloogiapärandi parema kaitse 
tagamiseks huvitatud hobiotsijatega üldjoontes positiivselt 
alanud koostöö jätkamisest ja arendamisest edaspidigi, 
kuid selle aluseks saab olla vaid vastastikune usaldus ning 
kehtivad seadused. 

Nele Kangert on Muinsuskaitseameti arheoloogia 
vaneminspektor, Ulla Kadakas on Muinsuskaitseameti 
arheoloogiamälestiste peainspektor.

 DETEKTORIGA HOBIOTSIJAD / ARHEOLOOGIANELE KANGERT, ULLA KADAKAS

(6) Mõõgatupe otsik Põlvamaalt. Foto Andres Tvauri
(7) Laienevate otstega hoburaudsõlg Läänemaalt. Foto Ülle Tamla
(8) Muinasaegsest hõbesõlest läbi kasvanud porgand Harjumaalt. 
Mõnikord võib kultuuriväärtusega asju leida üsna ootamatutest 
kohtadest. Foto Nele Kangert

(6)

(7)

(8)
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ARHEOLOOGIA / 400-AASTANE UURIMISALLIKAS MERE PÕHJAS MAILI ROIO

Palju on räägitud orgaanilise materjali säilimise headest 
tingimustest Läänemeres. Sellegipoolest on iga n-ö uue 
sajanditevanuse ja laastavale laevahukule vaatamata heas 
seisukorras oleva vraki leidmine ootuseid ületav sündmus. 
  Ligi 400 aastat Uusmadala ja Naissaare vahel süga-
vasse merepimedusse peitunud ning alles 2013. aastal 
lähemalt uuritud laevavrakk on imekombel säilinud täiesti 
puutumatuna. Sealhulgas ei ole teda kahjustanud ka pal-
judele vrakkidele purustavaid jälgi jätnud kalatraalid. Ain-
saks tunnistuseks vahepealsete aastate külalistest on ahtri 
lähistel lebav paravan. Sarnaseid voolujoonelisi tiibadega 
metallujukeid kasutati I ja II maailmasõja ankrumiinide 
tuvastamiseks. 
  Umbes 25 meetri pikkuse uppunud laeva olemas-
olule saadi lõplik kinnitus 2013. a toimunud Veeteede 
Ameti mõõdistustööde käigus, mil sonariekraanile ilmus 
peaaegu horisontaalselt seisva vraki kujutis. Tänu Tuukri-
tööde OÜ sonari ja allveerobotiga tehtud uuringutele ning 
sukeldujate kogutud materjalidele on võimalik heita pilk 
sellele ühelt poolt küll Tallinnast vaid 20 kilomeetrit eemal 
asuvale, ent paljudele meist siiski kättesaamatusse kaugu-
sesse jäävale sajanditetaguse laevahuku tummale ohvrile.
  Ringskaneeriva sonariga tehtud pildil joonistub sel-
gelt välja kergelt ümarate nurkadega neljakandiliste ots-
tega laeva kere. Kõik kolm masti on tõenäoliselt mere- 
õnnetuse käigus purunenud. Kui kahest neist annavad tun-
nistust vaid tekil olevad ümarad mastiavad, siis peamastist 
on säilinud umbes poole meetri pikkune teki tasapinnast  

eenduv jupp. Vraki keskjoonest ahtri suunas eristuvad 
sissepoole pöörduvad ja ülalpool ahenevad kaarte otsad. 
Vööri kõrval merepõhjas lebab kahekäpaline ankur. Teine, 
ühe käpa kaotanud ankur on kukkunud vööris üle omal 
ajal ankru hiivamiseks kasutatud puidust peli. Algselt 
vöörimasti taga paiknenud ankrupeli lebab diagonaalselt 
laeva tekil. Vöörist algav peateki tasapind lõppeb pilsi-
pumpade juures. Laeva ahtriosa ehitised on segi paisatud 
ja lagunenud. Kummalgi pool ahtertäävi asetsevad arvata-
vasti ahtrikajuti juurde kuulunud aknad. Ahtri pakkpoordi-
poolses osas võib näha kunagise tulekolde jäänuseid, mis 
viitavad kambüüsi asukohale. 
  Vaatamata sellele, et vrakk on üleni settekihiga kae-
tud, joonistuvad selle alt välja detailid, mis manavad silme 
ette pildi omaaegsest uhkest puitehisdetailidega dekoree-
ritud laevast. Paljud neist on tõenäoliselt kukkunud vraki 
kõrvale merepõhja, kuid mõned asuvad siiski veel oma 
algsel kohal. Tekil on selgelt tuvastatavad kaks pollarit, 
mille otsi ehivad ümara mütsiga mehe pead. Sarnaseid on 
leitud paljudelt 17.–18. saj vrakkidelt Läänemeres, tun-
tuim neist kindlasti Rootsi sõjalaev Vasa. 
  Vraki orienteeruva vanuse tuvastamisel on abiks nii 
selle pardalt leitud esemed kui ka ehituslikud iseärasused. 
Täpsema dateerimise eesmärgil on laevalt üles toodud 
kahe sangaga terviklikult säilinud savinõu, mille vanuse ja 
valmistamiskoha määras arheoloog Erki Russow. Selliseid 
Skandinaavia päritolu punasest glasuurkeraamikast  
pudeleid on kasutatud 16. saj lõpus ja 17. saj. Koos endi-

Peitunud ajalugu:  
400-aastane uurimisallikas mere PÕhjas

(1) Ringskaneeriva sonariga tehtud pildil on näha mitmeid olulisi detaile: ankrud tekil ja merepõhjas, murdunud mastid, ankrupeli ja trümmi-
luugid. Selgelt eristuvad ahtripoolses osas sissepoole pöörduvate kaarte otsad. Sonarifoto Tuukritööde OÜ
(2) Ankrupeli juurde on „lõksu” jäänud mehepeaga pollar, mille algne asupaik on olnud masti ees. Fotod Tanel Urm

(1) (2)
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selt laevavraki tekil in situ asuvate klaas- ja teiste eseme-
tega on purjekas siin suure tõenäosusega seilanud  
17. saj alguses. 
  Vraki tugevalt sissepoole pöörduvad kaared ja sellest 
tulenevalt ülalpool ahenevad pardad on iseloomulikud  
17. saj ja hiljemgi kasutusel olnud Hollandi kaubalaeva-
dele flöitidele. 17. saj I poolel oli Hollandi kaubalaevastik 
oma võimsuse tipul. Sel perioodil oli levinumaks laeva-
tüübiks flöit, mida oli odav ehitada ja üleval pidada. Oma 
ümara kuju ja suhteliselt lameda põhja tõttu kutsusid ing-
lased neid põlglikult „Hollandi võikarpideks”. Spetsiaal-
selt kaubalaevadeks ehitatud flöitidel suurtükke tavapä-
raselt polnud. Relvastuse puudumine ja võrdlemisi lihtne 
taglastus võimaldas laeva käigus hoida väiksearvulisema, 
umbes kuue- kuni kümnepealise meeskonnaga. Ehkki 
flöite kasutati 17. saj massiliselt, on arheoloogilisi leide 
neist üksnes paarikümne ringis. Tõenäoliselt kuulub ka 
kõnesolev purjekavrakk flöitile. Kindlust sellele järeldusele 
annavad ees ootavad põhjalikumad dokumenteerimistööd 
vee all ja uuringud arhiivides, kuna õhus on praegu veel 
tunduvalt rohkem küsimusi kui vastuseid.

Maili Roio on Muinsuskaitseameti veealuse pärandi 
vaneminspektor

(3) Kahel pool vöörtäävi paiknevad ankruklüüsid, mille servade deko-
reeritud paksendused on säilinud vaid osaliselt. Fotod Tanel Urm
(4) Selliseid punasest glasuurkeraamikast pudeleid on Põhja-
Euroopas kasutatud pika aja vältel, aktiivsemalt 15. saj lõpust kuni 
19. sajandini. See pudel on dateeritud 17. saj I poolde
(5) Vööri kõrval merepõhjas lebab veel üks, lokkispäine mehe kuju
(6) Ahtriosas sissepoole ahenevad kaared
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ajalooliste taPeetide uurimise  
vajalikkusest ja meetoditest eestist  

leitud oBjektide näitel 

AJALOOLISTE TAPEETIDE UURIMISE VAJALIKKUSEST / PRAKTILISTKADRI KALLASTE, VILJAR VISSEL

Tapeedid moodustavad olulise osa ajaloolisest ruumiku-
jundusest ning nende uurimine pole vähemtähtis kui vär-
vitud pindade analüüs. Aegade jooksul on palju tapeete 
nende algselt asukohalt eemaldatud, mistõttu uurimis- 
ainest on tänapäevaks säilinud küllaltki vähe. Selleks, et 
veel alles olevat materjali võimalikult hästi tundma õppida, 
tõlgendada ja dokumenteerida, tuleks aluseks võtta sobilik 
metodoloogia.
  Käesolev artikkel keskendub metodoloogiale, mis 
tugineb konservaatori ja uurija Frank Sagendorph Welshi 
väljapakutud põhimõtetele ja artikli autorite tähelepane-
kutele. Kirjatüki põhieesmärk on õpetada uuringute koos-
tajaid ja restaureerijaid märkama ja väärtustama ajaloolisi 
tapeete ning julgustada neid kahtluse korral konsultee-
rima oma ala asjatundjatega. 

TAPEETIDE UURIMISEST IN SITU VERSUS 
ERALDATUD FRAGMENDINA
Tapeetide uurimise võib jaotada objektil põhinevaks uurin-
guks ning sekundaarsete materjalide, sh objekti konteksti ja 
lisamaterjalide analüüsimiseks. Ruumikujundusele võivad 
valgust heita ajaloolised ülesvõtted, memuaarid ja krooni-
kad. Mida rohkem meetodeid kasutada, seda objektiivsem 
on uuringute tulemus. Tuginedes Frank S. Welshi artiklile,1 
jaotuvad nimetatud kaks uurimissuunda viide põhietappi. 

1. In situ uurimine. Tapeetide uurimisel nende algsel 
asukohal võib leida nii kihiti kui ka fragmentaarselt säili-
nud materjali. See võimaldab lisaks tapeedi kujundusele, 
trükimeetodile ja kasutatud materjalidele tutvuda ka kon-
teksti ning paigaldusega. 
  Kui tapeedid on juba eelnevalt seinalt eemaldatud 
(hävinenud), tuleb piirduda fragmentide uurimisega. 
Selline situatsioon on Eestis kahjuks valdav. Fragmen-
tide leidmiseks tasub tutvuda nt põranda-, ukse- ja 
aknaliistude aluse pinnaga. Samuti tasub vaadata kap-
pide, seinatahveldiste ja aknaluukide ning pistikute ja 
lülitite taha.
2. Leitud tapeedi hindamine ülejäänud interjööri 
kontekstis eeldab ruumi muude värvikihistuste uurimist  
ja kõrvutamist tapeedileidudega. Sel moel on võimalik 
paremini hinnata ruumis tehtud muudatuste ulatust. 
3. Tapeedi mustri määramine, mille järgi saame 
tapeeti dateerida. Analoogide võrdlemine leidudega aitab 
ka osaliselt säilinud mustri puhul viidata puuduolevatele 
detailidele.

  Mustritega tasuks tutvuda põhjalikult süstematisee-
ritud kogudes. Kõige kergemini kättesaadavad on inter-
netipõhised tapeetide andmebaasid. Praegu koostatakse 
ja täiendatakse Eestist leitud tapeedinäidete virtuaalset 
kataloogi www.tapeedikogu.ee, mis koondab paljusid  
väiksemaid ja suuremaid erakogusid. Kataloogi eesmärk 
on pakkuda uurijatele ja huvilistele infobaasi, mille abil on 
võimalikke leidusid analoogide toel lihtsam dateerida ja 
hinnata. Laiema võrdleva lisainformatsiooni vajadusel võib 
tutvuda Soome Muinsuskaitseameti loodud tapeetide  
virtuaalse andmebaasiga http://tapetti.nba.fi/
4. Tapeedi tootmiseks kasutatud trükimeetodi  
määramine, mis viitaks nii tapeedi vanusele kui ka hin-
naklassile. Kuni 1850. aastani trükiti tapeete puidust 
graveeritud trükiplokke või šabloone kasutades. Seejärel 
hakati neid tootma tööstuslikult, valtsidega ning alates 
20. saj algusest siiditrüki tehnikas.
5. Tapeedi tootmiseks kasutatud materjali koos-
tise määramine. See etapp peaks olema iga uuringu 
lahutamatu osa, kuid piiratud ressursside tõttu võetakse 
seda harva ette. Laboratoorsete testide läbiviimine on 
haruldaste tapeedileidude puhul igati soovitatav. 

UURINGUTE DOKUMENTEERIMISEST
Tapeete tuleks uurida enne lammutus- ja restaureerimis-
tööde algust. Hea oleks, kui uurimisprotsessi kaasatakse 
lisaks sisearhitektile ka vastava eriala spetsialist(id). 
  Uuringute dokumentatsioon peaks sisaldama objekti 
seisukorra jäädvustamiseks vajalikke fotosid, millele tuleb 
lisada nii värvi- kui ka mõõteskaala. Kõikide fotode võtte-
koht tuleks märkida plaanil või joonisel. Ka seinalt eemalda-
tud tapeedinäite algne asukoht tuleks kanda joonisele, kuna 
see aitab paremini dokumenteerida teavet, mida fotol oleks 
keeruline näidata, st objekti mõõdud, kahjustuste ulatus, 
aplikatsioonide2 kasutamissagedus ja asukoht seinal. 
  Tapeediuuringute aruandluses tuleb kindlasti ära 
märkida ja fikseerida järgmist:
– tapeediproovide asukoht seinal, 
– tapeediproovide kronoloogiline järjestus, 
– võimalusel tapeedipaani serval olevad tootja-
 märgistused, 
– võimalusel tapeedipaani laius või paberipoogna 
 mõõdud,
– tapeedi monteerimisviis ja kasutatud makulatuur 
 (nt ajaleht, spetsiaalne eraldi poognatest koosnev 
 makulatuuripaber, pingupapp vms).
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(1) In situ uurimine. Pealmist tapeedikihti on võimalik alumistest eemaldada loorpaberist valmistatud profülaktilise kihi abil. Foto Andreja 
Dragojevic
(2) Varasemaid tapeedikihte saab sondaaži abil ka kohapeal eksponeerida. Fotod Kadri Kallaste
(3) Terviklikuna säilinud tapeete võib tihti leida nt tahveldiste tagant. Puurmani mõisa krahvinna riietumistoa neorokokoo tahveldiste 
alt paljastus kaunis hiinapärane tapeet
(4) Tallinnas Roopa tn 11 siseviimistlusuuringute käigus avastatud terviklikult säilinud 1930ndate aastate seinaskeem

(2)(1)

(3) (4)
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  Kuna säilitusotsuste tegemine – kas üldse ja kui-
das säilitada – sõltub ennekõike uuringute tulemusest, 
peaks seda tööd objekti ühtsuse tagamise eesmärgil viima 
ideaalis läbi in situ. Kihtide kohapeal üksteisest eemalda-
miseks tuleks kergitatav tapeet katta ühe mustrikorduse 
ulatuses profülaktilise kihiga. Selleks asetatakse tapee-
dile metüültselluloosi või 2% želatiini lahusega etanoolis 
kaetud loorpaber, mis tapeeti piisavalt niisutab, et eemal-
damine ladusamalt sujuks. Seinalt osaliselt eemaldatud 
kihid võib kinnitada jaapani paberi ja metüültselluloosi 
abil tagasi oma kohale. 
  Juhuslikust kohast tapeediproovide võtmine võib 
objekti kujundusest väga puuduliku ülevaate anda. Mitte-
piisav sondaažitükk võib uuringutulemust moonutada, nt 
kaduma läheb info võimalike bordüüride olemasolust või 
kogu ruumi kujunduslikust seinaskeemist. Tapeetide uuri-
mise põhimõte sarnaneb seina- ja laemaalingute uurimi-
sega, mille puhul tehakse sondaaže kindlates piirkonda-
des, et määrata maalingu ulatust ja eripära. Tapeediproov 
võiks katta vähemalt ühe paanilaiuse ning mustrikor-
duse. Ajalooliselt ei ole seinu põrandaliistust laekarniisini 
alati vaid ühe mustriga kaetud. Selline seinakujundus on 
omane valdavalt 20. saj interjööridele. Varasemaid inter-
jööre uurides tuleks kursis olla ajastuomaste seinaskee-
midega ja neist lähtuda, st teada, kust tasub otsida muid, 
tapeedile lisanduvaid aplikatsioone. Üldised soovitused on 
järgnevad:

– bordüür: ruumi nurgad, uksi ja aknaid raamistavad 
 piirkonnad, karniisi või peegelvõlvi alune pind, 
 põrandaliistu ja/või seinatahveldise kohal olev ala;
– ühetooniline tapeet: ruumi nurgad, karniisi või 
 peegelvõlvi alune pind, põrandaliistu kohal, seina-
 tahveldise asemel;
– tahveldist imiteeriv tapeet: seinatahveldise asemel. 

Tapeetide uurimine ning selle rikkalik ja infoküllane maa-
ilm aitab paremini mõista kohalike interjööride eripära 
ning neid naaberriikidest ja mujalt leitud materjali  
kontekstis hinnata. Lisaks sellele võib tapeedimuster ja 
kasutatud materjalid ning kvaliteet viidata leiukoha funkt-
sioonile, elanike eelistustele ning sotsiaalsele staatusele 
ja rahalistele võimalustele. Uurides üldist interjööriajalugu 
või kitsamalt mööbliajalugu, aitab tapeet selgemini ette 
kujutada ja taaslavastada olnud pilti.

NÄITED
Värskematest näidetest tapeediuuringute vallas võib 
tuua esile Juuru pastoraadi peahoones ja Loodi mõisa 
tiibhoones välja tulnud ajaloolisi tapeete.
  Juuru pastoraadi peahoones dokumenteeriti 2012. a  
kuuest ruumist leitud 65 erinevat tapeeti, mis jäävad aja-
vahemikku 1840–1980. Hoone ehitusaeg jääb 18. saj  
II poolde. Maja esinduslik arhitektuurikeel oli kõne-
kaks tähelepanu suunajaks, et esmapilgul tagasihoidli-
kud interjöörid võivad pakkuda palju enamat. Tapeetide 

dateerimisel olid suureks abiks Juuru kirikukroonikas üles 
tähendatud remondid ja ümberehitused. Oluline dateeri-
mismeetod oli ka ornamentide stiilikriitiline võrdlus ana-
loogidega. Kihte analüüsides tuli selgelt ilmsiks, kui põh-
jalik oli olnud hoones ette võetud remont või interjööri 
värskendamine. 
  Loodi mõisa tiibhoone ehitusjärgsest perioodist 
pärinevad tapeedid leiti 2013. a suvel eeluuringute kava 
koostamise käigus. See leid on erakordne oma ulatuselt 
ja annab hea ülevaate terve korruse algsest kujundusest. 
Leitud tapeedid on abiks Loodi ehitusajaloo mõistmisel. 
Lisaks voogavale draperii-tapeedile ja kontrastsetele trii-
bulistele tapeetidele väärib esiletõstmist kunagise trepi-
käigu kahest tapeedist esimene. Ühtlase jaotusega Taro 
kaarte meenutav muster on kaunistatud naivistlike, loo-
dusest inspireeritud geomeetriliste kujunditega.

Kadri Kallaste on ajalooliste tapeetide asjatundja ja 
konservaator, Viljar Vissel on Muinsuskaitseameti 
vallasmälestiste nõunik.

LOODI MÕISA PEAHOONE INTERJÖÖRI 
UURINUD TARTU KÕRGEMA KUNSTIKOOLI 
MAALINGUTE OSAKONNA JUHATAJA HELI 
TUKSAMI KOMMENTAAR:
Sellele, et juurdeehitus oli pererahva kasutuses, viitab 
esimese korruse pidulik kujundus ja suursugused tapee-
did tervikliku kujundusega II korrusel, mille keskteljel 
paikneb algse kaaravaga ruum, kus asub kõige esindusli-
kum tapeet. Huvitaval kombel on siin drapeeringut kuju-
tav helesinine tapeet pandud seina tagurpidi. See tekitab 
küsimuse, kas drapeeringu järgimine polnud esmatähtis 
või eksisid töö tegijad? Tapeet on plokitrüki tehnikas väga 
paksul käsitsivalmistatud u 50 × 50 cm lehtedest liide-
tud paberil, millest moodustub paan. Tapeedi materjali 
kiuproov näitas lina ja kanepi sisaldust. Uuringute käigus 
tapeedid dokumenteeriti ja soovitaksin, et restaureerimis-
tööde perspektiiviks võiks olla algse kujunduse taasta-
mine.

1 Investigation, Analysis, and Authentication of Historic Wallpaper 
 Fragments – Journal of the American Insitute for Conservation, 2004. 
 Vol. 43, No. 1, pp. 91 – 110.
2 Aplikatsioon on tapeedi pinnale kleebitav lisadetail: bordüür, tahveldist 
 imiteerivad nurgikud jms.
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(6)

(8)

(10)

(7)

(9)

(11)

(5)

(5) Juuru pastoraadi saaliga külgneva ruumi esimene, 1842. a toimunud remondi-aegne tapeedikiht. Fotod Viljar Vissel
(6) Juuru pastori kirjutustoa 1860ndatest aastatest pärinev stiliseeritud luuderohuväätidega tapeet
(7) Juuru pastori kirjutustoa kolmas, 1875. a pärinev tapeedikiht
(8) Loodi mõisa peahoone unikaalne draperiid imiteeriv tapeet. 18/19 saj. vahetus. Foto Karin Ojaste
(9) Loodi mõisa peahoone endises trepikäigus olev 18. saj lõpust pärinev loodusmotiivide ainetel Taro kaarte meenutav tapeet. Fotod Viljar Vissel
(10) Loodi mõisa peahoone endises trepikäigus olev luksusliku ornamendiga teine tapeedikiht pärineb 19. saj keskelt
(11) Loodi mõisa peahoone 19 saj. algusest pärinev triibuline tapeet

KADRI KALLASTE, VILJAR VISSELPRAKTILIST / AJALOOLISTE TAPEETIDE UURIMISE VAJALIKKUSEST
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Rahvakeelne ‘naga’ või ‘naa’ ehk siis ‘puitpunn’ või ‘puu-
nael’ puitarhitektuuri konstruktsiooni elemendina ulatub 
tagasi vähemalt keskaega. Eesti kõrvalistes maapiirkon-
dades oli selline konstruktsioonivõte kasutusel talurahva- 
arhitektuuris uste, põranda- ja seinalaudiste juures kuni 
19. sajandi keskpaigani. Puunagadega väravad on ülemi-
nekuvorm puusagaratega uksepõõnadelt raudhingedega 
versioonile, mis 19. saj keskpaigast alates asendusid lõpli-
kult naeltega.
  Saaremaal Valjala valla Lööne küla Paavli talu rehi-
elamu rehealuse osal ehk Paali rehalal on õnnelikul kom-
bel säilinud hoone ehitusaegsed, 1814. või 1815. aastast 
pärinevad suured lõunapoolsed väravad. Väravate vanust 
kinnitab lisaks visuaalsele dateerimisele ka Alar Läänelaiu 
tehtud dendroanalüüs (vahelaetalad on langetatud 1814. a  
talvel), ning rehala teistest, põhjapoolsetest väravatest 
ainsana säilinud element, ülemine uksepõõn, kuhu on lõi-
gatud aastaarv „181...”. Need vanad ja lääpas uksed on 
väärtuslikud infokandjad eelkõige valmistamise tehnoloo-
gia poolest.
  Võttes arvesse uste vanust ja suhtelist haruldust, 
oli eesmärk tööst maksimaalselt tehnoloogilist informat-
siooni ammutades need esteetiliselt ilustamata konser-
veerida ja töökorda seada. Alternatiivvariant valmistada 
ustest koopiad ja paigutada originaalid hoonesse hoiule, ei 
tulnud kõne alla. Koopiatel ei saa kunagi olema sajandite-
vanustele ustele iseloomulikku häält (kääksud, naginad) 
ning need ei passi ka esteetiliselt vanade paekivi- ja kir-
vega tahutud palkidest seinte naabrusesse. Samuti oleme 
liiga palju harjunud nägema originaali asemel koopiate 
eksponeerimist, mis võtab sageli võimaluse tõeliste väär-
tuste nautimiseks. 
  Uste seisukord enne restaureerimist oli väga halb. 
Parempoolset ust oli kõvasti paigatud: asendatud mõle-
mad põõnad ning hiljem naelutatud sissepoole lisapõõ-
nad. Üks hing oli välja vahetatud suurema vastu. Puit-
punne siin säilinud ei olnud, kuigi vana puunagade-aegne 
diagonaalpõõn oli ukselaudise külge kinni naelutatud. 
Vasakpoolsest väravast oli säilinud seevastu peaaegu kogu 
algne lahendus. Mõlema ukse kokkukäivad servalauad 
olid välja vahetatud umbes 20. saj alguses, mistõttu ei ole 
teada, kuidas uksed algselt omavahel sulgusid. Uued ser-
valauad olid käsitsi saetud ja täispunni aetud ning põõ-
nadele naelutatud. Väravate algosadeks lammutamisel 
kogunes kahe ukse peale kokku korralik topsitäis 20. saj 
jooksul remontimisel sinna sisse löödud naelu. 
  Väravate lauad on käsitsi saetud ja erinevad mõne-
võrra paksuselt, jäädes vahemikku 28–32 mm. Lauad 

nagadega väratiste ehk PuitPunnidega uste 
restaureerimisest Paali rehala näitel

on servatud tõenäoliselt höövliga, sest need ei ole üht-
lase laiusega, vaid koonduvad ladvapoolses otsas. Ehita-
misel on pandud tüvepooled valdavalt üles ja ladvad alla, 
mis on tinginud olukorra, et mõlemad ukselehed on üle-
valt 2–3 cm laiemad kui alt. Trapetsikujuline ukseleht on 
aga kavalalt hingestatud, raiudes tenderposti ülemisse 
ossa laiema valtsi kui alla ja paigutades alumise latthinge 
lauaservast kaugemale nii, et uks avanemisel seinaga 
paralleelseks jääks. Laudade alumised otsad on enam-
vähem ühetasased, ülemised aga juhusliku pikkusega, 
kuna sulguvad palkseina peale. Väravad on olnud algselt 
väljastpoolt tõrvatud.
  Laudade kvaliteet mõnevõrra kõigub, st äärmised, 
hingi hoidvad lauad on väga vaigused ja saetud jämedast 
palgist, mõned keskmised aga üsna maltsased (hõreda 
aastarõngaga), pärinedes peenematest palkidest. Läbi-
segi männi- ja kuuselauad on võrdlemisi väheste oksakoh-
tadega. Laudade ja põõnade materjal on hoolikalt valitud, 
sest ükski neist ei ole keerdkasvuga. 
  Lisaks pealelöödud diagonaalile hoiavad uksetahvli 
jäikust ka lauaservi omavahel ühendavad 8 cm pikkused 
nihkepunnid. 11 mm jämedusi tammepunne on löödud  
3 tk iga lauaserva kohta ja need istuvad ukselaudade täis-
punnsoonte põhjas. Nihkepunnid olid valdavalt kas mur-
dunud, läbi mädanenud või deformeerunud. 
  Algsed tihedast kuuse radiaalpuidust valmistatud 
nagad olid enne paikalöömist ilmselt ahju peal tislerikui-
vaks kuivatatud ja tulid üsna raskelt põõnadest välja. Hori-
sontaalpõõnade nagad olid läbimõõduga 22 mm, diago-
naalpõõnade nagad 16 mm. Uued puunagad valmistati 
samuti tiheda aastarõngaga männi ja kuuse radiaalpui-
dust (aastarõngas 1 mm või väiksem). Ainsa restaureeri-
misaegse täiustusena valmistati põõnade ja diagonaalide 
äärmised nagad siseruumis järelkuivatatud sooniidu jalal-
kuivanud tammest. Viimane on eriti tiheda aastarõngaga, 
kuna soos on kasvutingimused tammele üsna kesised.
  Järgnevalt oli tähtis nagade paigaldamise suund, et 
saavutada nende parim haakumine. Kuna ukselaud aset-
seb põõnaga risti, on radiaalset puunaga võimalik paigal-
dada kolmel viisil: 1) ukselauaga risti, 2) põõnaga risti,  
3) mõlema suhtes 45-kraadise nurga all. Viimane variant 
on neist tugevaim, sest siis hoiab radiaalne naga diago-
naalsuunas nii lauda kui ka põõna ega ole karta tangen-
siaalsuuna kahanemisel ühe või teise elemendi loksuma 
hakkamist. Kindlustamaks nagade püsimise omal kohal, 
löödi nende otstesse tangensiaalsuunas 1 mm paksused 
kiilud, mis liimiti PVA-liimiga. Seega moodustab puunaga 
piltlikult needi, mis võimaldab põõnal ja laual omavahel 
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(1)

(3)

(4)

(1) Oranžiga on näidatud väravate juures tehtud proteesimised ja uued detailid; punktiiriga nihkepunnid ja proteeside salapulgad 
ning varjatud proteesijätkud. Joonised Mihkel Koppel
(2) Puunaga pikilõige ukselaua ja põõnaga
(3) Puunaga paigaldamise võimalikud variandid: 1) põõnaga risti, 2) ukselauaga risti, 3) mõlema suhtes 45-kraadise nurga all. 
Kõige efektiivsemalt kiilub puunaga end kinni kolmanda variandi puhul
(4) Rehala väravate kinnitusvahendid. Vasakult: tammeklots puunaga valmistamiseks, puunaga toorik, kaks tammest puunaga, kolm 
kuusest puunaga, kaks tõrvatud originaalnaga, deformeerunud ja murdunud nihkepunnid, sepapolt ja -naelad latthinge kinnitamiseks laudisele.  
Foto Mihkel Koppel
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pisut mängida. Originaalis olid üksikute nagade kiilumi-
seks löödud nende otstesse sepanaelad (täpsemalt kabja-
naelad). Uued puunagad valmistati käsitsi noaga voolides. 
  Suure osa töömahust moodustas ukselaudade pro-
teesimine. Lauad proteesiti ükshaaval, paigates murdu-
nud ja kahjustatud servi ja alumisi otsi. Kõik pikiproteesid 
valmistati lapiti pool-poolega tapi abil, servatapid fikseeriti 
lisaks PVA-liimile ka salapulkadega proteesi servades.  
Mõnedel laudadel tuli taastada positiivne, mõnedel  
negatiivne punnsoon vähemalt sellisena, et nende vahelt 
valgus otse läbi ei paistaks. Üksikutel laudadel oli vajalik 
proteesi abil taastada kooniline pesa, kuhu kinnitub naga 
pea. Laudise proteesimise materjal saadi aastakümneid 
aida pööningul seisnud puiduvarudest. 
  Proteesimise järel immutati laudis 20% booraksi 
vesilahusega, kuna kahel laual oli märgata aktiivset too-
nesepa tegevust. Mürgitamisjärgselt kuivanud lauad töö-
deldi küllastumiseni naturaalse puutõrvaga Saare Tõrv 
OÜ-lt (lahjendatuna 10% tärpentiniga), mis kanti peale 
peaaegu keevana. Pärast paarinädalast tõrva imbumist 
päikese käes oli võimalik lauad uksekilbiks kokku lüüa. 
Sellise töötluse tulemusena tooneseppade tegevus puidus 
lakkas.
  Pärast keerukat ja edukalt lõpule viidud Paali rehala 
väratiste laudhaaval paikamist olen seisukohal, et mis-
tahes vanu väärtuslikke uksi annab lõputult lappida ja 
remontida ning neid ei pea asendama valimata puidust 
koopiatega, mis mõne aja pärast keerdkasvuga puidu või 
suure maltsasuse tõttu propellerisse tõmbavad ja kõm-
melduvad. Enamasti kaasneb sellise praktikaga ka origi-
naalustelt vanade hingede ja lukkude eemaldamine. Kogu 
selline tegevus vähendab pikas perspektiivis vana maja 
detailirikkust ja kahandab kultuuripärandi arhitektuurset 
väärtust. Kaasaja elektrifitseeritud ja motoriseeritud res-
taureerimisvõtteid teades võib väita, et õiget naga ei saa 
ei ehituspoe treitud kepist ega puuoksast, vaid see tuleb 
ikka tihedast radiaalpuidust traditsioonilisel moel käsitsi 
voolida. 

Mihkel Koppel on arhitekt.

(5) Rehala väravad enne restaureerimist. Fotod Mihkel Koppel
(6) Ukselaudis immutati küllastumiseni naturaalse keeva puu-
tõrvaga, mis päikese käes nädalaga laudisesse imendus
(7) Rehala restaureeritud väravad  taas oma kohal

(5)

(6)

(7)
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Loodi mõisa ajaloolise puukuuri restaureerimist juhtis 
ja suunas siinkirjutaja MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsist 
koostöös MTÜ Loodi Mõisa Arendusega ning Tartu Üli-
kooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala 
tudengitega. Kasutatud tapilahendustest ja restaureerimis- 
töödest koos illustreeriva pildimaterjaliga saab põhjaliku-
malt lugeda rahvusliku ehituse eriala üliõpilase Anu  
Armi 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril valmivast 
seminaritööst.
  19. sajandi lõpust pärineva historitsistliku puukuuri 
sõrestikku iseloomustab suurel määral n-ö ilma-naela-pist-
mata kontseptsioon, mille võtsime aluseks restaureerimise 
planeerimisel ja läbiviimisel. Lähtedokumentideks olid  
puukuurile koostatud muinsuskaitse eritingimused ning 
ICOMOSi ajalooliste puitehitiste taastamistööde standard.
  Restaureerimisvõtete valikul lähtusime kasutata-
vate tööriistade ja tõstemehhanismide võimekusest ning 
olemasolevast oskusteabest. Restaureerimise üheks pea-
miseks eesmärgiks oli kasutada nüüdisaegseid tööriistu 
pärandtehnoloogia võtete teostamisel, ilma et puukuuri 
ajalooline ilme seeläbi kannataks. Olen seisukohal, et 
tööprotsessi odavus ja -operatsioonide kiirus sõltub ehi-
tustehnoloogiast ja informatsioonist, mida puusepp tra-
ditsioonipõhiste puitkonstruktsioonide restaureerimisel 
kasutab. Et tootlikkuse ja resultaadi kvaliteet oleks maksi-
maalne, on oluline, et puusepad suudaksid kombineerida 
nii vanu kui ka kaasaegseid ehitusvõtteid ja töövahendeid. 

traditsioonilise ja tänaPäevase  
PÕimimisest PuusePatÖÖs loodi mÕisa  

Puukuuri Puitkonstruktsioonide 
restaureerimise näitel

  Suur osa pärandtehnoloogilistest töövõtetest toetu-
vad traditsioonilistele käsitööriistadele, nagu nt puusepa- 
peitlid, tahumiskirved, käsisaed, oherdid (käsipuurid), 
märkevahendid jms. Puusepa töö edukus sõltub suurel 
määral tema kohanemis- ja analüüsivõimest ning nii aja-
looliste kui ka kaasaegsete tööriistade käsitsemisosku-
sest. Traditsiooniliste käsitöövõtete kasutamine vanade 
puitkonstruktsioonide taastamisel nõuab puusepalt head 
füüsilist ja vaimset vormi ning oskusi. Ettevõtja seisuko-
halt on enesestmõistetav, et pärandtehnoloogia rakenda-
mine kasumi teenimisel vajab teooria ja praktika kombi-
neerimist ning pikaajalist, sisutihedat kokkupuudet eri-
nevate pärandehitustehnoloogiatega ja ühtlasi ka valmis-
olekut kaasata töös tänapäevast mõttelaadi, et luua aja-
looliste puitkonstruktsioonide restaureerimise efektiivset 
skeemi. Viimane hõlmab parimaid ja ratsionaalsemaid 
tehnikaid ning võimalikult arukaid tööriistu ja -abinõusid 
(nt šabloonid, projekteerimisprogrammid, tõstemehhanis-
mid jne). Mitte vähem oluline pole ka pädev töötajaskond, 
kellel on toimuvast selge arusaam.
  2012. a märtsis alustasime puukuuri konstruktsioo-
niosade märgistamist demonteerimiseks. Puitkonstrukt-
siooni kahjustuste ulatus – u 70% tervikust – tingis 
otsuse võtta sõrestik lahti. Katuse läbijooksude ja ümbrit-
seva pinnase kerkimise tõttu oli see niivõrd tugevalt kan-
natada saanud, et konstruktsiooni lahti võtmata polnuks 
parandamine võimalik.

TARMO TAMMEKIVIPRAKTILIST / LOODI MÕISA PUUKUUR

(1) Loodi mõisa restaureeritud puukuur. Foto Tarmo Tammekivi

(1)
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  Ajalooliste puitkonstruktsioonide demonteerimine 
on küllalt levinud viis nende korrastamiseks. Puusep-
pade seisukohalt annab konstruktsiooni avamine võima-
luse korraldada taastamist meistri töötasapinna kõrgu-
selt: saab olla kahe jalaga maapinnal, vajamata erilisi tugi-
sõrestikke ja tellinguid. Ühtlasi saab sel juhul hakkama 
vähemate spetsialistidega. Loodi puukuuri konstrukt-
sioonidetaile parandas kaks ning võttis lahti ja pani uuesti 
kokku neli puuseppa.
  Suur osa puukuuri konstruktsioonidetaile taastati 
2012. a suvel MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsi töökojas. 
Konstruktsioon jagati osadeks, mis võimaldas määrata 
restaureerimist vajavate detailide taastamise järjekorra. 
Alustati kuuri idasuunalisest otsaseinast, kuna sealt sai 
võtta kõrgus- ja laiusmõõdud läänesuunalise otsaseina 
taastamiseks, kus algset oli säilinud vaid u 25%.
  Ehisdetailide parandustöödeks ja koopiate valmista-
miseks kasutati originaaldetailidelt võetud šabloone. Dia-
gonaaltugesid kaunistava puitpitsi restaureerimine osutus 
arvatust keerulisemaks. Kaheteistkümnest puitpitsitahv-

list leidis vaid üks taaskasutust, ülejäänud üheteistküm-
nest tuli valmistada koopiad. 
  Sõrestikkonstruktsiooni kahjustunud osade paranda-
misel kasutati nn ilma-naela-pistmata tapilahendusi, säi-
litades nii konstruktsiooni algupära. Tapilahenduste üles-
ehitus sõltus suurel määral ka olemasolevatest tööriista-
dest, oskusteabest ning piiratud ajast. 
  Kasvavad tööjõukulud sunnivad otsima uusi lahen-
dusi ja mooduseid puusepavõtete ja -tehnoloogiate opti-
meerimiseks restaureerimisel eesmärgiga säilitada konst-
ruktsiooni algupärast ideed. Loodi puukuuri ennistamise 
näitel võib tõdeda, et targalt valitud töövahendid ja -korral- 
dus aitasid tõhustada traditsioonipõhiste puitkonstrukt-
sioonide restaureerimist, ilma et ehitise ajalooline väljanä-
gemine seeläbi oleks kannatanud. 

Tarmo Tammekivi on puitkonstruktsioonide  
restauraator, puusepast ettevõtja ja Tartu Ülikooli  
Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia eriala 
magistrant.

(2) Restaureerimiseks oma kohalt eemaldatud konstruktsioon MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsi töökojas. Fotod Tarmo Tammekivi
(3) Diagonaaltoe puitpitsi šablooni järgi valmistatud koopia
(4) Ilma-naela-pistmata tapilahendus
(5) Monteerimine

(2) (3)

(5)

(4)
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Värviuuringutest ajendas veel kord kirjutama tõdemus, et 
ajalooliste hoonete fassaade pole enam aastaid viimistle-
tud värvisondaažide alusel, ning eriti just viimasel ajal, mil 
hoonete välisilmeid võrdlemisi ulatuslikult uuendatakse. 
Selle probleemi tõstatas hiljuti arhitektuuriajaloolane Oli-
ver Orro, andes Muinsuskaitse 2012. a aastaraamatus 
ülevaate Tallinna ajalooliste eeslinnade korterelamute fas-
saadide restaureerimisest.1 Konkreetseid näiteid analüüsi-
des jõudis Orro järeldusele, et enamik mälestiseks tunnis-
tatud hoonete värvilahendusi ei tugine uuringutele. 
  Samale tõdemusele on oma uurimistöödes jõud-
nud ka EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna 
tudengid. Anita Jõgiste uuris bakalaureusetöö (2012. a)  
raames Tallinna vanalinna 19. sajandi esimese poole  
klassitsistlike hoonete värvilahendusi. Vaadanud läbi ligi 
kolmekümne eri hoone restaureerimisprojekti, leidis ta 
sondaažide dokumentatsiooni vaid Pikk 14 ja 66 majadel.  
Kahel viimasel aastal on üliõpilased õppetööna uurinud 
ka teiste ajastute hoonete värvitoone – järeldused on eel-
kirjeldatutega sarnased. Kui värvilahendus ongi antud, 
puuduvad enamikes projektides andmed selleteemaliste 
uuringute kohta. Eriti napp on teave uste autentsetest 
värvidest. Seega on üldistuste tegemine eri ajastutel levi-
nud värvitoonide kohta väga keeruline.
  Süstemaatiliste uuringute puudumise tõttu saab vär-
vitoonidest võrdlemisi vähe informatsiooni ka Muinsus-
kaitseameti välja antavatest restaureerimisalastest teabe-
voldikutest ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti erinevaid 
hoonetüüpe tutvustavatest raamatukestest. Juugend-
stiilis hoonete puhul on nt märgitud vaid seda, et krohvi-
tud seinad värviti kollakates, pruunides ja rohelistes ning 
puitosad tumedates toonides. Siia peaks kindlasti lisan-
duma nt teadmine Tallinna kivist üürimajade juugend-
arhitektuuri viimistluse kohta: nende hoonete fassaa-
didele on iseloomulik rustikaalse paekivi ja erineva fak-
tuuriga krohvipindade vaheldumine siledatega, kusjuu-
res eelistatud olid tumedad põhitoonid. Juugendfassaadi 
originaalilähedase restaureerimise õnnestunud näiteks 
on hiljuti valminud Raua tn 39 maja. Seevastu on aga nt 
Kreutzwaldi tn 7 elamu juugendarhitektuurile iseloomu-
likku välisviimistlust oluliselt muudetud. Faktuuriga sei-
napinnad on siin krohvitud siledaks ning erinevalt algse-
test hallikatest toonidest on fassaad värvitud sobimatult 
roosaks. Kui funktsionalistlikus stiilis hooneid tutvustavas 
brošüüris on välisviimistluse põhitoonid üldistatult esi-
tatud, siis nt Tallinna maja käsitlevas trükises pole vär-
vilahenduste kirjeldust üldse. Paraku on selle majatüübi 
kohta leitud väga vähe lisateavet ka tudengite läbi vaada-

kriitiliselt värviuuringutest 
vÕi Õigemini nende Puudumisest 

tud projektidest, sest värvisondaaže ei ole üldjuhul tehtud 
või vähemalt mitte dokumenteeritud. 
  Viimase põhjalikuma uurimistöö värvide kohta Eesti 
arhitektuuris tegi üle kolmekümne aasta tagasi Krista 
Kodres.2 Kuna 1980. aastatel puudus nii Tallinnas kui 
kogu Eestis süstemaatiline sondaažide võtmise praktika 
ja tulemuste fikseerimine värviproovidena, selgitab Kodres 
sondeerimise vajalikkust, kutsudes üles värvilahenduste 
andmepanga loomisele. Ühtlasi esitab ta ka fassaadide 
värvitoonide määramise alusena enamkasutatud kont-
septsioonide eelised ja puudused. 

– Muinsuskaitse seisukohalt eelistatuim on origi-
 naalikontseptsioon, mille puhul lähtutakse 
 sondaažidega leitud originaalsest värvitoonist. Siin 
 aga tuleb arvestada sellega, et värvitoonid võivad olla 
 tuhmunud. Juhul kui fassaade on korduvalt ümber 
 ehitatud, tuleks värvilahenduse valikul lähtuda 
 fassaadilahenduse domineerivast stiilist.
– Analoogiakontseptsiooni puhul valitakse värvi-
 toonid eelneva kogemuse põhjal. See vajab teadmisi
 eri arhitektuuristiilide värvikujunduse printsiipidest, 
 mida aga alati ei tunta.
– Linnaehituslik kontseptsioon lähtub värvi-
 harmooniast linnapildis, arvestamata aga ehitus-
 ajaloo eri etappe ja restaureerimisprintsiipe.
– Tähtsamate hoonete esiletõstmise ja elusta-
 mise kontseptsiooni kohaselt moonutatakse 
 majade väljanägemist sõltuvalt hetkel valitsevast 
 värvimoest, mida tuleb aga lugeda üsna kaheldava 
 väärtusega tegevuseks. 

Aastakümnetetaguse uurimistöö järeldused ja soovitu-
sed on aktuaalsed tänapäevalgi. Kuigi maju on eri ajas-
tute värvimoest tulenevalt pidevalt üle võõbatud, peaks 
vähemalt mälestiste ja muinsuskaitsealadel paiknevate 
hoonete toonide aluseks olema dokumenteeritud värvi-
sondaažid. See nõue võiks laieneda ka miljööväärtuslikele 
aladele, kus uuendatakse hoonestuse ilmet eriti suures 
ulatuses ja hoogsalt. Fassaadide soojustamisega kaotavad 
paljud majad algsed viimistlusmaterjalid, mistõttu selliste 
uuringutega on kiire. Ka tuleks uurida lammutamisele 
määratud maju, st lisaks seni nõutud ajaloolisele õiendile 
tuleks kõigis enne 1940. a ehitatud  hoonetes, mida  
on lubatud lammutada, läbi viia ka viimistlusuuringud.  
Seda ka juhul kui hooned ise ei ole muinsuskaitselisest 
aspektist väärtuslikud, võib nii kogutav teave moodustada 
olulise tausta arhitektuuripärandi säilitatavale osale. 
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  Muinsuskaitseseadusest lähtuvas määruses „Kinnis- 
mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muin-
suskaitse eritingimuste koostamise kord” on üheks eri-
tingimuste osaks uuringute tulemused, mille alusel võib 
Muinsuskaitseamet nõuda värvitoonide määramiseks 
sondaaže. Miks siis ei ole värviuuringuid seni korralikult  
tehtud ega nõutud? Põhjenduseks ei saa olla omanike 
vastuseis uuringutele või rahanappus, sest projekteeri-
mise ja ehitamise kogumahuga võrreldes on viimistlus-
uuringud suhteliselt odavad. Ei saa ka kuidagi väita, et 
värviuuringuid ei osataks teha – restaureerimistudengite 
õppekavas on need juba esimesel kursusel. Taunitav on ka 
uuringute edasilükkamine projekteerimise või ehitamise 
etappi, kuna üldjuhul nende esitamist ei kontrollita.
  Seega on viimane aeg alustada süstemaatiliste värvi- 
uuringutega ja nende alusel andmepanga koostamisega, 
mis võimaldaks edaspidi teha järeldusi ja anda soovitusi  
eri ajastu hoonete värvimiseks ka analoogiaprintsiibil. 
Seda enam, et originaalset substantsi, mida uurida, ei 
pruugi enam kauaks jätkuda. 

1 Orro, O. Uus nägu pähe! Korterelamute fassaadide restaureerimisest 
 Tallinna ajalooliste eeslinnade ehitismälestiste näitel. Muinsuskaitse 
 aastaraamat 2012. Tallinn, 2013, lk 10–14.
2 Kodres, K. Värv Eesti arhitektuuris. Kd IV. Ajalooliste hoonete värvimise 
 printsiipidest. Värvisondaažid Tallinna vanalinnas. MKA, A-1044; Kodres, 
 K. Värv Eesti arhitektuuris. Kd V. Värvimaitse peegeldusi arhitektuuriala-
 ses kirjanduses ja ehitusprojektides 17.–19. saj. MKA, A-1178; Kodres, 
 K. Värv Eesti arhitektuuris. Kd VI. Tallinna vanalinna fassaadide värvi-
 sondaažid 1984. aastal. MKA, A-1245

  EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond  
on valmis andma oma panust tekkinud kriitilise olukorra 
lahendamiseks. Värviuuringute projekti raames võiksime 
ette võtta seni veel originaalkujul säilinud fassaadide son-
deerimise ja värvilahenduste andmepanga koostamise 
ning selle töö alusel üldistuste tegemise. Kuna uurimistöö 
on võrdlemisi mahukas, vajaks see riigi ja omavalitsuste 
toetust.

Lilian Hansar on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna juhataja.

(1) Lai tn 17. Sondaažide alusel taastatud barokse värvilahendusega hoone. Fotod Kristo Kooskora
(2) Pikk tn 14 on sondaažide alusel taastatud 19. saj I poole klassitsistlikele hoonetele iseloomulik värvilahendus
(3) Juugendfassaadi restaureerimise heaks näiteks on Raua tn 39 maja fassaad
(4) Kreutzwaldi tn 7 elamu juugendarhitektuurile iseloomulikku välisviimistlust on kahjuks oluliselt muudetud

(1) (2)

(3) (4)
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Käesoleva artikli eesmärgiks on arutleda, kuidas saab aja-
looliste kivihoonete säilitamist toetada sobivate energiatõ-
hususe meetmete teadliku rakendamisega.
  Siintoodud ettepanekud tuginevad projekti Co2ol-
Bricks Climate Change, Cultural Heritage & Energy 
Efficient Monuments1 tulemustel ning järeldustel. Partne-
reid oli 18, kokku üheksast riigist: Saksamaa, Eesti, Läti, 
Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Poola ja Valgevene. Projekti 
eesmärgiks oli leida lahendusi ajalooliste hoonete energia-
tõhususe suurendamiseks, säilitades samaaegselt nende 
ajaloo- ja kultuuriväärtust.
  Energiatõhususe teema tõstatas projekti initsiaator 
ja juhtpartner Hamburgi Kultuuri- ja Spordiamet seo-
ses vanade tellishoonete suurte ekspluatatsioonikulude 
ning kehva sisekliimaga, mistõttu paljud korterid neis 
jäävad tühjaks, ning see omakorda halvendab hoonete 
säilimist. 
  Eestis moodustavad ehitismälestised ehitusregistri 
andmeil vähem kui 1% registris olevatest hoonetest (nii 
elamud kui ka mitte-elamud). Kui vaadata tellishoonete 
osa mälestiste üle-eestilises kogumis, on neid samuti 
vähe. Projekti raames käsitlesime kõiki kivimaju, mille 
ehitusaasta oli 1945 või varasem ja mille soojustamine 
väljastpoolt ei ole muinsus- või miljööväärtuse seisukohalt 
lubatud. 
  Üldlevinud veendumuse kohaselt on vanades hoone-
tes energiatarbimine palju suurem kui nn tavahoonetes. 
Arvatakse, et need lasevad ohtrasti tuult ja külma läbi ning 
nende renoveerimine on kallim kui uue maja ehitamine. 
  Kuna ajaloolise ja miljööväärtusega kivihoonete ener-
giatarbimist ei ole Eestis varem uuritud, valisime koostöös 
Tartu Linnavalitsusega vaatluse alla 19 ehitist, millest 
seitse olid haridusasutused, neli korterelamud ja kaheksa 
muu kasutusfunktsiooniga, köetava kogupinnaga 33 134 m2.  
Kahes hoones (Tiigi tn 11 ja Herne tn 32) tehti lisaks 
energiatarbimisele ka sisekliima uuring. Mõlemad uurin-
gud teostas HEVAC OÜ (konsultant Teet Tark).2 

KUI ENERGIAKULUKAD ON ENNE 
1945. A EHITATUD KIVIHOONED?
Uuritud hooneid iseloomustab kolme viimase aasta kesk-
mistatud energiatarbimine. Koguenergiakulu sisaldab nii 
soojusenergia-, ventilatsiooni-, valgustuse- kui ka kodu-
masinate kasutuse elektrienergia kulu. 
  Uuring näitas, et kõige rohkem energiat võtavad kor-
terelamud, kus kulud olid 174 kuni 375 kWh/m2 kohta 
aastas, ja kõige vähem energiat tarbivad haridusasutused: 
kulud 131 kuni 185 kWh/m2 kohta aastas. Enim kulub 

energiatÕhususe suurendamine ajaloolise 
väärtusega kivihoonetes

soojusenergiat, mis võimaldab järeldada, et suurimaks 
säästuvõimaluseks ongi kütte- ja elektrikulude optimee-
rimine.

Need arvud ei võimalda aga teha üldistavaid järeldusi, 
kui ei oleks võrdlusbaasi, milleks saime kasutada Tartu 
Regiooni Energiaagentuuri (TREA) 2012. a tehtud 64 
munitsipaalhoone energiatarbimise analüüsi3 tulemusi. 
TREA uuring hõlmas 64 hoonet. Co2ol Bricks hoonete 
ja nn referentshoonete (TREA uuritud) energiatarbimise 
võrdlus näitas, et oletus, nagu oleks enne 1945. a ehita-
tud ajaloo- ja miljööväärtusega hoonete energiatarve väga 
palju suurem kui referentshoonetes, ei pea paika. Võrdlus-
arvud näitasid siin keskmiselt vaid 16% võrra suuremat 
energiatarbimist. Seega ei peaks pilt ajalooliste majade 
omanikke energiakulude kontrollimise võimalikkuse osas 
hirmutama.

KUIDAS JUHTIDA ENERGIAKULUSID 
VANADES KIVIHOONETES?
Ajalooliste hoonete säilimist mõjutavad nii omanikud kui 
ka kohalikud omavalitsused ja Muinsuskaitseamet. Esi-
mesed vastutavad hoonete igapäevase hooldamise ja kor-
rasoleku eest, teised aga nõustavad ning seavad miljöö-
väärtuslike ning muinsuskaitsealuste ehitiste renoveeri-
miseks ja restaureerimiseks vajalikke piiranguid.
  Omanikud ei saa teha kompetentseid otsuseid ilma 
pädevate teenuseosutajateta, kelleks on energiaaudiitorid, 
projekteerijad, ehitajad ning järelevalvajad. Paljud  

(1) Energiatarbimise komponentide jaotus erineva kasutusotstarbe 
järgi. Joonis Anne Randmer

(1)

Elekter
28%

Küte
70%

Soe vesi
2%



88

ENERGIATÕHUSUSE SUURENDAMINE KIVIHOONETES / PRAKTILISTANNE RANDMER  

hakkajad omanikud on tellinud oma majadele energia- 
auditid. Kahjuks ei ole aga suuremal osal audiitoritest veel 
piisavalt teadmisi ajalooliste hoonete ehituslikest eripära-
dest ega seatavatest piirangutest, mistõttu nende paku-
tavaid hoone energiatarbe vähendamise soovitusi ei saa 
pahatihti reaalsuses rakendada. Sageli ei arvesta ka reno-
veerimislaheduste projekteerijad ajalooliste hoonetega 
kaasnevaid tehnilisi ja materjalipiiranguid. Samuti ei ole 
omanikudki kuigi nõudlikud ehitusjärelevalve teostamisel, 
kuna selle kohta lihtsalt teatakse liiga vähe. Seetõttu on 
äärmiselt oluline kõikide osapoolte teadlikkuse tõstmine. 
  Esmaseks soovituseks ajalooliste ja muinsuskaitse-
aluste hoonete omanikele on tööde alustamist puuduta-
vate tingimuste ja soovituste saamiseks pöörduda koha-
liku omavalitsuse ja Muinsuskaitseameti spetsialistide 
poole. Alles seejärel on mõttekas tellida energiaaudit. 
Levinud tava on valida projekteerija ja ehitaja vähempak-
kumise alusel, kuid siingi peab omanik olema kindel, et 
need teenuseosutajad on kompetentsed, infot tasub otsida 
vastavate liitude kodulehtedelt ja registritest. Samuti ei 
tasuks kokku hoida ehitusjärelevalve pealt, et pärast tööde 

lõppemist poleks renoveeritud hoone selline, nagu näha 
ülal esitatud termopildil.
  Projekti käigus koolitati 97 ajaloolise maja omanikku, 
30 energiaaudiitorit, 32 projekteerijat ja arhitekti  
ning 17 kinnisvara hooldajat. Kõik huvilised võivad  
projekti kohta põhjalikumalt lugeda veebiaadressilt  
www.emieco.ee/coolbricks, kus uuringute rubriigis leiab 
muuhulgas ka täpsemaid soovitusi muinsuskaitsealuste ja 
miljööväärtuslike kivihoonete energiatõhusamaks muut-
miseks.

Anne Randmer on strateegilise juhtimise ja 
arenguprogrammide konsultant.

1 http://coolbricks.eu/
2 Uuringutulemustega on võimalik täpsemalt tutvuda 
 http: //www.emieco.ee/coolbricks/uuringud
3 Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuring. Tartu Regiooni 
 Energiaagentuur, 2012.

(2) Projekti raames uuriti Tartu Seltsimaja hoone (Tiigi tn 11) energiatarbimist ja sisekliimat. Foto Mart Siilivask
(3) Tartu ajalooliste kivihoonete uurimine näitas, et õhuleke läbi välispiirete oli neis suurem kui tavahoonetes. Põhiliselt lekkis akende ja välis-
seinte liitekohtades ja seinte ebatihedustes. Viimast näeb selgelt alumiselt pildilt, kus uuringu ajal tekitatud 50 Pa alarõhu tingimustes on vuugi- 
kohtades oluliselt madalam temperatuur, mis osutab soovimatule õhulekkele vuukide kaudu (seinal olev võrestik). Termopildid HEVAC OÜ
(4) Energiakulude kokkuhoiu võimalusi on mitmeid. Arhitektuurimälestisena kaitse all olevas Vihula mõisa aidas, kus nüüd paiknevad  
konverentsikeskus ja hotell, saadakse osa soojast veest maapinnale paigutatud päikesekollektorite abil. Hoone küttekeha on maasoojuspump. 
Foto Mart Keskküla

(2)

(4)

(3)
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Kes kunagi on käinud Saaremaa looderannikul Harilaiu 
poolsaarel ja võtnud ette rännaku selle kaugemasse tippu, 
on oma üllatuseks märganud Kiipsaare nukal, otse keset 
vett viltu vajunud sihvakat tuletorni. 1933. aastal rajatud 
torn on omal ajal asunud umbes 100–150 m kaugusel 
merest, ent seisab täna rannajoone muutumise tagajärjel 
ligi 1,5–2 m sügavusel vees. Muutunud ei ole mitte 
ainult tuletorni asukoht maismaa suhtes, vaid ka selle 
otstarve. Kunagi merel orienteerumiseks ja poolsaare 
ümber asuvate rohkete ohtude eest hoiatamiseks ehita-
tud majakas ei põle tuli alates 1992. aastast, oma rolli 
navigatsioonimärgina minetas see ametlikult 2009. a. 
Tänaseks pigem sümboli staatuse omandanud ja matkara-
dade sihtpunktiks kujunenud tuletorn kogub aga tuntust 
tormilainetuse ja erosiooni tõttu asendit muutes. Mõnel 
aastal on ta viltu nagu Pisa torn, järgmisel võtnud aga taas 
püstise asendi. Mere ja maa piir on pidevas liikumises, ent 
kõige jälgitavam ja tajutavam on see meie jaoks just sellis-
tes kohtades ja olukordades. 

ÜHINE MERI, ÜHISED VÄLJAKUTSED
Muutuva mere- ja rannikukultuuri erinevad vormid oligi 
peateemaks 18.–20. septembrini 2013. a Tallinnas toi-
munud V Läänemeremaade kultuuripärandi foorumil. 
Rannikualasid iseloomustab ühelt poolt tugev surve kul-
tuuripärandile ja elukeskkonnale ning teisalt tööpuudus 
ja rahvaarvu vähenemine äärealadel. Foorumil käsitleti 
mere- ja rannikukultuuri ajaloolisi ja tänaseid arengu-
suundi, pärandi säilimise probleeme ja võimalusi ning rii-
kide poliitikat ja praktikat nende küsimuste lahendamisel. 
Oma kogemusi jagasid nii Läänemereäärsete riikide esin-
dajad kui ka külalised USAst, Hispaaniast, Prantsusmaalt 
ja Šveitsist, tuues meieni maailmapärandit, veealust kul-
tuuripärandit ning erinevaid rannikualade planeeringuid ja 
tegevusi puudutavaid teemasid. 
  Läänemereäärseid maid seob ühine ajalugu ja mis 
kõige olulisem – ühine meri. Uueks väljakutseks siinsete-
le riikidele on merealade planeeringud, millega enamusele 
meist seostuvad ilmselt eelkõige avamere tuulepargid. 
Mitte vähemtähtsaks osaks on seejuures aga ka kõikvõi-
malikud meresügavuses peituvad objektid (laevad, õhusõi-
dukid, ehitised jms). 
  UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konvent-
sioon seab sellise pärandi kaitseks kindlad alusraamid. 
Üheks olulisemaks kriteeriumiks on siinjuures enne 
mistahes veealusele kultuuripärandile suunatud tegevuse 
alustamist esimese valikuna kaaluda objektide säilitamist 
in situ ehk oma algsel asukohal. Sellise eelistusega rõhu-
tatakse ajaloolise ja loodusliku konteksti tähtsust ning 

muutuv mere- ja rannikukultuur. 
v läänemeremaade kultuuriPärandi Foorum

olemasoleva keskkonna poolt juba loodud häid säilimistin-
gimusi. 
  Veealuste leiukohtade uurimine mittedestruktiivsete 
meetoditega, nende säilitamine in situ ja visualiseerimine 
3D mudelite abil on leidnud laialdast kasutust. Üha roh-
kem otsitakse võimalusi n-ö nähtamatu pärandi nähtavaks 
tegemiseks. Nii on nt Soomes alates 2001. aastast kirjel-
datud meetoditega uuritud ja dokumenteeritud 18. saj pä-
rit laevavrakki Vrouw Maria.1 Terviklikult säilinud ja huvita-
va ajalooga vraki leidmisel kerkis üles mitmeid avalikkust 
erutanud küsimusi. Peamine neist puudutas laevavraki 
ülestõstmist, konserveerimist ja selle tarbeks eraldi muu-
seumi rajamist, nagu on tehtud Rootsi sõjalaevale Vasa. 
Esialgne otsus oli siiski vrakk säilitada in situ ning otsida 
võimalusi leiukoha ja selle keskkonna visualiseerimiseks. 
  Tänu tehnika kiirele täiustumisele ja merepõhja süs-
temaatilistele mõõdistustöödele leitakse Läänemerest 
igal aastal rohkem kui paarsada seni teadmata objekti, 
millest paljud on hästi säilinud vrakid. Ehkki iga riik vajab 
oma Vasa´t, ei ole selle väljavalimine uute leidude valguses 
enam üheselt selge ega kerge. 

AJALOOLISTE MEREÄÄRSETE LINNADE ARENG
Ajaloolised linnad on ehitatud mere äärde mitte seetõttu, 
et mere ääres elades saaks imetleda ilusat päikseloojangut 
või suvel suplemas käia, vaid ennekõike sobivate sadama-
kohtade pärast. Enne asfaltteid ja lennukeid oli meri täht-
saim ühendaja, mida mööda liikusid kaubad ja inimesed. 
Mereäärsetesse linnadesse voolas veeteed pidi rikkust ja 
kultuurisidemeid, mis lasid asumitel kasvada ja areneda. 
Järjest laiendati kaubasadamaid, mille lähedale kerkisid 
laohooned, vabrikud ja taristud. Sadamate, tööstuse ja 
linnaelanike arvu hoogne kasv viis aga selleni, et koos läks 
väga kitsaks, mistõttu enamus sadamaid ja tööstust kolis 
linnast välja, sinna, kus maa oli odavam ja naabrid ei kur-
justanud müra ning tänavaid ummistavate veoste pärast.
  Loodus ja maaomanik aga tühja kohta ei salli ja nii  
on paljudes linnades käimas elav arendustegevus mere- 
äärsete alade taaselustamiseks: endistest sadama- ja 
tööstusaladest saavad elu- ja äripiirkonnad, siin-seal kolib 
sisse ka kultuur, rohelus ja rannad. Mõnes mõttes taastub 
uues vormis tööstusrevolutsiooni-aegne maakasutus, kus 
rannas võis leida vaheldumisi supelasutusi, võrgukuure, 
väikesadamaid ja kohati ka päris vee piirile ehitatud ela-
muid.
  Samas ei ole ajalooliste linnade mereäärsed alad 
kusagil pelgalt tühjad arenduskrundid: need sisaldavad 
endas paljude sajandite kihistusi alustades vee ja pinnase 
sisse jäänud kunagistest sadamakonstruktsioonidest ja 

MUUTUV MERE- JA RANNIKUKULTUUR / PÄEVAKAJALISTMAILI ROIO, TRIIN TALK
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(1)

(2)

(1) Kiipsaare tuletorn on nii turismiobjekt kui ka pärandmaastiku osa, mis toob koos laevavraki jäänustega meieni rannajoone muutused 
ja omal ajal meresõidu seisukohalt oluliste objektide saatuse. Foto Marko Palm, avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 
Estonia litsentsi alusel
(2) Vana sadamakoha jäänused Narva-Jõesuus. Foto Maili Roio
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laevavrakkidest lõpetades vanemate ja uuemate, valdavalt 
tööstusliku või militaarse iseloomuga ehitistega. Tuleb 
valida, mida alles jätta, mida mitte. Nii nagu kurtis fooru-
mi külaline Hilde Vangstad Oslost, on paljudes linnades 
võimatu säilitada ja keerukas isegi dokumenteerida maa 
sisse jäänud konstruktsioonide kihistusi. Tallinnal on sel-
les mõttes läinud hästi: vanalinna ja mere vaheline ala jääb 
arheoloogiamälestise piiridesse, kus on võimalik pinnases 
peituv vähemalt läbi uurida. 
  Ranna-ala arendamisel on äärmiselt oluline taastada 
linna side merega ja säilitada väärtuslik ajalooline hoo-
nestus, mis annab kohale oma näo ja loo. Teine külaline 
Norrast, Cornelis Horn Evensen rääkis, et kuigi mitmed 
ehitised on riikliku või kohaliku kaitse all, on säilitamist 
väärivat hoonestust mereäärsetes piirkondades oluliselt 
rohkem ja selle võib hävitamisest päästa ka teabe kogu-
mine. Selleks on Norras loodud rannikualade ajalooliste 
hoonete register. Kohalikud omavalitsused saavad seda 
kasutada piirkondade arengute suunamisel, mis on and-
nud juba ka mitmeid häid tulemusi. 
  Linna avamine merele on eesmärk, millele on Tal-
linnaski ammu suund võetud, kuid tegudeni jõudmise on 
teinud keerukaks ala killustatus eri omanike vahel, pikad 
planeerimisprotsessid ja omavalitsuse piiratud võimalused 
ehitustegevuse alustamise kiirendamiseks. Välismaalase 
pilguga Tallinna põhjalikult uurinud itaallane Damiano 
Cerrone pidas Tallinna suurimaks probleemiks seda, et 
eraomanikud said maa ilma ehitustingimuste ja planee-
ringuta, mis on viinud selleni, et iga omanik arendab oma 
maatükki eri suunas ja omas tempos. 
  Mitmed positiivsed näited Läänemeremaade linnade 
mere- ja ka jõeäärsete alade arendamisest lõid mulje, et 
kallastel kulgevad kergliiklusteed, rohealad ja rannaribad 
ning muuseumid, kontserdimajad ja hästirestaureeritud 
ajaloolised hooned on kõikjal Euroopas tavaline pilt. Tege-
likkus pakub muidugi laiemat spektrit, kuid selge on see, 
et ideaaliks ja positiivseks eesmärgiks on selline ranna-
maastik põhimõtteliselt kõigis ajaloolistes linnades. Suuri 

suletud tööstusalasid taga ei igatseta, samuti ei kiideta 
randa privatiseerivaid tarastatud uusasumeid, iseloomutut 
masselamuehitust või mere äärde trügivaid magistraale. 
  Läänemereäärsed linnad, mille arengule panid aluse 
sadamad, on sadamad endast välja tõrjunud ning laiene-
vad hoogsalt. Iseenesest on see hea: linnal on mõni koht 
peale maanteeäärsete põldude, kuhu kasvada ja uued ela-
nikud saavad aknast päikseloojangut imetleda. Muutuste 
juures on aga oluline silmas pidada, et vana ja väärtuslik 
uuendamistuhinas prügimäele ei satuks ning et ei tekiks 
monotoonset ja üheplaanilist uuslinna, vaid mereäärse ala 
mitmekihilisest minevikust ja uutest funktsioonidest inspi- 
reeritud elav sümbioos. Esimene ja õige priske pääsuke 
on Tallinnal vesilennukite angaaridesse rajatud Meremuu-
seumina juba kohal. Loodetavasti saab see Europa Nostra 
restaureerimispreemiaga auhinnatud pärl omale naabriks 
veel mitmeid sama kvaliteetselt korda tehtud mereäärseid 
mälestisi, ümbruskonda väärtustavat uusarhitektuuri ning 
lihtsalt mõnusat olemiseruumi. 
  Rahvusvahelises seltskonnas sai selgeks, et sarnased 
suundumused ja probleemid on kõigis ajaloolistes mere-
linnades, endistes ja tänapäevastes suvituspiirkondades 
ning kuurortides, kalurikülades ja merelistel pärandmaas-
tikel. Vaatamata küsimuste sarnasusele, jõuti arusaamise-
le, et universaalseid, kõigile sobivaid lahendusi siiski pole, 
kuna iga juhtum on ainukordne ja sõltub eri huvigruppide 
eesmärkidest, ootustest ning koostööst. 
  Kes foorumile ei jõudnud, saab ettekandeid kuulata ja 
vaadata kodulehelt http://www.tallinnforum.eu/ 

Maili Roio on Muinsuskaitseameti veealuse pärandi 
vaneminspektor, Triin Talk on Muinsuskaitseameti 
ehitismälestiste peainspektor.

1 http://www.nba.fi/fi/vrouwmaria

(3) Hollandi kaubalaev Vrouw Maria hukkus teel Amsterdamist Peterburi 1771. a. Hästi säilinud vraki in situ rekonstruktsioon on joonistatud 
foto- ja videomaterjali põhjal.  Joonis Tiina Miettinen, Soome Muinsuskaitseamet
(4) Vaade Tallinna linnale merelt. Foto Maili Roio
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(5) Aker Brygge Oslos: 19. saj erinevate tööstusettevõtete ja kunagise laevatehase asupaik, millest on praeguseks saanud paljude kohvikute, 
kino, büroo- ja elamispindadega meeldiv elu- ning vabaajakeskkond. Foto Jean-Pierre Dalbéra, avaldatud Creative Commons Attribution 
litsentsi alusel
(6) 1991. a UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud kindlustuste kompleks Suomenlinna on populaarne turismiobjekt ja vaba aja 
veetmise koht Helsingis, kus elab u 900 inimest. Foto Ikuvaari Oy / Osmo Roivainen, Suomenlinna Halduskogu fotoarhiiv
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Euroopa kultuuriruumi vältimatuks osaks on kirikud. 
Pühapäevahommikune kirikukellade helin ja maastiku-
märgina kõrguv kirikuhoone on midagi, mis on meile väga 
omased, määratleme me end siis mõne konfessiooni liik-
mena või mitte. Kogu Euroopat puudutavad demograa-
filised protsessid ja ilmalikustumine on viinud selleni, et 
kirikud, mis on sajandeid olnud kogukondade keskseteks 
hooneteks, jäävad üha tühjemaks. Koguduse liikmete arvu 
vähenedes halveneb reeglina ka kiriku seisukord, kuna 
hoone hooldamisse on kogudusel võimalik vähem panus-
tada. Riiklikule rahastamisele ei ole kirikute korrashoiul 
võimalik kusagil loota, kuna toetuste hulk väheneb kõikjal. 
Tihti ei ole probleemiks ainult rahaliste vahendite nappus, 
vaid ka tegusamate inimeste puudus ja vähene teadlikkus. 
  Lääne-Euroopas on eelpool nimetatud protsessid 
viinud kirikuhoonete müügi ja lammutamiseni. Seda vii-
mast, mis Eesti inimese jaoks võib tunduda kõige vastu-
võetamatum, tehakse nii pragmaatilistel põhjustel (tihe-
dalt asustatud Lääne-Euroopas maksab kirikualune maa 
enam kui hoone ise) kui ka konfessiooni reeglitest tule-
nevalt (pigem hoone lammutada, kui anda ebasündsasse 
kasutusse). Kirikute müügitingimusi on karmistatud, 
sest viimaste aastakümnete jooksul müüdud hooned on 
taas müüki jõudnud ning nii mõndagi neist kasutatakse 
moel, mis ei ole hoone algset funktsiooni arvestades sün-
nis. Oma suurusest tulenevalt jäävad uuele omanikule 
müüdud ja väljapühitsetud pühakojad enamasti ühiskond-
likku kasutusse. Endistes kirikutes leiab nii muuseume, 
teatreid, galeriisid, raamatukogusid, lasteaedu, võimlaid, 
kultuuri-, konverentsi- ja kaubanduskeskusi, kontoreid, 
ööklubisid kui ka spaa-keskusi. Harvad ei ole juhud, kui 
kirik on ümber ehitatud korteriteks või eramajaks. Viimase 
puhul ei ole maapiirkondades takistuseks saanud isegi 
endise pühakoja ümber jätkuvalt kasutuses olev kalmistu.
  Nendele protsessidele vastukaaluks tegeletakse 
Euroopas üha enam võimaluste otsimisega, kuidas piken-
dada kirikuhoone kasutust algses funktsioonis. Üldjuhul  
on ehitisele kõige parem kasutus see, milleks ta on  
ehitatud. Samas on lihtne reegel, mis kehtib iga hoone 
puhul: säilimiseks on vaja seda kasutuses hoida. Hoone 
sees ja ümber peab olema elu. Kui koguduse igapäeva-
sed tegemised ei täida enam kirikut, püütakse leida viise, 
mis lubaksid kirikuid kasutada ka teenistustevälisel ajal. 
Kogudusi ärgitatakse mõtlema sobilike lisafunktsioonide 
toomisele kirikutesse, et taastuks ajalooline pühakoja-
keskne positsioon kogukonnas. Ühtlasi püütakse kaasata 
ka kogukonna aktiivsemaid liikmeid, kes tunnevad huvi 
oma kodukoha ajaloo ja kultuuriväärtuste vastu. Kõige 

kirikuhoonete 
olevikust ja tulevikust

suuremate probleemide ees seisavad kirikud, mis paikne-
vad vähese asustusega maapiirkondades või suuremates 
linnades peamiselt sisserändajatega asustatud linnaosa-
des. Linnakirikute puhul on kaasnev funktsioon tihti sot-
siaalset laadi. Maakirikute olukord on keerulisem ning 
peamiseks lisategevuseks on turism. Kuid paljud kirikud 
võõrustavad ka kontserte, teatrietendusi, näituseid, küla-
koosolekuid jne. Euroopas on tekkinud omaette turismi-
haru – kirikuturism –, mis on muutumas üha populaar-
semaks ning selle arendamiseks tehakse tugevat teavi-
tustööd. See on väga mõistetav suundumus, kuna kiri-
kute ja seal sisalduvate varade näol on tegemist sisuliselt 
Euroopa suurima kunstimuuseumite võrguga.
  Euroopas on tekkinud ka rida heategevuslikke orga-
nisatsioone, mis koostöös konfessioonidega püüavad leida 
võimalusi kirikuhoone säilitamiseks kirikuna, kui selle 
kogudus on drastiliselt kahanenud ega suuda enam oma 
hoone eest hoolt kanda. Tegeletakse koguduse ja seda 
ümbritseva kogukonna ühiste vajaduste väljaselgitami-
sega ning nende võimaluste ellurakendamisega. Selliste 
organisatsioonide tegevuse puhul taandub kõik kohalikele 
inimestele. Et pühakodasid säilitada, on nende ümber vaja 
teotahtelisi inimesi, olgu need siis koguduse liikmed või 
lihtsalt kirikute sõbrad.
  Eesti olukord on Lääne-Euroopast mõnevõrra eri-
nev. Ka meil on ilmalikustumine ja erinevad demograafi-
lised protsessid koguduse liikmete arvu märkimisväärselt 
kahandanud, seda eriti maapiirkondades, kuid Eestis on 
probleemi fookus teine. Kui Lääne-Euroopas leidis pärast  
II maailmasõda aset linnadesse kirikute ehitamise laine, 
siis Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis hoogsat kiri-
kuehitust ei toimunud ning seega järgib meie linnade kiriku-
tevõrk üldjoones II maailmasõja eelset asustusmustrit. See-
tõttu ei kipu ka meie linnakirikute kogudused tänasel päe-
val kiratsema. Pigem räägitakse uute pühakodade rajamise 
vajalikkusest. Tõsi, seda küll vaid suuremates linnades, mida 
linnastumine on jõudsalt kasvatanud. Valusamalt puudutab 
koguduste vähenemine Eesti ajaloolisi maakirikuid. 
  Ehkki ühiskondlike protsesside poolest on Eesti olu-
kord võrreldav Euroopaga, oleme tühjenevate kirikute 
probleemi populariseerimisel mitme sammu võrra taga. 
Praegu köidab see teema peamiselt murelikke muinsus-
kaitsjaid ja kirikusõpradest entusiaste, kes püüavad oma 
tegevusega küsimust laiemalt kajastada. Ehk jõuab see 
peagi ka hoonete omanike teadvusesse. 

Kaire Tooming on kunstiajaloolane ja projekti „Sustain- 
able Management of Historic Rural Churches” juht.

KIRIKUHOONETE OLEVIKUST JA TULEVIKUST / PÄEVAKAJALISTKAIRE TOOMING
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(3)

(1) Kasutusest väljalangenud kirikutele uue funktsiooni leidmine ei ole hiljutine nähtus. Kopenhaageni Nikolai kirik kaotas koguduse 1805. a  
ning sellest ajast alates on hoonet kasutatud erinevateks avalikeks otstarveteks. Praegu asub seal Kopenhaageni kaasaegse kunsti keskus 
Nikolaj Kunsthal. Fotod Kaire Tooming
(2) Kirikust kontoriks. Amstelkerk Amsterdamis vahetas omanikku 1980. a ning kümmekond aastat hiljem sai sellest kontor. Tsentraalse 
ruumivormiga kiriku keskosa on jäetud suuremate ürituste pidamise kohaks. Arkaadid on klaasseintega kinni ehitatud ning sinna on paiguta-
tud kontorid
(3) Sellest 13. saj ehitatud dominiiklaste kloostrikirikust Maastrichtis on saanud raamatupood. Kõik poe toimimiseks vajalik on kirikusse 
ehitatud autonoomsena, põhikehandisse mittepuutuvana. Foto Lilian Grootswagers
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Tallinna vanalinnas Katariina käigus asub hoone, mida 
harva märgatakse ja millest enamasti palju ei teata. Ometi 
on see keerulise saatusega ehitis mänginud Tallinna aja-
loos erilist rolli.

TALLINNA SUURIM KIRIK
Keskajal asus siin dominiiklaste kloostri Püha Aleksand-
ria Katariina kirik, mis oli hiljemalt 16. sajandi alguseks 
suurima põrandapinnaga kirik Tallinnas (veelgi suurem 
Pirita kloostrikirik asus väljaspool linnasarast). Nagu ker-
jusvendade kirikutele tavaks, oli see kõigile avatud ning 
nii linna korporatsioonide kui ka tavakodanike seas väga 
populaarne. Kirikus käidi kuulamas jutlusi, tehti anne-
tusi altaritele ning maeti lähedasi. Olulise vaimuelu ja 
hariduskeskusena kujundas klooster ligi kolmsada aastat 
Tallinna linnakultuuri. Reformatsioonisündmuste käigus 
1524./1525. aastal klooster suleti ja Katariina kirik pidi 
minema luterlaste kasutusse. Kahjuks põles kirik 1531. a, 
millega lõppes hoone elu pühakojana.

TALLINNA MOODSAIM GARAAž
Pärast tulekahju jäi kirik varemeisse, kuid elu läks siin 
edasi. Varemete vahele rajati esmalt ajutisi eluasemeid ja 
töökodasid, mis pikkamööda muutusid kapitaalsemaks. 
Esimene kivist elumaja ehitati kiriku idaossa 1848. a.
  Kiriku lääneossa püstitas kaupmees Andreas Koch 
1874. a aida, mis jäi rohkem kui sajandiks profaansesse 
kasutusse. Kochi järeltulijad rajasid endisesse kirikusse 
ja kunagisse kloostri aita moodsa autoäri ja garaaži, kust 
1930. aastail sai osta nt Chrysleri või BMW. 
  Kuigi nõukogude võimu tulekuga hoone omanikud 
vahetusid, jäi endine pühakoda jätkuvalt garaažiks,  

kuuludes aastakümneid Tallinna Kinomehaanika Eksperi-
mentaaltehasele.

TALLINNA ESIMENE KULTUURIKIRIK
Pärast tehase väljakolimist rentis Tallinna linn 1993. a 
endise kiriku ja mitmed teised kunagise kloostrikvartali 
ruumid fondile Hereditas (hilisem MTÜ) eesmärgiga rajada 
sinna kõigile avatud kultuuri- ja hariduskeskus. 
  Sellest ajast alates on hoones hooajaliselt korralda-
tud kontserte, teatrietendusi, festivale, seminare ning  
võetud taas kasutusele Katariina kiriku nimi. Teater  
Theatrumile on kirik põhilava ja teatrikooli saal, Vanalinna 
Hariduskolleegiumile aula, kontserdisaal ja keskaja päe-
vade korraldamise paik. Kvartalisse tulid 1996. a tagasi ka 
dominiiklaste ordu vennad, kes aeg-ajalt kirikus vespereid 
peavad. 
  Ehk on ebaõiglane nimetada Katariina kirikut Tal-
linna esimeseks kultuurikirikuks, sest Nigulistes avati 
muuseum-kontserdisaal juba 1984. a, kuid Katariina kirik 
on esimene selletaoline kolmanda sektori ettevõtmine. 
Kuna kogu tegevus on kantud ühtsest vaimsusest, on eri 
tegutsejad kirikut ka sõbralikult jagada suutnud. Katariina 
kirik on hea näide multifunktsionaalselt toimivast sakraal-
ruumist, mis võiks olla eeskujuks teistelegi pühakodadele, 
kus algset kasutust on vähemaks jäänud.

Anneli Randla on Eesti Kunstiakadeemia kunsti-
kultuuri teaduskonna dekaan.

KIRIKUHOONETE OLEVIKUST JA TULEVIKUST / PÄEVAKAJALISTANNELI RANDLA

katariina kiriku kolm elu

(4) Vanalinna Hariduskolleegiumi aktus Katariina kirikus 2013. a. Foto VHK arhiiv
(5) Theatrumi etenduse „Onu Vanja“ lavakujundus Katariina kirikus 2012. a. Foto Peeter Säre

(4) (5)



97

TÜÜNE-KRISTIN VAIKLAPÄEVAKAJALIST / KIRIKUHOONETE OLEVIKUST JA TULEVIKUST

1 Näituse valmimisele aitasid kaasa Külli Tüli, Sylvia Köster, Keity Pook, 
 Siim Porila, Ann Mirjam Vaikla, Urmo Vaikla ja Ingel Vaikla.

Altarimaali asemele märklaua seadmine andis sõjaväelas-
tele võimaluse asutada Paluküla kirikusse lasketiir ning 
paksud paekiviseinad olid kohaliku gaasikontori laoruumi-
dele sobivalt turvalised. Sellise üllatava funktsioonimuu-
tuse tõi kirikuhoone pärastsõjaaegne pragmaatiline taas-
kasutamine. 
  Nõukogude režiim muutis paljud Eesti kirikuhooned 
ladudeks, spordisaalideks, töökodadeks või loomalauta-
deks. Tänaseks on enamik neist kogudustele tagastatud, 
kuid napib inimesi, kes neid regulaarselt kasutaksid. 
  Siinse pühakoja lähiümbrus kannab endas informat-
siooni paiga lähiajaloo eri kihistustest. Väike hüljatud  
neogooti kirik pakub nukrat kontrasti kunagistele kolhoosi-
aegsetele töökodadele, mis nüüd omal tagasihoidlikul moel 
pigem inertsist toimivad. Huvi selle intrigeeriva koosluse 
vastu pani mind 2013. aasta suvel käivitama näituseprojekti 
ja töötoa, püstitama küsimusi ning otsima vastuseid.
  Kohaspetsiifiline näituseprojekt „Soolaleivapidu / 
Housewarming” elustas kaheks kuuks hüljatud kiriku-
hoone uurimaks, kuidas suhestub sellega kohalik kogu-
kond. Paluküla kirikus filmitud intervjuud hiidlastega  

soolaleivaPidu / HOUSEWARMING. 
kohasPetsiiFiline näituseProjekt 
Paluküla kirikus hiiumaal1

(6) Öine Paluküla kirik, aktiveeritud valgus- ja heliinstallatsioonina (Hildegard von Bingen 12. saj). Fotod Urmo Vaikla 
(7) Ruumiline sekkumine (uus ja vana trepp)
(8) Punane vaip (puust ja punaseks) andis võimaluse kasutada kirikuhoonet kaasaegse projektiruumina – nt kaasaegne tants, workshopi 
mudelite ehitamine, kino, konverents, kontsert, pidu jms

andsid läbilõike tänastest mõttemustritest. Kas muutu-
mine kui paratamatu protsess vähendab või loob väärtusi? 
Näituse eesmärk oli kasutada hüljatud kirikut laborina 
loomaks protsessi käigus erinevaid ruumielamusi ning 
analüüsimaks aistingute ja tajude põhjal uusi tähendusi. 
  Siinne heliinstallatsioon lõi kujutluspildi kirikuruu-
mide alternatiivsest kasutusest minevikus ja tulevikus 
loomalaudast restoranini. Kas endiste pühamute taas-
kasutamisel on tabusid? Mis on kaasaegsele inimesele 
püha? Arhitektuurne sekkumine uue trepi ja „silla” näol 
lõi aktiivse visuaalse kujundi ning püüdis hüljatud ruumi 
tundlikult korrastada. Eesmärgiks oli ärgitada kohalikke 
inimesi kaasa mõtlema, kuidas oleks võimalik maha jäe-
tud Paluküla kirikut ümber mõtestada ja taaskasutada. 
Tornis lehvivad pikad valged kardinad lõid hetkelise mulje, 
et kirikus on taas elu… 

Tüüne-Kristin Vaikla on Eesti Kunstiakadeemia 
doktorant ja kõnealuse näituse autor.

(6)

(7)

(8)
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2011. aastal valminud Vabariigi Valitsuse tegevusprog-
ramm nägi ette muinsuskaitse all olevate objektide pöör-
dumatu hävimise vältimiseks nende inventeerimise ning 
kaitse alla võtmise kriteeriumite üle vaatamise. Sellest 
lähtuvalt moodustati Kultuuriministeeriumis ehitismäles-
tiste väärtuspõhise hindamise töörühm eesmärgiga ana-
lüüsida väärtuspõhise hindamise vajadust ja võimalikkust. 
  Töörühma esimesel kohtumisel leiti, et tegelikkuses on 
väärtuspõhine hindamine instrument, mille abil loodetakse 
lahendada mitmeid muinsuskaitse ees seisvaid probleeme, 
nagu ehitismälestiste toetuste süsteemi suurem läbipaist-
vus ja mõistetavus ühiskonna jaoks, riikliku kultuurimäles-
tiste nimekirja tasakaalustatus ja arusaadavus, olemasoleva 
nimekirja vastavus tänapäevastele muinsuskaitselistele 
arusaamadele, kohaliku kaitse võimalikkus jne. Sellest tule-
nevalt püstitati töörühmale alljärgnevad ülesanded, millest 
koorusid välja järeldused ja ettepanekud.

EHITISMÄLESTISTE NIMEKIRJA ANALÜÜS JA 
VÄÄRTUSPÕHISE HINDAMISE (SH KATEGORI-
SEERIMISE) VAJADUSE VÄLJA SELGITAMINE 
NING PILOOTPROJEKTIDE VÄLJA TÖÖTAMINE 
Eesmärk oli analüüsida ehitismälestiste nimekirja esin-
duslikkust ning selgitada, kas on otstarbekas kehtestada 
eri taseme kaitsekategooriaid (nt rahvusvahelise, riikliku 
ja kohaliku2 tähtsusega kaitsealused objektid). Mäles-
tiste väärtuspõhine hindamine võimaldab sõnastada konk-
reetse mälestise väärtused ja sätestada nende hoidmiseks 
optimaalset režiimi. Kõike samadel alustel kaitstes rais-
kame niigi nappi raha ja tööjõudu.
  Arutelude, pilootprojekti ja võrdlusriikide analüüsi 
põhjal jõudis töörühm järeldusele, et kõige otstarbekam 
on muuta kaitse laiapõhjalisemaks planeeringute ja koha-
liku tasandi abil, nagu on valdav suund kogu Euroopa 
muinsuskaitsepraktikas. Samuti on vaja mälestiste nime-
kirja n-ö korrastada (mälestise tunnustele mittevastavate 
objektide kaitse lõpetamine jne) ja tasakaalustada (täien-
damine alaesindatud liikidega, eriti Eesti 20. saj professio-
naalse arhitektuuri näidetega). Jõuti seisukohale, et ehi-
tismälestiste nimekirja korrastamise ja uute objektide lisa-
misega võiks kaitsealuste hoonete üldarv jääda olemasole-
vasse suurusjärku.
  Ehitismälestiste nimekirja analüüsiti pilootprojektina  
ühe maakonna lõikes. Selleks valiti Pärnu maakond,  
kus eesmärgiks oli nimekirja kontrollimine, probleemide 
kaardistamine, mälestiste tunnuste analüüsimine, ning 
kaitsekategooriate ja metodoloogia testimine töö jätkami-
seks teistes maakondades. Pilootprojekt tõi esile mitmed 

ehitismälestiste 
väärtusPÕhisest hindamisest1

mälestiste nimekirjaga seonduvad probleemid ja nende 
võimalikud lahendused. 
1. Eeldame, et riikliku kultuuripärandi kaitse eesmärk 
 on peegeldada meie (kultuuri)ajalugu kogu tema 
 mitmekesisuses ja toimida instrumendina kultuuri-
 lise järjepidevuse hoidmisel. Praegune kultuurimäles-
 tiste nimekiri seda eesmärki paraku ei teeni. 
 Näide: Pärnu maakonnas on 322 ehitismälestist, 
 millest rohkem kui 1/3 asuvad kahes linnas (64 Pärnus,  
 60 Sindis). Valdav osa neist on 19. saj II poole hoo-
 ned. Neljas vallas ei ole üldse ehitismälestisi. Enamus  
 mälestisi väljaspool linnu on seotud mõisaarhitektuu-
 riga. Pärnumaal on 22 mõisakompleksi, milles on 
 kokku 118 üksikmälestist, s.o rohkem kui 1/3 Pärnu-
 maa mälestiste koguarvust ja 60% väljaspool linnu 
 asuvatest ehitismälestistest. Ühtegi nõukogudeaeg-
 set ehitist kaitse all ei ole. Maakohtades on Eesti 
 Vabariigi ajast vaid kolm mälestist.
2. Mälestiste nimekirja inventuuri jätkamisel on 
 otstarbekas kombineerida maakondlikke ja temaati-
 lisi alusuuringuid. Uuringutes sisalduva võrdleva 
 analüüsi alusel saab teha ettepanekuid väärtuslike 
 objektide kaitse alla võtmiseks, kaitse lõpetamiseks, 
 kaitserežiimi muutmiseks ning kitsenduste leevenda-
 miseks ja korrastada kultuurimälestiste riiklikus 
 registris mälestiste andmeid (tunnused, kaitsevöön-
 did jms).
3. Ehitismälestiste nimekirja tasakaalustamiseks pakub 
 materjali äsja lõppenud programm „Eesti 20. saj 
 väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs”. 
 Moodne pärand on kõige alaesindatum valdkond 
 ehitismälestiste hulgas. 
4. Määrust „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja 
 kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuuri-
 mälestiste andmete muutmise kord” tuleks muuta. 
 Tuua sisse kaitse lõpetamise variant juhtudeks, kui 
 objekt ei vasta kultuurimälestiste nimekirja põhialus-
 tele ega kaitse kriteeriumitele (otsus tugineks tüpo-
 loogilisel või piirkondlikul alusuuringul), sellel 
 puuduvad mälestise tunnused, on kaitse alla võetud 
 ekslikult, pole leitav vms. Praegu sellist võimalust 
 pole.
5. Vajalik oleks koostada kompleksina kaitse põhimõtted 
 ja neid rohkem kasutada. Kompleksina kaitset oleks 
 otstarbekas rakendada paljude objektide puhul 
 (nt mõisa pea- ja abihooned; kirikuhoone, -aed ja piirde-
 müür). Samas ei jõudnud töörühm komplekskaitse 
 osas üksmeelele. Mitmed liikmed leidsid, et see 

EHITISMÄLESTISTE VÄÄRTUSPÕHISEST HINDAMISEST / PÄEVAKAJALISTLEELE VÄLJA
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(2)(1)

(4)(3)

(6)(5)

(1) Mõista-mõista, kus on mälestise tunnus? 1998. a riiklikuks mälestiseks tunnistatud elamu Raudtee tn 16 Sindis ehitati sobimatult ümber 
juba kümmekond aastat tagasi. Sellest hoolimata troonib hoone jätkuvalt mälestiste nimekirjas. Kuna kaitse alla võtmisel mälestise tunnuseid 
ei määratud, pole ka olnud võimalik elamut nende tunnuste kadudes nimekirjast kustutada. Fotod Leele Välja 
(2) Pärnus Malmö tn 18 paiknev hoone on ehitatud 1980. aastatel varasema koopiana. On ülimalt küsitav, kas muinsuskaitsealal paiknev 
koopiahoone vajab kaitset üksikmälestisena: mis on see väärtus, mida me seal kaitseme?
(3) Pootsi mõisa talli ümberehitused võivad olla küll vajaduspõhised, kuid ei sobi kultuurimälestisele
(4) Taali mõisa peahoone kuulumine riiklike kultuurimälestiste hulka on küsitav. Algsest hoonemahust pole pooltki säilinud ja selle arhitek-
tuurne väärtus historitsistliku mõisaarhitektuurina ei ole kindlasti riikliku tähtsusega. Säilinud hooneosa hiljutine „restaureerimine” on seda 
veelgi vähendanud. Kohalikult kaitstava kompleksina oleks selle väärtused ja kaitserežiim loogilises korrelatsioonis. Foto Nele Rent 
(5) Pärnu maakond on pikima merepiiriga maakond maismaal, siinne mälestiste nimekiri peegeldab seda aga vaid kuurordi kontekstis. 
Täiesti kajastamata on navigatsiooniga seotud ehituspärand, kuigi häid näiteid on säilinud kõigist ehitusperioodidest. Kui tellishistoritsismi 
esindava Sorgu tuletorni puudumist riiklike mälestiste hulgast võib vabandada sama stiili esindavate Laidunina ja Mohni tuletorniga, mis 
on riiklikud mälestised, siis Eesti Vabariigi ja ENSV-aegne navigatsioonipärand on riiklikus nimekirjas täielikult esindamata. Selleks sobiks 
hästi nt pildil olev Manilaiu tuletorn. Foto Jaan Vali
(6) Paatsalu vallamaja arestikamber on silmapaistvalt autentsena säilinud hoonetüübi esindaja (riiklikus kultuurimälestiste nimekirjas 
on vaid Tori vallamaja arestikamber) ja maastikul märgilise asukohaga, kvalifitseerudes hästi riiklikuks mälestiseks. Foto Leele Välja
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 muudab registri haldamise ja kooskõlastamised liialt 
 keerukaks. Seega vajab selle meetme otstarbekus ja 
 praktiline rakendatavus täiendavat analüüsi. 
6. Senisest paremini tuleks läbi mõelda ja vajadusel 
 õigusaktides täpsustada, millised on mälestiste 
 kaitsevööndites kehtivad kitsendused ja kaitsevööndi 
 eesmärgid, et edaspidi oleks ühiste kaitsevööndite 
 kaudu võimalik enam tegeleda kultuuriväärtuslike 
 ehitatud keskkondade tervikliku säilitamisega. Igal 
 üksikjuhul tuleb kaalutleda, kas kaitsevööndi ulatus 
 on piisav kaitse eesmärkide tagamiseks ning teisalt, 

 kas naaberkinnisasjade osaline või täielik hõlmamine 
 kaitsevööndisse on tingimata vajalik. 

EHITISMÄLESTISTE KOHALIKU KAITSE 
RAKENDAMISE ANALÜÜS JA ETTEPANEKUTE 
TEGEMINE MUINSUSKAITSESEADUSE 
MUUTMISEKS 
On selge, et paljude kultuuriväärtuslike objektide puhul ei 
ole avalik huvi, mis on oluline kriteerium kultuurimälesti-
seks tunnistamisel, mitte riiklik, vaid pigem kohalik. Eriti 
ilmekalt paistab see välja kõige arvukamalt kaitstavate 
ehitiste – mõisaarhitektuuri – puhul, kus hinnanguliselt 
pooled objektidest kvalifitseeruksid pigem kohaliku täht-
susega kultuurimälestisteks. Riiklikule kaitsele alterna-
tiivsete meetmete puudumine survestab objektide mäles-
tiseks tunnistamist ning põhjustab suurt halduskoormust. 
Ettepanekuid laekub kõigist omanikegruppidest (KOVid, 
eraomanikud). Praktika on näidanud, et soov ja vajadus 
kohaliku kaitsevõimaluse järgi on olemas, samuti on ole-
mas looduskaitse-analoog. Sellega tõstaksime lokaalse 
pärandi väärtustamist, annaksime otsustusõiguse koha-
likele inimestele ja viiksime pärandikaitse laiapõhjalise-
maks, nagu see on paljudes Euroopa riikides. 

EHITUSPÄRANDI POLIITIKA 
ALUSTEKSTI KOOSTAMINE
Arhitektuuripärandi hoidmine ja väärtustamine ei tähenda 
ainult muinsuskaitselist tegevust seda riiklikult kaitses, vaid 
teadlikke otsuseid riigi ja kohaliku tasandi kinnisvarapoliiti-
kas (uute hoonete ehitamine vs olemasolevate kohandamine 
vajalikele funktsioonidele), samuti arhitektuurse projekteeri-
mise kvaliteedi, sh restaureerimistööde (nii projekteerimise  
kui ka ehituse) kvaliteedi tõstmist. Pärandihoid ei seisne 
ainult muinsuskaitselistes meetmetes, teadlikkus ja väärtus-
tamine on märksa tõhusamad vahendid. Arhitektuuripärandi 
poliitika peaks olema osa riigi kinnisvarapoliitikast. Eesmärk 
oleks viia kokku valdkondadevahelised seosed: näidata, et mis 
ühele kulu (muinsuskaitse toetused), see teisele tulu (turis-
mitööstus); mis ühele riigiasutusele kokkuhoid (nt uue ener-
giatõhusa koolihoone ehitamine), on teisele kahju (nt ajalooli-
sest koolihoonest väljakolimine ja mälestise tühjaksjäämine). 
  Töörühm lõpetas tegevuse 2013. a I pooles. Jääb loota, 
et tekkinud ettepanekud leiavad edasist analüüsi ja arutelu, 
mitte ei sumbu ametikoridorides. Esinduslik ja loogiline riik-
lik kultuurimälestiste nimekiri ja muinsuskaitse süsteem, 
millega kaitstavad väärtused on ka ühiskonnas laiemalt 
mõistetavad, peaks olema ju kogu riigi ja ühiskonna eesmärk. 

Leele Välja on arhitektuuriajaloolane.

1 Käesolev artikkel toetub 2013. a suvel valminud komisjoni lõpparuandele.
2 Mitmeastmeline kaitsesüsteem kehtis Eestis nõukogude ajal, mil 
 mälestised jagunesid kohaliku, vabariikliku ja üleliidulise tähtsusega 
 objektideks. Uue muinsuskaitseseaduse (MuKS) vastuvõtmisel 1994. a 
 selline süsteem kaotati. Kehtiv MuKS võimaldab piirangutes leevendusi 
 teha alles mälestiseks tunnistamise järel.

(7)

(8)

(7, 8) Suhteliselt raske on selgitada, miks 1767. aastal ehitatud 
Vändra kihelkonnakirikut (ülemisel pildil) ei ole ehitismälestise 
staatuse vääriliseks peetud (küll aga on selle 1980. aastast pärinev 
koopiauks kunstimälestis), samas kui 1761. aastal rajatud betoonist 
esiseina ja väikeplokkidest torniga Tõstamaa kirik (alumisel pildil), 
mille puhul saab rääkida 1970.–80. aastate restaureerimise ühest 
hirmsamast näitest, on riiklik kultuurimälestis. Foto 7 Ülle Jukk; 
foto 8 Leele Välja
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Tallinna miljööaladele kavandatava uushoonestuse mingil 
moel ohjeldamine on kahtlemata vajalik. Erinevate üld- ja 
teemaplaneeringute kohaselt peaks kaitstavatele aladele 
rajatavad uued majad „järgima miljööala ajalooliselt väl-
jakujunenud stiililist ja ajastulist mitmekesisust, kuid ka 
arhitektuuritraditsioone, sh ehitusmaterjale, katusekat-
teid, fassaadide viimistlusi, arhitektuurseid detaile ja ele-
mente” ning „arvestama ja väärtustama nii oma mahult 
kui ka arhitektuurselt lahenduselt olemasolevat, väljaku-
junenud keskkonda.” 
  Näib, et sellise sõnastusega on loodud hea pinnas 
olemasolevaga otsest kontakti otsivale alandliku iseloo-
muga arhitektuurile, mil paraku puudub ruumilist mitme-
kesisust jätkav aspekt. Ettekirjutus püüab ajalooliste kesk-
kondade üldiseid omadusi liiga lihtsakoeliselt üksikjuhtu-
mitele allutada; ning kuigi otsesõnu keelatud on vaid paar 
fassaadimaterjali, kuulutavadki osad ametnikud ja usinad 
detailplaneeringute koostajad üksteise järel: „Fassaadide 
viimistlusmaterjalidena kasutada krohvi, kivi või puitu.”
  Peaks mõni arhitekt unistama miljööalade esimesest 
raketismustriga valubetoonist, roostesest corten´ist või 
samblasest vaskplekist fassaadidega tõeliselt konteksti-
tundlikust, kuid igati omanäolisest majast, teatab kandi-
line kohtumõistja: „Viimistlus ei järgi väljakujunenud tra-
ditsioone, lisaks on katusekalle liiga järsk ja üleüldse – 
tehke fassaad sümmeetriliseks”. 
  Selliseid ettekirjutustele püüdlikult vastavaid maju 
on viimasel ajal kerkinud päris palju, eelkõige Põhja-Tal-
linnasse. Kahjuks ei saa nende arhitektuuri pidada ümb-
ritsevat miljööd kuigivõrd rikastavaks. Kehvemal juhul on 
tegu rohmaka otsetõlkega tüüpsest agulimajast, nt pseu-
dostiilne Rohu 21, rikutud Lenderit meenutav Adamsoni 27  
või lodev kompromiss-arhitektuur Vabriku 8. Teinekord 
püütakse muidu traditsioonitruule hoonele ebamääraselt 
moodsat vunki lisada. Tulemuseks ei liha ega kala: nt Tel-
liskivi 16/18, Vabriku 35b või Poska 11. Sellise arhitek-
tuuri „ametlik” soosimine hägustab miljööalade autent-
sust – saa siis aru, kas tegu on anakronistliku uushoone 
või rikutud vanaga.
  Leidub ka juhtumeid, kus konteksti tõlgendamissoov 
üle võlli kisub. Sel puhul manatakse projekt seletuskirjaga 
ideaalseks, tegelikkuses ilmneb aga totaalne peataolek. 
Ometi vastab kõik nõuetele – teha pole midagi.
  Viimase aja „vapustavamaid” miljööprojekte ker-
kib Perna ja Burmani luksusliku Tina 26 elamu eesaeda. 
Mäletatavasti päästeti arhitektuurimälestis lammutami-
sest klausliga lubada selle ette 7-korruseline uushoone. 
Arhitekt Aigar Roht kirjeldab seda „kaasaegse liigenda-

diagnoose miljÖÖalade 
uusarhitektuurile 

tud ehituskehandina, mis ei imiteeri, kuid järgib olemas-
olevate naaberhoonestuse fassaadide mitmekesisust ja 
vormi” ning on „kerge ja selge geomeetrilise, horison-
taalse ja vertikaalse vormikäsitlusega”. Projektis ilmneb 
aga autori abitus miljöö hindamisel. Kavandatud hoone 
on segu vinduvast postmodernismist ja 90ndate alguse 
dekonstruktivismi pinnapealsest fänlusest, mil puudub 
igasugune suhe lähikontekstiga. Selline formalistlike 
võtete skisoidne kogum on halvim, mis miljööaladel (ja 
linnades üldse) juhtuda saab. Usun, et kui arhitekt tõm-
baks oma „püüdlusi” julgelt tagasi, saaks tulemus kind-
lasti parem.
  Paberil parimate kavatsustena kõlavad lähtekohad 
annavad tihtipeale tulemuseks võõristust tekitavad banaal- 
sed pastiššid, mille väidetav sidusus kontekstiga algab ja 
ka lõpeb n-ö laest võetud retrospektiivse stilisatsiooniga. 
On siin tegu miljöö väärtustamise või hoopis naeruvääris-
tamisega?
  Sellise lähenemise äärmuslikem näide Tallinna  
miljööaladel on Uues Maailmas asuv Koidu 100, mis 
1930ndate kivitrepikojaga väikeelamute ja mastaapsete 
stalinistlike hoonete kontekstis on otsustanud pigem 
maskeeruda Pätsi-aegseks esindustraditsionalismiks. 
  Nostalgia nn kodanliku Eesti arhitektuuri vastu  
ilmneb ka Ülo Peili loomingus. Raua 10 üritab 1930ndate 
väljapeetud ansamblis teha püüdlikku nägu, nagu istuks 
vanade semude seas. Art déco’liku stilisatsiooniga paneel-
elamu ei peta aga kedagi ning suurest suhestumissoo-
vist on siin saanud 30ndate arhitektuuri hale paroodia, 
mille rõhutatud kesktelg teeskleb olematut trepikoda ning 
pööningukorrus mõjub poolseadusliku puugina ülbetest 
90ndatest. Sarnase pateetikaga käsitleb Peil ka Kalamajja 
Valgevase ning Soo tänavale kerkinud ansambleid. Püüd-
lus Tallinna ajaloolisi elamutüüpe moodsas võtmes tõl-
gendada on ju iseenesest sümpaatne, tulemuseks on aga 
kobakad mahud, ebaõnnestunud materjalivalik tellisplaadi 
näol, kummastust tekitav värvitoonide kompott, kohma-
kas sepisdekoor ning muud ebakõlad. Sellisele kriiskavale 
karaoke-arhitektuurile on keeruline õigustusi leida.

KUID OMETI …
… pole olukord lootusetult halb: väärt uushooneid leiab ka 
miljööaladelt, suur osa neist paraku juba ammused. 2003. a  
valminud Herne 9 (Gert Sarv) „salaaknaid” märkamata 
võib jääda mulje sajandivanusest hoonest. Tegemist on 
absoluutselt miljöösõbraliku, kuid intrigeeriva ning intel-
ligentse lähenemisega, mis ometi ei mõju alandliku lömi-
tamisena. Teine omal ajal palju positiivset vastukaja päl-

JARMO KAUGEPÄEVAKAJALIST / DIAGNOOSE MILJÖÖALADE UUSARHITEKTUURILE
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vinud Vabriku 33 (Raivo Kotov ja Tõnis Kimmel, 2005) 
mõjub siiani kui miljööalade uusarhitektuuri etalon: see 
sulandub ideaalselt „vanurite” ritta, jätmata seejuures 
kahtlustki oma kuuluvusest käesolevasse sajandisse. Suu-
rematest ansamblitest on vaoshoitud, kuid igati ajastuko-
hane Koidu 20 Kassisabas (Anu Tammemägi ja Erki Rist-
oja, 2006); oluliselt pretensioonikamast Hiiu-Suurtüki 
kvartalist (Alver Arhitektid) tõotab aga tulla Eesti nüüdis- 
arhitektuuri tippteos. Et ajaloolise miljöö rikastamine 
tunnustatud arhitektide pigem ootamatu lähenemisega 
võib anda köitvaid tulemusi, näitavad ka Koidula 24 (3+1 
Arhitektid, 2005), Mäekalda 13 (Indrek Allmann, 2014) 
ning Tatari 30 (Martin Aunin ja Lauri Laisaar, 2009) 
hooned. 
  Mille eest siis õieti peaks miljööalasid kaitsma? 
Praegu näib, et neid püütakse säästa ka julgelt kaasaega 
peegeldavast kvaliteetsest arhitektuurist, justkui ette pel-
jates, et arhitektid ei suuda ilma käskimata-keelamata 
kontekstuaalseid maju teha. Ega paljud oskagi: enamik 
miljööalade eskiise panevad pigem ahastama. Siin võib 
aga appi tulla Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti 
Arhitektide Liidu sõlmitud Tallinna arhitektuuri kvaliteedi 
tõstmise koostööleping, mis idee poolest peaks aitama 

DIAGNOOSE MILJÖÖALADE UUSARHITEKTUURILE / PÄEVAKAJALISTJARMO KAUGE

(1) Adamsoni 27. Miljöösse sulandumise alandlik katse meenutab pigem rikutud Lenderi maja. Fotod Martin Siplane 
(2) Koidu 100. Osaline ärajäänud maskiballil: kunagi varem pole ükski hoone Tallinnas end niivõrd naeruvääristatu ja üksildasena tundnud
(3) Tatari 30. Eneseteadlik ja valehäbita nüüdisaegne arhitektuur lisab ajaloolistele miljööaladele mitmekesisust mh ootamatute, kuid igati 
kontekstuaalsete materjalide näol 
(4) Vabriku 33. Uushoonete etalon miljööaladel: ülim tagasihoidlikkus pieteeditundlikult moodsas võtmes. Hilisemad sarnased üritused 
pole samaväärselt elegantseid lahendusi pakkunud

küündimatuid lahendusi tagasi lükata. Näis, kas ja mis 
sellest saab. Menetletavas Põhja-Tallinna üldplaneeringus 
on muide veel võimalus miljööalade sõnastusi muuta, säi-
litades abinõud jama vältimiseks, kuid nii, et hea uusarhi-
tektuur mõne kandilise ametniku suunamisel historitsismi 
radadele ei kalduks.

Artikli laiendatud versioon ilmub Arhitektuuriblogis: 
arhitektuurid.blogspot.com

Jarmo Kauge on arhitektuurikriitik.

(2)(1)

(4)(3)



103

Tallinna arhitektuuribiennaali raames toimus 1977. a val-
minud Rapla KEKi hoones rahvusvaheline töötuba, kus 
analüüsiti arhitekt Toomas Reinu projekteeritud3 erilise 
kaheksanurkse hoone minevikku, praegust seisu ja tulevi-
kuperspektiive. Töötoa eestvedajaiks olid Failed Architec-
ture4 liikmed Hollandist. Töötoa korraldaja Kaur Sarvega 
vestles allakirjutanu.
TRIIN TALK: Rühmituse Failed Architecture nime-
tus kõlab hirmuäratavalt. Kas nende kutsumine 
Rapla töötuba vedama tähendab, et Rapla KEKi 
hoone on ebaõnnestunud arhitektuur? 
KAUR SARV: Failed Architecture eestvedajad alustasid 
oma uurimistegevust tegelikult sellest, et üks mahajäe-
tud Amsterdami tööstushoone, mis oli saanud populaar-
seks pidude ja kunstiürituste toimumiskohana, otsus-
tati lammutada. See tekitas küsimusi, kas ehitis on tõesti 
nii „ebaõnnestunud,” et tuleb maha võtta? Kelle jaoks ja 
miks on see mahakandmist väärt? Rühmituse liikmed üri-
tavad oma väliskülastustel analüüsida, miks ja kuidas jääb 
osa parimate kavatsustega rajatud arhitektuuri kasutusest 
välja või omandab negatiivse maine ning mida on konk-
reetses kohas ja keskkonnas võimalik olukorra parandami-
seks ette võtta. 
TT: Mida siis Rapla KEKi töötoas analüüsiti?
KS: Viis päeva kestnud töötoas jagati osalejad gruppi-
desse ülesannetega uurida ja analüüsida hoone ajaloo eri 

raPla kek1 ja tallinna taB2 

tahke: poliitika, maine, majandus, sotsiaalne kontekst ja 
ehitis ise. Kasutada sai lisaks internetile ka raamatukogu 
ning kohalike ametnike, ettevõtjate ja muude hoonega 
seotud inimeste teadmisi. Huvitav oli, et vastupidi- 
selt enamikule ehitistest, mida Failed Architecture on 
uurinud, ei ole Rapla KEK kunagi väga negatiivset mainet 
omanud: seda ei ole iialgi päriselt maha kantud. Hoone 
kasutusintensiivsus on taasiseseisvumisajal olnud nõuko-
gude perioodiga võrreldes küll ebastabiilsem, kuid tondi-
lossi, mille lammutamist kogukond pikisilmi ootab, ei ole 
sellest saanud. Praegu on umbes pooled siinsetest büroo-
ruumidest välja üüritud ja mingil määral kasutatakse ka 
spordisaali. 
TT: Ja mis tulevikku majale ennustati või soovitati? 
KS: Põhimõtteliselt peeti mõistlikuks lähtuda hoone ole-
masolevast ruumistruktuurist ja kujust. Kohalik ettevõtja 
Aavo Kull arvas, et siia võiks sobida väga hästi nt päevakirur- 
gia või taastusraviasutus: hulk väikeseid ruume palatiteks 
on olemas, samuti saal grupitegevusteks ja sportimiseks. 
TT: Mida töötoast osa võtnud noored välja pakkusid?
KS: Pakuti väga erinevaid variante, nii realistlikke kui ka 
veidi ulmelisi: nt spaa, ühiskontor, majutusasutus, vangla,  
heategevuskeskus. Viimane tulenes sellest, et hoones 
juba tegutseb Siiri Sisaski initsiatiivil heategevuslik  
MTÜ Saagu Valgus, ülejäänud variandid lähtusid ilmselt  
olemasoleva ruumistruktuuri võimalustest.

TRIIN TALKPÄEVAKAJALIST / RAPLA KEK JA TALLINNA TAB

(1) Rapla KEKi ümbritsev maastik on organiseeritud hoonest lähtuvalt. Foto Ingel Vaikla

(1)
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TT: Kui maja oleks sinu oma, mida sellega ise ette 
võtaksid? 
KS: Ilmselt mõtleks suurelt ja rahvusvaheliselt. Ehk aren-
daks seda mõne europrojekti abiga mitmefunktsioonili-
seks konverentsikeskuseks ja loometöötajate resideerimis-
paigaks. Ümberehitustega oleksin pigem konservatiivne: 
õigem ja säästlikum on ju olemasolevat võimalikult vähe 
muuta, üritades pigem vajalikud taristud algsetesse ruu-
midesse mahutada. 
TT: Kui oleksid ise ametniku rollis, siis mida 
nõuaksid hoone rekonstrueerimisel kindlasti 
silmas pidada või säilitada? 
KS: Kogu sissepääsu lahendus oma kaheksanurksete 
sammaste, siniste plaaditud seinte, kujundatud astmelise 
maastiku ja valgustusega on väga efektne. Samuti vaade 
tiigile teise korruse fuajeest ja klaaslaega spordisaal. 
TT: Ja hoone kaheksanurkne kuju?
KS: Seda niikuinii. 
TT: Töötuba on tehtud. Mis saab edasi? 
KS: Peale töötoa toimumist olevat üks kohalik aktiivne 
ärimees hoone ära ostnud. Kes teab, kas oma rolli män-
gis seejures ka majale osaks saanud tavapärasest suurem 
tähelepanu ja meediakajastus. Plaanid olevat esialgu pigem 
tagasihoidlikud: jätkata büroopindade väljaüürimist, kohan-
dada mõned ruumid majutuseks, mängida saalis korvpalli. 
Aga eks hoone saatus ole ju ka teie, st muinsuskaitse kätes? 
TT: Jah, 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti5  
käigus on esitatud Muinsuskaitseametile sadakond eks-
perdihinnangut kõige väärtuslikumate hoonete kaitse  
alla võtmiseks, Rapla KEK nende seas. Selle hoone suhtes 
ei ole kahtlust: maja on tõesti väga eriline, väärtuslik,  
terviklikuna säilinud ja suhteliselt heas seisukorras –  
materjali mälestiseks olemiseks leidub siin küllaga.  
Võimalik mälestiseks tunnistamine kindlasti ei tähenda, 
et siin muudatusi enam üldse teha ei saaks, need pea-
vad lihtsalt olemasolevat arhitektuuri austama ja sellega 
sobituma. Kuna hoone arhitekt Toomas Rein on veel töö-
jõus, on suurepärane võimalus plaanitavaid ümberehitusi 
ka temaga arutada. Kaheksanurkne kuju, kahhelplaadid 
välisseintel ja algne maastikukujundus on ka minu mee-
lest sellised asjad, ilma milleta hoone poleks enam endine. 
Muu on läbirääkimiste küsimus.

Triin Talk on Muinsuskaitseameti ehitismälestiste 
peainspektor.

RAPLA KEK JA TALLINNA TAB / PÄEVAKAJALISTTRIIN TALK

1 Rapla Kolhooside Ehituskontor. Kolhooside ehituskontorid ehitasid 
 nõukogude ajal piirkonna kolhoosidele vajalikke hooneid.
2 Tallinna Arhitektuuribiennaal. Arhitektuurifestival, mis toimus 2013. a 
 sügisel teist korda. Selle aasta teema oli „Taaskasutades nõukogude 
 ruumipärandit”, mille kaudu taasavastati ja mõtestati nõukogudeaegseid 
 ehitisi.
3 Sisekujundus Aulo Padar (1977. a sisekujunduse aastapreemia).
4 Ehitiste kasutuks muutumise problemaatikat analüüsiv Hollandi 
 uurimisgrupp.
5 „Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs” oli 
 projekt, mille käigus kaardistati ja uuriti Eesti Kunstiakadeemia eest-
 vedamisel 1870.–1991. a Eesti arhitektuuripärandit. 
 Vt http://register.muinas.ee/?menuID=architecture

(2) Siniste kahhelkividega kaetud sambad täiendavad peasissepääsu. 
Fotod Ingel Vaikla
(3) Säilinud on algsed sisekujunduselemendid ja isegi taimed
(4) Katuseaknaga spordisaal

(2)

(3)

(4)
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KUNST JA LOODUS PARGIS / TEADUS JA MÕTEURVE SINIJÄRV

Vanade parkide puhul on tegemist kaht väärtusvaldkonda –  
kultuuri ja loodust – ühendavate mälestistega ning see-
tõttu vajavad nad kindlasti veidi teistsugust lähenemist kui 
materiaalne kultuuripärand üldiselt. Neid kahte poolust 
ühendavaks lüliks on pargi kujunduses avalduv esteetika. 
Pargi kui kunstiteose olemus seisnebki nende koostoi-
mes. See on sümbiootiline kooslus, kus üheta pole teist: 
loodus ei ole siin loodus iseeneses ja kunst samuti mitte, 
vaid tegemist on nende kahe omavahelises vastasmõjus 
ja pidevas arengus oleva tervikuga, mida kujundavad nii 
inimese tehtavad valikud kui ka looduslikud protsessid. 
Arvestades Eesti vanade parkide rohkust, ajendas doktori-
tööd kirjutama küsimus, kuidas õigupoolest peaks nende 
eripäraste mälestistega tänapäeval ringi käima. 
  Eesti ajalooliste parkide arhitektuurset väärtust ning 
eri ajastutele omaseid stiilivõtteid võib seostada baroki-, 
klassitsismi- ja historitsismiperioodiga arhitektuuris, kuid 
peale selle võib parkidel olla ka muid kultuuriajaloolisi 
väärtusi, nagu seotus oluliste isikute või sündmustega või 
nende funktsioon teatud perioodil.
  Meie parkide põhiliseks probleemiks on ühiskondli-
kest muutustest tingitud järjepidevuse puudumine 20. saj. 
Samal ajal on nad omandanud arvestatava loodusväärtuse, 
mis on seotud kahe peamise asjaoluga: esiteks on nende 
näol tegemist vanade laialehiste puistutega, mida meil on 
metsadena looduslikult väga vähe säilinud ja teiseks on 
park enamasti maastikuliselt mitmekesine, tänu millele 
võivad seal leida elupaiga ka rohkemad liigid. 
  Vanade laialehiste metsade kõrge loodusväärtus tule-
neb eelkõige sellest, et nendega on seotud hulk sambla-, 
sambliku- ja seeneliike, mis kasvavad üksnes vanadel 
puudel, enamik neist sealjuures eelistatult ka ühel või tei-
sel kindlal puuliigil. Samuti pakuvad vanad puud elupaika 
õõntes elavatele lindudele ja loomadele, nagu rähnid, 
kakud, mitmed imetajad ja putukad. Seega, kui vaadelda 
parke mitte üksi, vaid seoses meie maastikuga üldiselt, 
omandavad nad sootuks teise tähenduse ja nüüd mitte 
enam ainult kultuuri-, vaid ka loodusväärtuse kandjana. 
  Töö uurimisküsimuseks sai, kas ja mil määral on või-
malik ühitada parkide restaureerimisel kujunduslikke ja elus- 
tiku kaitsele suunatud eesmärke. Peamine põhjus sellise 
küsimuse püstitamiseks oli asjaolu, et üldiselt ei ole loo-

dusväärtustega arvestamist omaette eesmärgiks seatud või 
siis käsitletakse neid küsimusi eraldi. Põhitähelepanu on 
enamasti pargi kujundusel, kusjuures viimastest aastatest 
võib tuua ka näiteid, kus pargi korrastamisega on oldud lii-
gagi innukad, mille tagajärjel on kokkuvõttes kannatanud 
nii pargi kujunduslik väärtus kui ka rikutud aastakümneteks 
selle ökoloogilist tasakaalu. Töö eesmärgiks sai kahe väär-
tusvaldkonna ühendamine vastastikku kasulikul viisil: näi-
data, et ökoloogia võib olla pargi kujunduse teenistuses, ja 
vastupidi, et kujundusega seotud otsused võivad soodus-
tada elurikkust. Töös pakutavat lähenemisviisi nimetatakse 
parkide ökoloogiliseks restaureerimiseks. Kaks peamist eri-
nevust võrreldes looduslike koosluste taastamisega on esi-
teks see, et eesmärk ei ole taastada pargi looduslikkust, vaid 
säilitada ja suurendada selle elurikkust, ning teiseks see, et 
samaaegselt lahendatakse ka pargi kujunduslikke küsimusi.
  Töö koosneb kahest osast: teoreetilisest poolest ja restau-
reerimisülesandest. Teoreetilises osas käsitletakse arhitektuu-
rimälestiste restaureerimise nüüdisaegsete põhimõtete raken-
damist parkides ning tuuakse selle kohta näiteid, antakse üle-
vaade Eesti parkide kujunemisest ja hetkeseisust, kirjelda-
takse neis järgitud stiiliperioodide kujundusvõtteid ja seda, kui-
das on Eestis parkide restaureerimisele seni lähenetud. Seejä-
rel näidatakse, millistel põhjustel on pargid tänapäevases Eesti 
maastikus omandanud lisaks arhitektuuri- ja kunstiväärtusele 
ka loodusväärtuse. Kuna töö spetsiifiline eesmärk ongi sellega 
arvestamine parkide restaureerimisel, siis selgitatakse välja ka 
tähtsamate pargis esinevate elustikurühmade vajadused. Nen-
deks elustikurühmadeks on puittaimed, rohttaimed, samblad, 
samblikud, selgrootud, kahepaiksed ja roomajad ning imeta-
jad. Tulemusi väljendatakse kahel viisil: ülevaatliku tabelina 
pargi omaduste ja elementide kohta ning tegevuste loendina 
elustikurühmade kaupa, mis on ka peamisteks metodoloogi-
listeks alusteks restaureerimisülesande lahendamisel.
  Töö põhisisuks on restaureerimisülesande lahenda-
mine üheteistkümnes Saare maakonna pargis, mida koos 
valikute põhjendustega kirjeldatakse sõnaliselt ning illust-
reeritakse fotomontaaži abil. Eesmärk oli pakkuda igale 
pargile sõltuvalt tema seisundist ja probleemidest indivi-
duaalne lahendus, mis vastaks töö peamisele eesmärgile: 
koos ajaloolise ruumistruktuuri ja kujundusliku idee taas-
tamisega soodustada pargis elurikkuse säilimist ja kasvu.

doktoritÖÖ: kunst ja loodus Pargis. 
kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide 

ühendamine Parkide restaureerimisel 
ja hooldamisel saare maakonna 

looduskaitsealuste Parkide näitel



107

URVE SINIJÄRVTEADUS JA MÕTE / KUNST JA LOODUS PARGIS

(1)

(2)

(1) Tõenäoliselt juba barokiperioodist pärinev pimeaed Vääna mõisa pargis. Foto Peeter Säre
(2) Aruküla mõisa tagaväljak 1912. aastal. Historitsismiperioodile omaselt ilmestasid mõisate esi- ja tagaväljakuid tihti keerukad ja  
töömahukad lillepeenrad. Foto Jaan Vali erakogu
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Restaureerimislahenduste põhjal oli töö üks peamine 
järeldus, et kujunduse ja elustikukaitse eesmärgid vanade 
parkide restaureerimisel on üldjuhul võimalik edukalt 
ühildada ning enamiku elustikurühmade puhul kattuvad 
eesmärgid kujunduslikega, toetades teineteist vastastikku. 
Peaaegu kõiki soovitusi oli võimalik lahendustes raken-
dada. Samuti võis veenduda, et pargi kujunduslik mitme-
kesisus on otseselt seotud looduslike liikide mitmekesisu-
sega ning et pargid on paljudele elustikurühmadele olu-
lised elupaigad. Vaatlusaluste parkide puhul tuli ilmsiks 
ka hulk meie vanade parkide läbivaid probleeme, mida on 
võimalik restaureerimise ja hooldusega lahendada.

Teoreetilise osa ja restaureerimislahenduste alusel oli  
võimalik koondada ja seostada omavahel põhilised taasta-
mis- ja hooldamistegevused, mis ühendavad kujunduse ja 
elustiku kaitse eesmärke. Seostatus ongi töö üheks võtme-
sõnaks, sest vastavaid soovitusi on üksikute tegevuste või 
elustikurühmade kaupa varemgi välja toodud, kuid mitte 
terviklikult, omavahel seostatult ja just Eesti parkide eripä-
rasid arvestades. Seni on restaureerimisel käsitletud parki 
ennekõike kui arhitektuurset kompositsiooni ning lahen-
datavad küsimused on olnud eelkõige kujunduslikud. Pargi 
käsitlemist ökosüsteemina üldjuhul eesmärgiks seatud ei 
ole. Viimase puhul vajab tähelepanu aga kooslus, kus kõik 
komponendid on omavahelistes seostes, luues üksteisele 
vastastikku elu- ja kasvutingimusi. Protsesse sihipäraselt 
suunates on võimalik neid seoseid tugevdada, soodusta-
des nõnda elurikkuse kasvu. See peab samal ajal olema 
ühildatud kujunduseesmärkidega, kuna üksnes elurikkuse 
suurendamisega tegeldes jäetaks kõrvale pargi peamine ja 
algne eesmärk: olla kunstilist elamust pakkuv keskkond. 
Selles seisnebki parkide ökoloogilise restaureerimise eripära 
ning peamine erinevus looduslike koosluste taastamisest.
  Töö lõpptulemuseks on soovitatavate praktiliste tege-
vuste kogum parkide restaureerimisel ja hooldamisel, mis 
vastab nii kujunduslikele kui ka elustiku kaitse eesmärkidele.
  Mida selle lähenemise puhul eraldi rõhutada võiks: 
töö annab üldised suunised, kuid see, millised otsused 
langetab konkreetne pargi restauraator ehk siis kujun-
daja või arhitekt ühe või teise pargi puhul, jääb alati tema 
otsustada. Siin puudub igasugune kohustuslikkus või 
ainuõigele lähenemisele pretendeerimine. Restaureeri-
mislahenduse leidmine sõltub alati paljudest asjaoludest: 
omaniku või valdaja soovist, pargi funktsioonist, selle aja-
loolisest kujunemisest ja praegusest seisundist, rahalistest 
võimalustest ja veel paljudest teguritest. Töö aga pakub 
välja võimaluse läheneda pargile nii, et see võimaldaks olla 
elupaigaks ka meie looduslikele taime- ja loomaliikidele, 
kelle elu- ja kasvukohad on tugeva inimmõjuga maastikus 
väheseks jäänud ning käsitleda pargi restaureerimist öko-
süsteemselt. Sealjuures jääb esmaseks eesmärgiks kind-
lasti pargi esteetilise ilme säilitamine ja parandamine.
  Küllap on loodusväärtustega arvestav parkide hool-
damine ja restaureerimine meie vanade parkide rohkust 
arvestades mitmes mõttes tulemuslikum kui püüe saavu-
tada neis mingit „ideaalset” ja võib-olla ülehoolitsetudki 
seisundit. See tähendab põhimõttelise hoiaku muutu-
mist nii parkide hooldamises kui ka restaureerimises: teha 
koostööd loodusega ning väärtustada kõiki selle avaldu-
misvorme, samal ajal nähes ja tõstes esile seda ilu, mida 
parkidest otsima minnaksegi. Töö lõpumõtteks saigi, et 
kui algselt on parke loodud justkui pelgupaigaks inime-
sele, on nad nüüd saamas pelgupaigaks ka loodusele. 
Meie endi valikutest ja otsustest sõltub, kui palju selleks 
võimalust anda. 

Urve Sinijärv on keskkonnaministeeriumi looduskaitse 
osakonna peaspetsialist.

KUNST JA LOODUS PARGIS / TEADUS JA MÕTEURVE SINIJÄRV

(3–4) Pädaste pargi põhjaosa. Olukord 2011. a suvel ning sama  
vaade fotomontaažil restaureerituna. Siin tuleks esile tõsta silma-
paistvaid ja haruldasi puid ning parandada nende valgustingimusi. 
Sellega luuakse ühtlasi võimalused põõsaste istutamiseks ja roht- 
taimestiku liigirikkuse suurenemiseks. Eemaldada tuleks ka  
isetekkelisi noori puid parki piirava müüri ääres, kuna need  
kahjustavad müüri ja sulgevad vaated ümbritsevale maastikule.  
Foto Urve Sinijärv, fotomontaaž Mart Kivisild
(5) Eesti parkide tunnuslik loodushääl on punarinna laul  
(Eritacus rubecula). Foto Hanno Zingel

(3)

(4)

(5)
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Kes poleks kuulnud Tartu Jaani kirikust ja selle imelistest 
terrakotaskulptuuridest! Tegemist on Eesti kontekstis ainu-
kordse tellisgooti pühakoja näitega, mida katab sedavõrd rik-
kalik ehitusplastika. Oma uurimuses keskendusin ühele vii-
masel ajal peatähelepanu alt kõrvale jäänud aspektile: skulp-
tuurikogu värvilisele viimistlusele. Praeguseks ei ole kuna-
gisest polükroomiast kuigi palju alles, kiriku interjööris on 
ainsaks viiteks värviküllasele minevikule mõned rohekad lai-
gud skulptuuriniššide taustal. Kuna värvidest on seoses Jaani 
kirikuga seni vähe juttu olnud, tekitavad need külastajas 
pigem kahtluse seinal vohavast vetikast või pigmenti erita-
vast bakterist. Olukorras, kus kiriku pikk ja keeruline ehitus- 
ning restaureerimislugu on lõpuks põhjalikult kirja pandud ja 
ilmunud,1 teen ettepaneku tuua fookusesse vahepeal teemana 
teisejärguliseks taandunud ehitusplastika polükroomia.

HARJUMUSE ASI
Mida näeme, kui vaatleme üht keskaegse katedraali fas-
saadi mõnes teises Euroopa linnas? Enamasti eristamatu-
test skulptuuridest koosnevat kivihalli sigri-migrit. Kuigi 
uurijad on jõudnud järeldusele, et algselt olid gooti kated-
raalide läänefassaadid valdavalt värvilised, siis juba sajan-
deid on need olnud linnapildi loomulikuks osaks praegu-
sel monokroomsel kujul ja nii ollakse nendega ka harjunud. 
Sajandite jooksul on värv enamasti ilmastiku mõjul maha 
kulunud, paremal juhul on skulptuurid kattunud pea läbi-
paistmatu halli paatinaga. Paiguti on purunenud või lõhu-
tud originaalid asendatud viimistluseta koopiatega. 
  Ka Jaani kiriku skulptuure oleme harjunud nägema 
nende praegusel, tellisepunasel kujul. Kunagisest värvi-
lisest viimistlusest on väga vähe alles: suured tervikliku-
malt säilinud figuurid on pea täiesti „puhtad”, värvikat-
keid leidub pigem väiksemate poolskulptuuride rõivastel 
ja mõningatel purunenud fragmentidel. Säilinu põhjal ei 
ole paraku võimalik teha kaugeleulatuvaid järeldusi kuna-
gise polükroomia kunstilise kvaliteedi kohta. Nii nagu eri-
neb skulptuurigrupiti vormipeenuse aste, on see tõenäoli-
selt olnud ka polükroomiaga, ehk mida kõrgemal asunud 
skulptuur, seda skemaatilisem vorm (nt poolskulptuuri-
del) ja võimalik, et ka sellevõrra jämedakoelisem maaling. 
Kahjuks tuleb tõdeda, et koos polükroomiaga on samuti 
kaotsi läinud suur osa skulptuuride väljendusjõust. Paljudel 
figuuridel on meister jätnud silmamunad siledaks, mistõttu 
need figuurid vaatavad meid nüüd „tühja” pilguga. Teised 
jälle, kellel on pupilli asukohta torgatud auguke, jõllita-

vad veidrate punnsilmadega. Koos maalitud silmavaatega 
mõjusid mõlemad ilmselt märksa inimlikumalt. 

OLEV PRINTS: EESRINDLIK, KUID VASTU- 
OLULINE
Jaani kiriku skulptuurikogu lugu erineb mõnevõrra tavapä-
rasest värvikihtide kadumise stsenaariumist, mispuhul on 
põhjustajaks olnud ilmastiku hävitav mõju. Nimelt veel pool 
sajandit tagasi oli Jaani kiriku polükroomia seis võrdlemisi 
hea. Interjööris paiknevaid skulptuure2 kattis toona kaks 
kihti värvilist viimistlust, millel omakorda mitu lubjakihti. Nii 
oli polükroomiat juba pikemat aega varjanud ja ühtlasi säi-
litanud paks „kaitsekilp”, mis täienes omakorda 1830. aas-
tate renoveerimise käigus, kui skulptuurinišid kinni müüriti 
ja üle krohviti. See kõik võimaldas värvikihtidel kirikut 1944. a  
tabanud suurpõleng suhteliselt valutult üle elada. Kirjelda-
tud kujul leidis skulptuurid 1950. aastate keskpaigas kuns-
tiajaloolane Olev Prints, kes järgneva kümne aasta jooksul 
Teadusliku Restaureerimise Töökoja uurijana Jaani kiriku 
varemetes ja arhiivides pühakoja kohta andmeid kogus. 
  Uuringute käigus avas Prints skulptuurinišše ning lei-
dis paksu lubjakihi alt kujude peene vormi ja erksavärvilise 
viimistluse. Muu tegevuse kõrval dokumenteeris ta skulp-
tuurikogu polükroomiat, tehes seda oma aja kohta üllatava 
innu ja põhjalikkusega. Tol ajal ei pööratud veel ehitusplas-
tika värvijälgede dokumenteerimisele ja säilimisele suu-
remat tähelepanu, mistõttu võib Printsi tegevust pidada 
omas ajas eesrindlikuks. Kunstiajaloolane tegi värvikihti-
dest üksikasjalikke jooniseid, unustamata täpseid viiteid 
figuuride asukohale kiriku interjööris. Lisaks kinnitas  

magistritÖÖ: olev Prints ja  
tartu jaani kiriku kadunud värvid.  

keskaegse ehitusPlastika Polükroomiast

(1) Olev Prints Tartu Jaani kirikus 1950. aastatel. Foto Anu Lambi 
erakogu

(1)
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(2) Polükroomiajäänustega skulptuur lõunakõrgseinalt. Fotod Olev Prints, Eesti Ajalooarhiiv
(3) Sama skulptuur pärast puhastamist
(4) Skulptuur, mis on juba värvist puhtaks kraabitud, ent taustamaaling on veel vaadeldav
(5) Sama skulptuur ja taustamaaling O. Printsi joonisel. EAA.5386.1.75

(2)

(4)

(3)

(5)
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(6)

(7)

(6) Siledate silmamunadega figuur lõunakõrgseinalt. Fotod Olev 
Prints, Eesti Ajalooarhiiv
(7) Värvijäänustega lõunakõrgseina peaskulptuur

Prints joonistele skulptuuride küljest võetud väikesed vär-
viproovid (kokku u 400) koos selgitusega, milliselt skulp-
tuuri osalt ja millisest värvikihist tükike pärineb. Kogu kir-
jeldatud põhjalikkuse juures oli Printsi uurimismeetod aga 
kahetsusväärselt vastuoluline: ühtaegu säilitav ja hävitav. 
Äärmiselt täpse dokumenteerimise kõrval ei pidanud ta 
värvikihtide materiaalset säilimist vajalikuks. Vastupidi: 
mingil lõpuni mõistetamatul põhjusel puhastas ta skulp-
tuurid uurimise järel täielikult värvijäänustest. Võimalik, et 
ajendiks oli soov tuua kunstiteose kaunis vorm selgemini 
esile. Avastatud meisterlikku skulptoritööd oli laiemale 
avalikkusele võimalik tollal tutvustada eelkõige mustval-
gete fotodega, kus võis aga värvikihtide ebaühtlane säili-
vus pigem häirivaks osutuda. 
  Selgitamaks, milliseid võimalusi pakuvad Printsi joonis-
tele kinnitatud värvitükid kunagiste meistrite maalitehnika ja 
nende poolt kasutatud materjalide tuvastamiseks, tegi Tartu 
Ülikooli Keemia Instituudi teadur Signe Vahur mõningad 
proovianalüüsid. Juba esmased tulemused andsid intrigeeri-
vat teavet: selgus, et skulptuuride värvimisel on muuhulgas 
kasutatud siniseid pigmente, mille rahaline väärtus oli kesk-
ajal ülikõrge. Kullast kallima kilohinnaga ultramariini, samuti 
asuriidi kasutamisest nähtub, et skulptuuride värvimine oli 
läbimõeldud samm, polükroomiat peeti väga oluliseks ja sel-
lesse otsustati investeerida ülisuuri summasid. 

ALGNE VÕI HILISEM? 
Praegu puudub kindel pidepunkt, mille alusel Jaani kiriku 
skulptuuride polükroomiat dateerida. Kuivõrd kesk-
aegse ehitusplastika puhul on värvid olnud pigem reegel 
kui erand, näib ka siinne polükroomia pärinevat vahetult 
hoone valmimisjärgsest perioodist. Eriarvamusel on kuns-
tiajaloolane ja Jaani kiriku skulptuuride pikaajaline kon-
servaator Eve Alttoa, kes esitab oma kahtlused terrako-
taskulptuuride algse värvilisuse osas eespool nimetatud 
monograafias.3 Alttoa arvates viitab kohati vägagi peenelt 
töödeldud skulptuuride vorm sellele, et valmimisjärgselt ei 
olnud seda plaanis viimistluskihtide alla peita.
  Jättes kõrvale Jaani kiriku skulptuuride detailipeenust 
mitu korda ületavad prantsuse gooti skulptuurid, mis ometi 
on olnud värviga kaetud, ning keskendumata siledate silma- 
munadega või tühjade tekstilintidega skulptuuridele, on 
siiski raske uskuda, et kirkaid värve armastav keskaeg oleks 
sellise lahendusega leppinud. Eriti veel piirkonna uhkeimas 
kirikus ja seda linna majandusliku õitsengu perioodil.
  Sellele küsimusele peaks olema võimalik edasiste 
uuringute käigus leida täpsem vastus. Hoidlas leidub 
skulptuurifragmente, millel värvikihid koos lubjakihtidega 
on veel säilinud. Tartu Ülikooli Keemia Instituudil on ole-
mas detailsemateks töödeks ka vajalik moodne aparatuur 
ning sealse analüütilise keemia õppetooli kunstiuurimise 
töögrupiga on plaanis uuringuid jätkata.

Johanna Lamp on Eesti Kunstiakadeemia muinsus-
kaitse ja konserveerimise õppekava doktorant.

1 Alttoa, K. Tartu Jaani kirik. Tallinn, 2011.
2 Välisfassaadidel paiknevate skulptuuride värvist ei olnud selleks ajaks 
 enam midagi säilinud. Nende kunagisele polükroomiale viitavad vaid 
 taastamistööde käigus leitud värvijälgedega skulptuuriosad, mille algne 
 asukoht on ilmselgelt olnud eksterjööris.
3 Alttoa, K. Tartu Jaani kirik. Tallinn, 2011, lk 85.



112

TORNIKIIVRITE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE ANKURDAMINE / TEADUS JA MÕTEPETER BURM

Magistritöös käsitletav teema muutus aktuaalseks  
2010. aasta 8. augustil, kui torm lükkas Väike-Maarja 
kirikutornilt kiivri kõrvalasuvale kabelile. Õnneks oli kahju 
vaid materiaalne. Seda õnnetust oleks saanud ära hoida, 
kui tornikiiver olnuks korrektselt ankurdatud.
  Magistritöö eesmärk oli uurida Eesti kirikute torni-
kiivrite kandekonstruktsioonide ankurdamist ja hinnata 
kiivrite seisukorda. Üheksa kuu jooksul vaadati üle viis-
teist peamiselt Lõuna-Eestis asuvat kirikut. Selle käigus 
kontrolliti ankurduse olemasolu, mõõdistati see ning hin-
nati tornikiivrite üldist ehituslikku seisukorda. Uurimise 
käigus selgitati välja kaks kirikut, millel tornikiivri ankur-
dust ei ole: need on Kursi Maarja kirik Jõgevamaal ja Äksi 
Andrease kirik Tartumaal. Lisaks leiti kirik, millel on eba-
korrektne ankurdus: Rõngu Mihkli kirik Tartumaal. Vii-
mase tornikiiver on küll ankurdatud, kuid müüri laotud 
risttalastik asub kiivri toetuspinnale liiga lähedal.
  Silmaga hinnates tõdeti, et uuritavate kirikute torni-
kiivrite kandekonstruktsioonid on üldiselt heas seisukor-
ras. Osade tornikiivrite kandekonstruktsioonidel avastati 
siiski niiskuskahjustusi.

METOODIKA JA TULEMUSED
Antud töö koostamisel võeti aluseks inventariseerimis-
joonised. Lisaks mõõdistati tahhümeetriga Kursi Maarja, 
Otepää Maarja ja Tartu Rooma Katoliku kiriku tornikiivrid. 
Kõikidele uuritavatele tornikiivritele leiti standarditejärg-
sed tuule- ja omakaalukoormused, mida kasutati stabiil-
susarvutuste koostamisel. Arvutuste käigus saadud toe-
reaktsioonide põhjal hinnati kiivri stabiilsust järgmistel 
juhtudel:

 – Ankurdamata tornikiiver. Hinnati tuulekoormuse 
  ja kiivri omakaalukoormuse stabiilsust. Kui 
  vaadeldavasse toereaktsiooni tekkis tõmme, järel-
  dati, et ankurdus rakendub tööle (juhul, kui torni-
  kiivri konstruktsioonil see on).
 – Ankurdatud tornikiiver. Hinnati tuulekoormuse 
  ja kiivri ning ankurdatud tornitüvese omakaalu-
  koormuse stabiilsust.

Stabiilsusarvutuste käigus järeldati, et Äksi Andrease, 
Kursi Maarja ja Rõngu Mihkli kiriku tornikiivrid peaksid 
olema ankurdatud, kuna need on arvutuslikult ebastabiil-
sed ümberlükkele. Kõik vaadeldavad tornikiivrid on liuge-
hõõrdele stabiilsed. Üldjuhul on kiivrite hõõre takistatud 
tornitüvesega või tüvesesse valatud raudbetoonvahelakke 
jäigalt ankurdamisega.

Lisaks tehti probleemsematele ankurdatud tornikiivri-
tele (Jõhvi Mihkli, Kambja Martini, Maarja-Magdaleena, 
Otepää Maarja, Tartu Rooma Katoliku ja Väike-Maarja 
kirik) ankurduse kontrollarvutused. Selleks hinnati ankur-
dust üldiselt ja valiti selle potentsiaalselt nõrgemad kohad 
ning arvutati nende kandevõime. Üldiselt on olemasoleva 
ankurduse nõrgimaks osaks teraslati kinnitus naela või 
poldi abil puitkonstruktsiooni külge. Kirikutel, millel on 
säilinud vana ankurdus, on müüri külge ankurdatud teras-
latt tavaliselt kinnitatud tornikiivri puitkonstruktsioonide 
külge ühe naela ja ühe klambriga, mis on suurusjärgu 
võrra väiksem teraslati tõmbekandevõimest.
  Kontrollarvutuste käigus selgus, et Tartu Rooma 
Katoliku kiriku tornikiivri ankurdus on ebakorrektne. 
Nimelt on antud ankru tõmbekandevõime väiksem kui 
selles mõjuv tõmbejõud.
  Vaadeldavate kirikute stabiilsusarvutustel ja ankurduse 
kontrollarvutustel saadud tulemuste põhjal jaotati kiivrite 
konstruktsioonid ankurduse seisukohalt kolme klassi:

 1. Ohtlik – tarind, mille ankurdus on ebapiisav või 
  see puudub. Nendeks olid: Rõngu Mihkli, Tartu 
  Rooma Katoliku, Kursi Maarja ja Äksi Andrease 
  kirik.
 2. Oht võib tekkida – kiivrid, mille ankurdus ja vastu-
  kaaluks töötava tornitüvese kaal on piisav, kuid mis 
  võivad muutuda ohtlikuks juhul, kui ankurdus ei 
  peaks teatud asjaoludel tööle hakkama. Nendeks 
  olid: Otepää Maarja, Maarja-Magdaleena, Nõo 
  Laurentsiuse, Jõhvi Mihkli, Kambja Martini, Tartu 
  Jaani, Väike-Maarja ja Rannu Martini kirik.
 3. Ohutu – kiivri tarind, mida arvutuste kohaselt 
  pole vaja ankurdada. Nendeks olid: Võnnu Jakobi, 
  Tartu Pauluse ja Tartu Peetri kirik.

ARUTELU JA SOOVITUSED
Antud töö käigus leiti kaks pühakoda, millel tornikiiver  
pole ankurdatud: Äksi Andrease ja Kursi Maarja kirik. 
Kindlasti on neid Eestis veelgi ning paneb imestama,  
kuidas sellised kiivrid on tornil püsinud. Otsides põhjusi, 
tuleb minna tagasi 19. saj keskpaika – 20. saj algusesse, 
mil saksa ehitusmeistrid arutlesid sama teema üle. 
  Pikka aega oldi arvamusel, et kiivri ankurdamist tor-
nitüvesesse tuleb vältida, kuna kardeti, et kiivri ebastabiil-
seks muutumisel võib ankurdus ka müüritist kahjustada. 
Isegi tuntud arhitekt Georg Moller arvas 19. saj keskpai-
gas, et kiiver peab kiriku tornil püsima ilma ankurduseta.2

magistritÖÖ: eesti kirikute tornikiivrite 
kandekonstruktsioonide ankurdamine1
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(1–2) Rõngu Mihkli kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ebakorrektne ankurdamine. Müüri laotud risttalastik asub kiivri toetuspinnale 
liiga lähedal. Fotod Peter Burm
(3–4) Tartu Rooma Katoliku kiriku ebapiisav ankurdus. Siin on ankru tõmbekandevõime väiksem kui selles mõjuv tõmbejõud

(2)(1)

(3) (4)

PETER BURMTEADUS JA MÕTE / TORNIKIIVRITE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE ANKURDAMINE
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  Kui vaadelda kirikuid, mis on pikka aega ankurda-
mata püsinud, on alust arvata, et nende ehitamisel on 
kasutatud rohkem ja raskemat puitu: vanemate kirikute 
tornikiivrite kandekonstruktsioonid on sagedasti tehtud 
tammepuidust, hilisematel aegadel on selle asemel haka-
tud kasutama mändi. 
  Igal juhul peab olema tornikiivri ehitamisel kindel, et 
see oleks stabiilne. Kiiver tuleb ankurdada või ehitada nii, 
et omakaal rahuldaks stabiilsustingimusi. Kiivri kõrguse 
vähendamine ei ole enamasti võimalik, seega jääbki üle 
ainult ankurdamine. Eelnevast lähtuvalt tekib küsimus, 
kui keeruline ja kulukas on kiriku tornikiivri kinnitamine 
müüri külge? Kui võrrelda ankurdamisega seotud kulu-
sid kahjuga, mida võib põhjustada tornikiivri ebastabiil-
seks muutumine, näeme, et see kulu on finantsilises plaa-
nis tühine ning võib säästa inimelusid. Ankurduse vastu ei 
räägi ka pikaaegne kogemus: ehitusmeistrid on kasutanud 
ankurdust ja see ei ole näidanud negatiivseid tulemusi. 
Nõnda ei näe siinkirjutaja põhjust, miks ei peaks kirikute 
tornikiivreid ankurdama.
  Saksa insener Eduard Schmitt arvas 20. saj alguses,  
et ankurdamist vajavad kirikud, mille tornikiivri kõrguse 
(h) ja kiivri alumise osa laiuse (b) suhe on h/b > 3.3 Antud 
töö käigus uuritud ankurdamata kirikud kuuluvad kõik 
sinna vahemikku ning neid tuleb lugeda potentsiaalselt 
ohtlikeks. Arvestatud on ka Rõngu Mihkli kiriku kiivrit, 
kuna selle ankurdus on ebakorrektne (vt tabel).

(5) Tartu Katoliku kiriku tornikiivri arvutusskeemid. Joonis Peter Burm

1 Lisaks vt Ain Pihli artiklit „Kirikute tornikiivrite ankurdamisvajadusest”. 
 Muinsuskaitse aastaraamat 2012, lk 84–85.
2 Schmitt, E. Dächer und Dachformen. Dachstuhlkonstruktionen. 
 Leipzig, 1911, s 455.
3 Samas.
4 Gerhardt,  J. H., Boller, U., Kuhlmann, W. Windkanalversuche zur 
 detaillierten Ermittlung von Windlasten für Kirchturmenhelme. 
 Messtechnik im Bauwesen. Berlin, März 2012, s 24-28.

(5)

Soovitav on uurida siin ohtlikeks kandekonstruktsioo-
nide ankurdusteks hinnatud kirikute tornikiivreid tulevi-
kus detailsemalt. Stabiilsusarvutuste koostamisel tuleks 
kaaluda ka võimalust kasutada Aacheni ülikooli aerodünaa-
mika laboris erinevatele tornikiivritele saadud tuule- 
koormuse jõutegureid.4 Tartu Rooma Katoliku kiriku  
tornikiivri ankurdust tuleks kindlasti täiendada. Samuti 
peaks kontrollima niiskuskahjustustega tornikiivrite kan-
dekonstruktsioone. Soovituslik oleks kaardistada kirikute 
ankurduse olemasolu kiivritel, mille torni kõrguse ja kiivri 
toepunktide vahekauguse suhe h/b on suurem kui 3,5.
  Samuti peab tähelepanu pöörama kiivri ehituslikule 
seisukorrale. Kiivri roostes plekk-katted võiks puhastada 
ja värvida või vajadusel sarnase plekitahvliga välja vahe-
tada. Silmas tuleb pidada ka, et kiivrid oleksid seest puh-
tad nii lindudest ja nende väljaheidetest kui ka prügist.  
Kui olemasolev ankurdus on pingutatav, on soovituslik 
seda ka aeg-ajalt pingutada, lisaks ei tohi pingutusliidete 
keermed roostes olla ja peavad olema õlitatud spetsiaalse 
määrdega. Tähelepanu tuleb pöörata ka kirikutornide  
käiguteedele ja redelitele. Otstarbekas oleks paigaldada 
kiivritesse valgustus ja tulekahjusignalisatsioon.

Peter Burm on Eesti Maaülikooli maaehituse eriala 
lõpetanu.

TORNIKIIVER h (m) b (m) h/b

Rõngu Mihkli kirik  22,1 6 3,7
Kursi Maarja kirik 16,8 4,8 3,5
Äksi Andrease kirik  21,2 5,3 4,0
Tartu Rooma Katoliku kirik 22,4 4,9 4,6
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Telliste valmistamise oskuse tõid Eesti aladele 13. sajandil 
ristisõdijad. Mõistmaks, kuidas on keskaegsete tellishoo-
nete käsitlemisel muutunud restaureerimispraktikad ning 
-filosoofiad, kasutasin oma bakalaureusetöös viit näidet: 
Tartu Jaani kirik ja Tartu toomkiriku varemed ning Otepää,  
Vastseliina ja Viljandi linnused. Kirikud on täielikult tellis-
test, linnuste puhul on aga tegu segaehitustega. Kõik viis 
objekti on mingil ajahetkel seisnud varemeis. Praeguseks 
on Jaani kirik täielikult ja Tartu toomkirik osaliselt üles 
ehitatud. 
  Suuremat huvi ajalooliste objektide vastu hakati 
rahvusromantilistest ja historitsismi-meeleoludest kan-
tuna tundma 19. sajandil. Nõnda asuti linnusevareme-
tes asjaarmastajalikke arheoloogilisi kaevamisi teostama, 
jättes leiud sageli dokumenteerimata ning konserveeri-
mata. 1878. aastal Viljandi lossimägedes tehtud kaeva-
misi loetakse linnusele Põhjasõja-järgselt kõige hävitava-
malt mõjunud sündmuseks. Historitsismivaimu ilmekaks 
näiteks on ka 19. saj alguses J. W. Krause projektide järgi 
Tartu toomkiriku varemetesse rajatud raamatukogu ning 
ümberehitusteks koostatud plaanid. 
  Põhiliseks ohuks tellisehitistele on niiskus, millega 
seonduvad nii külma- kui ka soolakahjustused, mistõttu 
varemed on ilmastikumõjudele väga vastuvõtlikud. Para-
doksaalsel kombel on aga Eesti keskaegseid tellisehi-
tisi oluliselt kahjustanud ka tehtud restaureerimistööd. 
Olgugi et töid tehti parimate kavatsustega, viis teadmatus 
materjalide omaduste kohta tihti hoone kahjustamiseni. 
  Keskaegsete tellisehitiste restaureerimisel Eestis on 
põhilisteks töödeks olnud telliste asendamine ja vuukide 
taastäitmine, vähem tähelepanu on pööratud sooladele. 
Vuukimiseks on kasutatud enamasti lubimörti suhtega 

1:3 (mahuosa lubja ja täiteaine segu) või nõrku tsement-
mörte. Keskaegne lubimört võis olla ka suhtega 1:1. Tse-
mentmördid tulid Eestis kasutusele ühes Kunda tsemen-
ditehase avamisega 1871. a. Kiire tootmise kasv näitab, 
et sealset materjali peeti heaks. Segamördi kasutamist ei 
peljatud ka ajalooliste hoonete juures, tarvitades seda nt 
1889. a, mil ühes Tartu toomkiriku põhjatorni paigutatud 
veepaagiga tehti seal ka müüriparandusi. Eesti Vabariigi 
perioodil kasutati valdavalt segamörte, 1950.–1960. aas-
tatel aga üldiselt tsementmörti. Hilisemal ajal jõuti taas 
segamörtideni ning sajandivahetusest alates on keskaeg-
seid tellismüüre konserveeritud kas lubi- või väga nõrga 
segamördiga. 
  Kuna keskajal toodetud telliste mõõdud erinevad 
tänapäevastest, võib sobivate asendustelliste leidmine olla 
raskendatud. Üldiselt on kasutatud originaalide mõõtu-
sid järgivaid uusi telliseid. 20. saj algupoolel tehti paran-
dusi ka täiesti uuemõõduliste tellistega. Mida lähemale 
21. sajandile, seda enam on proovitud kasutada origi-
naalilähedasi või vanu telliseid, taotledes rohkem imitee-
rivat lähenemist. Üksikute telliste asendamiseks ürita-
takse juba ainuüksi praktilistel kaalutlustel leida võima-
likult sarnaste mõõtudega ehituskive. Tartu Jaani kirikus 
19.–20. saj vahetusel tehtud fassaaditöödeks telliti spet-
siaalmõõtudega tellised Ilmatsalust. Sealt telliti 1920. 
aastatel telliseid ka toomkiriku jaoks. Selliste näidete kõr-
val tundub kurioossena, et 1930. aastatel kasutati Tartu 
Jaani kiriku vimpergi restaureerimisel tellisekarva värvitud 
betoonplokke, mis vahetati viimase restaureerimise käi-
gus savitelliste vastu välja. 
  Nõukogude perioodi jäänud restaureerimistööde 
üheks põhiprobleemiks oli kvaliteetse materjali leidmine. 

BakalaureusetÖÖ: keskaegsete 
tellisehitiste restaureerimine eestis

(1) Ilmastiku meelevallas olev Viljandi ordulinnuse müüristik. Fotod Anna Liisa Sikk
(2) 1960ndatel tsementmördiga tehtud restaureerimistööde tagajärjed Otepää linnuses

(2)(1)
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Kvaliteediprobleemide tõttu lõpetati 1961. a Võrus vana-
formaadiliste telliste tootmine. 1970. aastateks tootmine 
taastati, kuid kvaliteet ei olnud oluliselt paranenud. 1970.–
1980. aastatel kasutati Viljandi ordulinnuse konvendihoone 
idatiiva restaureerimistöödel Võrus toodetud kaasaegseid 
kärgtelliseid, millest juba 2007. a oli alles vaid puru. Lisaks 
halvale kvaliteedile ei olnud materjale ka saada. 
  Pärast Eesti taasiseseisvumist on Viljandis kasuta-
tud põhiliselt vanu, nn teise ringi telliseid. Tartu Jaani ja 
toomkiriku suuremahuliste restaureerimistööde tõttu val-
mistas Aseri tellisetehas mitmel aastal spetsiaalselt nende 
objektide jaoks mõeldud kive. Kuna mõlemad hooned on 
rajatud mitmes ehitusjärgus, kus kohtab eri suurusega 
telliseid, otsustati taastamistöödeks tellida n-ö keskmist 
mõõtu kivid. 
  Sooladega on tegeletud nii Tartu Jaani kui ka toomki-
rikus. 1984. a otsiti Tartu toomkiriku soolade väljasooldu-
mise põhjuseid. Kuna need olid nähtavad peamiselt vuu-
kides, peeti põhjuseks vale müürisegu. Juba kümmekond 
aastat varem olid Moskvasse saadetud ka telliseproovid, 
kuid vastus jäigi tulemata. Soolade eemaldamist on Tartu 
toomkiriku varemetes proovitud kahel korral: 2001. ja 
2002. a, mil need eemaldati telliste välispinnalt mehaanili-
selt liivapritsiga ning puru korjati tolmuimejaga kokku.
Kui ilmastiku meelevallas olnud varemetele katus peale 
panna ning luua stabiilne sisekliima, hakkab niiskuse tase 

1 Müüride kuivamisel kristalliseeruvad müüritises leiduvad soolad müüri 
 või seda katva viimistluskihi pinnas ja murendavad seda. Vältimaks 
 müüritise või uue lõppviimistluse kahjustamist krohvitakse probleemsed 
 pinnad nn ohverkrohviga. Selle krohvikihi ülesanne on suunata soolade 
 kristalliseerumisprotsess müürist eemale. Sooladest kahjustatud krohvi-
 kiht eemaldatakse ja vajadusel kaetakse pind uue kihiga. Seda protsessi 
 jätkatakse kuni soovitud tulemuse saavutamiseni.

tellistes vähenema, viies suuremahulise soolade kristalli-
seerumiseni. Sellist tendentsi on praegu näha Tartu Jaani 
kirikus, kus soolade seintest kättesaamiseks kasutatakse 
ohverkrohvi1 meetodit. Soolade kristalliseerumist krohvil 
on juba märgata.
  Üllataval kombel on Eestis telliste uurimisele väga 
vähe tähelepanu pööratud, olgugi et ainest selleks leidub 
küllaga. Keskaegsete tellisehitiste restaureerimisel võib 
täheldada samasuguseid tendentse ja mõttemallide muu-
tumist kui ülejäänud restaureerimisvaldkondades. Otsu-
seid on langetatud vastavalt ajastu vaimule, tollastest 
teadmistest ja ideaalidest lähtuvalt.

Anna Liisa Sikk on Eesti Kunstiakadeemia muinsus-
kaitse ja konserveerimise osakonna magistrant.

(3) Tugev tsementmört ja tellis ei sobi kokku. Fotod Anna Liisa Sikk
(4) Asendustellis Tartu toomkiriku vanas tellisseinas
(5) Müüriparandused Tartu toomkiriku varemeis
(6) Ohverkrohv Tartu Jaani kirikus

(3)

(5)

(4)

(6)
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…ma pean nende vanade meistrite juurde minema,  
et suudaksin edasi eksisteerida, täpselt nende nii- 
nimetatud vanade meistrite juurde, keda ma ju 
ammugi ja juba aastakümneid vihkan…
Thomas Bernhard „Vanad meistrid”

Me elame enneolematul vanakultuse ajastul. Mitte  
vana inimese – neid on meie ümber rohkem kui kunagi 
varem –, aga vanade asjade, vanade majade, vanade pilti- 
de, vana muusika. Mitte et me neid tegelikult nii väga 
tarbiksime. Meie elu koosneb tegelikult pigem aina uuest 
ja uuest. Lakkamatult tuleb meil kohaneda uute tehnika-
imede, üldse kõiksugu uute toodete ja rakendustega. On 
vähe lootust, et inimene saab oma kord õpitud ametit sur-
mani pidada ja seda veel pojale-tütrele edasi pärandada. 
Ühest küljest ümberõpe, ümbertegemine, ümberhinda-
mine ja teisalt vanad meistrid, nende tööd, mis lähevad 
aina pöörasemasse hinda. 
  Kõik see näeb välja nii, nagu me oleksime midagi 
igaveseks ja pöördumatult kaotanud. Need vanade meist-
rite tehtud vanad asjad, vanad pildid, vanad majad on 
nagu üks viimane kokkusulav saareke, kust jalg veel tuge 
leiab. Kui see kaob, me hukkume. Aga see kaob, sest see 
on miski, mida enam ei tehta ja mis vastavalt mateeria 
seadustele saab vaid laguneda ja hävida. Aeg ei peatu. Me 
saame vaid teha nägu, nagu kuskil ta siiski korraks seisa-
taks. Aeg. Vist aeg ongi see, mida vanadel meistritel oli ja 
mida meil pole. Imelik. 
  Igaüks, kes on lähemalt tegemist teinud vanade 
majadega, majadega, mis on juba ületanud inimea piiri, 
teab, et tegelikult neid ei saa taastada. Majad vanane-
vad ja surevad, vajuvad maa poole, nagu on asjade loo-
mulik käik. Puit pehkib ja koitab, krohv pudiseb, vunda-
ment vajub. Muidugi, jaa, seda ei juhtu, kui hea peremees 
silma peal hoiab. Tegelikult ikka juhtub. Sest nii head 
peremeest polegi olemas. Ka hea peremees sureb, ka hea 
peremehe elus juhtub seda ja teist. Aga ajaga ei juhtu iial 
midagi. Aeg seente, tõukude, hiirte, tuulehoogude ja vee-
nirede kujul on alati olemas, ajal on alati aega. 
  Vana maja on selle elanikule tegelikult ju üks  
lõpmatu nuhtlus. Kui sa teda korras ei hoia, laguneb ta 
maha. Kui hakkad teda kõpitsema, võid saada ta küll 
korda, aga see pole enam vana maja. Seesama aeg, mida 
sa tema juures nii kalliks pidasid, on sealt minema pühi-
tud. Aeg ei ole mitte ainult vanad palgid või vanad tellised. 
Aeg on see, et neis on praod, nad on viltu vajunud, nad 
lasevad tuult läbi, nad kopitavad, tolmavad ja haisevad. 
Aeg on aknaraam, mis enam õieti kinni ei tule või mida 
ei võigi enam lahti teha, sest klaasid kukuksid seest välja. 

Aeg on logisev trepilaud, mille peale astudes mõtled alati 
sellele vanatädile, kes trepist läbi kukkus, jalaluu murdis 
ja varsti pärast seda suri. Aeg on lookas katus, korsten, 
kust tellis võib pähe sadada, põrand, mida mööda kõik, 
mis veereb, veereb vääramatult ühte äärde. Rotiauk ukse-
nurgas, ahi, mis hästi enam soojaks ei taha minna, kõva 
klõpsuga lüliti ja voolujuhe, mis ammu enam ei vasta ühe-
legi tuleohutusnõudele. Aeg on need inimesed, kes need 
asjad kord tegid ja paigale panid ja keda enam ei ole. 
  Kui nad oleksid olemas, oleks kõik väga lihtne. Aken 
ei pea enam tuult, raam on mäda? Tuleb kutsuda meister. 
Mitte see meister, väljaõppinud restauraator, keda kut-
suda saab (kõva raha eest muidugi: miski ei maksa roh-
kem kui illusioon, et aega saab peatada), vaid ikka õige 
meister, see, kes selle raami kord tegi. 
  Isa on rääkinud, kuidas nende talus Järvamaal uued 
aknad tehti. Ta oli siis veel poisike, nii et see võis olla mil-
lalgi 1930. aasta paiku. Maja ise oli veel mõisa ehitatud, 
siis vast nelikümmend aastat vana. Ei tea, kas taheti teha 
suuremad aknad või olid vanad lihtsalt juba kehvaks jää-
nud. Tol ajal ju veel vanast lugu ei peetud, mis majadesse 
ja asjadesse puutus. Uus oli ikka etem. Kui vaadata kasvõi 
vanade mõisate ehituslugu, siis nii umbes iga neljakümne 
aasta järel tehti ikka üks põhjalikum ümberehitus. Kaeti 
kinni vanad hirmsad maalitud talalaed, lõhuti välja man-
telkorstnad, aeti aknad uude ja moodsasse fassongi. Või 
kui raha vastu lõi ja uhkus nõudis, ehitati üldse uus maja. 
  Aga ma pidin aknameistrist rääkima. Nii, nagu isa 
mulle temast rääkis. Aknameister käinud tollal talust 
talusse, mingit töökoda tal polnudki. Tööriistad olid tal 
kaasas ja polnud neidki teab kui palju. Vana head kuiva 
puud pidi talus endas varutud olema. Kes klaasi tõi, seda 
isa ei mäleta. Aknameister elas mõne nädala nende talus, 
sõi perelauas ja tegi pikad päevad aknaid. Selle üle, et iga 
aken veidi ise mõõdus oli, ei tulnud tal pähegi kurta, nii-
kuinii tegi ta nad kõik ükshaaval ja käte vahel, oma väikse 
pingikese peal. Seal ta siis saagis ja hööveldas, mõõtis 
ja tappis, lõikas klaasi, kruntis ja kittis. Nüüd me ütleme 
selle kohta peen töö. Sest peen ta on. Nii peeni akna-
raame, mis pealegi, kui nad veel tervise juures on, imetäp-
selt kinni käivad, ei oska enam keegi teha. Lihtsalt ei oska 
ja kõik. Neid võidakse vaid järele aimata. Aga võltsing on 
võltsing, isegi kõige meisterlikum. Ei pea olema asja-
tundja, et eristada vana meistri tööd tänapäeva restauraa-
tori tehtust. Vanal meistril oli teine aeg. 
  Kui kõik talu aknad valmis said ja ees seisid, kenasti 
valgeks värvitud, haagitatud ja hingetatud, kinni ja lahti 
käisid, maksti meistrile ta palk. Tänuks hea töö eest oli 
pealekauba veel see, et isa, toona alles poisike, pidi aitama 

vanad meistrid
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meistril talu hobusega kolida. Meistril oli alevis väike kor-
ter, õieti toake, ja sealt pidi ta mujale asuma. Isal on tänini 
meeles, kui vähe meistril asju oli. Need oleks võinud sel-
jas ka ära viia, kui maa oleks lühem olnud. Paar kehva 
mööblitükki (egas tisleril olnud mahti endale kummu-
teid meisterdada!), natuke seljariideid, tööriistad, need-
samad, mis temaga igal pool kaasas käisid, mõni kauss ja 
kruus, kõik. 
  Ei tea, kui mitmele majale meister oma elu jooksul 
jõudis uued aknad ette teha. Ikka mitmele kümnele. Üksi-
päini. Isaisa talu on tükkis meistri tehtud akendega ammu 
maa pealt kadunud. Tulid uued ajad. Aga mõnel majal, 
kus hea peremees ja tema poeg ja pojapoeg, ikka head 
peremehed, on kõik see aeg võinud sees elada, on meistri 
aknad tänini alles, käivad kinni ja lahti, peavad parasjagu 
tuultki, ning päike paistab igal uuel kevadel läbi meistri 
lõigatud natuke laines ruutude kambripõranda mühkli-
kuks kulunud laudadele, mida ka kord üks meister lõikas 
ja paika pani, ikka oma kätega ja koha peal. 
  Nüüd tehakse aknaraame ja põrandalaudu muidugi 
vabrikus. Masin teeb. Nad on täpsed ja mõõdus, käivad 
tihedalt kokku. Aga aega neis ei ole. Masinad ei sünni 

ega sure. Masinad ei oota kevadet ega kannata talve käes. 
Masinad ei tea ajast. Ainult inimene teab. Vanad meist-
rid panid oma aja asjadesse ja majadesse, mida nad tegid. 
Teisiti nad ei osanudki. See oli nende aeg ja nende elu. 
Siis nad surid. Siis juhtus midagi, et nad ei andnudki oma 
saladust edasi, vaid viisid endaga hauda. Ainult asjad jäid 
maa peale: kummutid, aknaraamid, pildid, põrandalauad, 
verandauksed ja trepikäsipuud. Neid me katsume ja vaa-
tame, püüdes ära arvata. Aga ei arva. Vaid igatseme. Aga 
meie igatsuski on võlts. Me igatseme küll taga vanade 
meistrite peenust ja täpsust, aga kas nende lihtsus ja vae-
sus, nende vagadus meile ka mokka mööda oleks? Vist 
ei. Me tahame rohkem. See meid vanadest meistritest 
lahutabki. Ja nende ajast.

Tõnu Õnnepalu on proosakirjanik, luuletaja ja tõlkija.

(1) Peatunud aeg Esna Mõisas. Foto Gabriela Liivamägi

(1)
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mälu ja mälestuse märgid.  
hauaPiirete ja -tähiste ajaloolisest 

tüPoloogiast ning säilitamise  
ProBleemidest tallinna siselinna  

kalmistu näitel

Hauapiirded ja -tähised on Eestis suuresti läbi uurimata 
valdkond. On küll spetsialiste, kes aastaid kalmistute 
ja kalmistukultuuriga tegelenud, samuti on hauatähis-
test kirjutatud bakalaureuse- ja koguni magistritöid, ent 
enamjaolt on uurimistulemused jäänud publitseerimata. 
Mitmete kalmistute kohta on koostatud küll põhjalikke 
inventeerimisi, seda nii omaaegses KRPIs kui ka hiljem, 
ent sageli pole tehtud võrdlevat analüüsi ega kokkuvõtvaid 
järeldusi. Üldajaloolaste ja koduloolaste kirjutised kesken-
duvad aga rohkem maetute isikutele ning kalmistute üldi-
sele kujunemisloole, mitte niivõrd hauakujundusele.
  Käesolev artikkel on piiratud mahu tõttu paratama-
tult napp ning pealiskaudne ega pürgi ammendavusele. 
Siselinna kalmistu sai valitud põhjusel, et sealsete haua-
piirete ja -tähiste tüpoloogia on üks põnevamaid. Tege-
mist on Tallinna ühe vanema (siia on maetud alates  
18. sajandist), väga mitmekesise kultuuritaustaga (õige-
usklike Aleksander Nevski ja luterlik Kaarli kalmistuosa) 
ning seniajani matmispaigana kasutatava kalmistuga. 

VANEMAD HAUATÄHISTE TÜÜBID
Kõige vanemate tähiste hulka kuuluvad Siselinna kalmis-
tul vaieldamatult suured ja rasked, horisontaalselt lebavad 
paekivist hauaplaadid. Mitmed säärased pärinevad 18. saj 
või 19. saj algusest. Seda tüüpi plaate kasutati siin ilm-
selt üsna palju, kuid säilinud on vaid üksikuid. Leidub ka 
plaate, mis paiknevad n-ö poolpikali-asendis, st madala 
nurga all paekivist alusel. 
  Klassitsismiajastu toob surnuaia maastikupilti üksi-
kud, korraliku baasi ja kapiteeliga kujundatud ümarsam-
bad ehk nn kolonnid. Mõned neist seisavad otse pinnasel 
või madalal soklil, teised on paigutatud kõrgemale pjedes-
taalile. Materjalina esineb nii paekivi kui ka elitaarsemat 
ja kallimat marmorit või graniiti. Maetute nimed ja pühen-
duskirjad on sageli kantud otse ümarsambale, vahel ka 
pjedestaalile. Mõnel puhul on samba tipus dekoratiivne 
urn, sagedamini aga rist. Selliste hauatähiste kasutamine 
on üksikjuhtudel jätkunud kuni 19. saj II pooleni.
  Historitsismiajastu muudab sammaste kujunduse 
elavamaks ja fantaasiaküllasemaks. Aleksander Nevski 
poolel võib kohata keskosas kandilise „paisutusega” sam-
baid. Leidub obeliskegi. Samuti on siin üsna rikkalikult 
esindatud arhitektuurse vormiga kitsad kõrged väikese 

ristiga tipnevad mälestussambad, mis meenutavad minia-
tuurseid kabeleid, baldahhiine või tarbernaakleid. Tundub, 
et seda tüüpi hauatähiste kõrgaeg jääb 1860.–1880. aas-
tatesse, kasutus jätkub aga veel ka paaril järgneval küm-
nendil. 
  Vanade hauatähiste seas on kahtlemata kõige levi-
numad erinevatest materjalidest (paas, dolomiit, marmor) 
alusel kiviristid. Massiliselt hakkasid seda tüüpi tähi-
sed levima 19. saj keskpaigas ja nende populaarsus jät-
kus 1920. aastateni. Üksikjuhtudel on selliseid üsna ajatu 
kujundusega mälestussambaid tellitud veel hiljemgi, eriti 
õigeusu kalmistuosas. Mõnelgi neist on peal omaaegsele 
valmistajale (meister või töökoda) viitav signatuur. 

MODERNISEERUMISPERIOOD
19. saj lõpul ja 20. saj alguses saavad kõige levinumaks 
hauatähise liigiks kivialusel metallristid, mida leidub võrd-
selt nii õigeusu kui ka luterlikus osas. Enamjaolt esin-
davad need juba tööstuslike metallitöökodade toodan-
gut, mis aga ei tähenda, et ristid oleksid seetõttu kuidagi 
vähemväärtuslikud. Pealegi ei ole nad sugugi kõik sarna-
sed, süvenenumal vaatlusel ilmneb, et nii kujunduslikult 
kui ka tehnoloogiliselt valitseb selle hauatähiste liigi sees 
hämmastav mitmekesisus. Seni on seda laadi hauatähis-
tele teenimatult vähe tähelepanu pööratud, mistõttu pal-
jud omal ajal tavalised ristide tüübid võivad lähiajal muu-
tuda harulduseks või olla lausa kadumisohus. Pealegi on 
sääraste objektide puhul oluline just nende esinemise 
massilisus ja roll kalmistu maastikulise üldmulje kujun-
dajana, mistõttu ei piisa vaid üksiknäidete säilitamisest. 
Haudade kaevamisele ette jäävad ristid sageli eemalda-
takse ja veetakse minema (kuigi kalmistu kasutusees-
kirja ja muinsuskaitse eritingimuste kohaselt on see kee-
latud) või tõstetakse kõrvale nii jõhkralt, et vanad ja vää-
rikad tähised selle käigus kannatada saavad. Tõsi, tuleb 
möönda, et kalmistutöötajate teadlikkus on viimasel ajal 
tunduvalt tõusnud.
  Probleemiks on ka akteeritavad ehk hooldamata jää-
nud ja ülematmisele minevad hauaplatsid. Tegelikult 
peaks asi käima sel puhul nii, et uued hauatähised pan-
nakse vanade kõrvale ja endised piirded, monumendid ja 
ristid jäävad alles. Enamasti aga ei soovi uued hooldajad 
nende jaoks võõraste inimeste hauatähiseid oma pereplat-
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(1) Vanimad, paekivist hauaplaadid. Fotod Oliver Orro
(2) Klassitsistlik baasile toetuv ümarsammas
(3) Graniidist kivirist
(4) Erinevad metallristid ja plekist „vann”
(5) Perekonna hauaplatsi modernismiaegne mälestussein
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sil säilitada, mistõttu võetakse need ikkagi mõne aja möö-
dudes vargsi maha. Mõned metallist hauapiirded ja -tähi-
sed on jõudnud ka lihtsalt vanametalli kokkuostu, eriti 
puudutab see ristidel olnud vasest või messingist, vahel 
koguni hõbetatud nimeplaate. 
  Ristide kõrvale ilmub 1920.–1930. aastatel uus 
hauatähiste liik, õigemini tuleb siin rääkida platsi tervik-
kujundusest. Nimelt hakkavad jõukamad perekonnad püs-
titama platsi peatsisse suuri, vahel kogu perekonnarahula 
laiust hõlmavaid kiviseinu (enamasti traditsioonilistest 
kivimitest, kuid ka raudbetoonist). 
  Moodne betoon tuli kalmistukultuuri juba varem, 
nimelt tsaariaja lõpus levima hakanud ning ka 1920.–
1930. aastail veel massiliselt kasutatud nn hauakastidena. 
Need horisontaalselt hauakohta markeerivad pikergused 
betoonservadega kastid, kuhu istutati lilli, on igati harju-
muspärane osa meie hauakujundusest. Paraku on selliste 
kastide säilimine tihti probleemne: pealematmisel tuleb 
need paratamatult eemaldada ning sageli tehakse seda 
lubamatult lohakalt. 
  Loomulikult ei lõpe hauatähiste ajalugu Eesti Vaba-
riigi esimese iseseisvusajaga. Ka nõukogudeaegsetel liht-
satel hauasammastel ning hauaplaatidel on oma lugu ja 
alatüübid, ent sellest ei ole siinkohal võimalik pikemalt 
kirjutada. Siselinna kalmistul näeb Aleksander Nevski 
poolel ka võluvaid venepärasusi, mis mujal seostuks just-
kui nõukogude ajaga, kuid, nagu siin võime veenduda, on 
tegelikult palju vanemad kalmistukultuuri osad. Üheks 
selliseks on lahkunu fotoportree hauakivile paigutamise 
komme, mis selgelt on alanud juba tsaariajal. 

HAUAPLATSIDE PIIRDED
Millised võisid olla hauaplatside piirded 18. saj või 19. saj 
alguses või kas neid toona üldse oli, selle kohta võib teha 
vaid kaudseid oletusi. Perekonnaplatse praegu ümbritse-
vad metallaiad pärinevad valdavalt 19. saj II poolest ja 20. 
saj algusest. Vanemate inimeste mälestuste ja üksikute 
säilinud fotode põhjal on teada, et varem esines kalmistu-
tel ka palju puidust platsipiirdeid. Metallaedadel võib sel-
gelt eristada historitsismi (sh neogooti vorme) ja juugen-
dit. Historitsismiajastul on kõige tavalisemad nn odaots-

tega kujundatud võred. Juugendist on siin esindatud eel-
kõige geomeetriline variant. Ka 1920. aastate hauapiirded 
on enamasti veel hilisjuugendlikud. 1930. aastail haka-
takse otsima uusi vorme. Moodi tuleb nt lihtne diagonaal-
ruudustikuga võre. Nõukogude ajal saab domineerivaks 
juba 1930. aastail alanud tendents loobuda kõrgemast, 
hauaplatsi muust kalmistust eraldavast aiast ning piirduda 
vaid madala betoonservaga. 
  Harvem esinevatest, kuid siin-seal siiski korduvatest 
piirdetüüpidest tuleb nimetada kivipostide vahel rippuvaid 
raskeid kette. Aleksander Nevski kalmistuosas seostub see 
võte sageli meremeeste ja mereväelaste haudadega, olles 
kombineeritud tervikliku hauakujundusega, kus esinevad 
laevakahurid, ankrud jm merega seonduvad motiivid.
  Põnevad elemendid on ka plekkvanni meenutavad 
ümbrised, mille sees klaasi all paikneb matusetseremoo-
nial kasutatud plekkpärg. Tavaliselt on sellised „vannid” 
kinnitatud hauapiirde, vahel ka metallristi külge. Kahjuks 
on paljud neist hilisematel aegadel eemaldatud, mistõttu 
vähesed säilinud väärivad erilist tähelepanu. 

KOKKUVÕTTE ASEMEL 
– Hauapiirete ja -tähiste teemat tuleks nii uurimise ja 
 dokumenteerimise kui ka säilitamise ja restaureerimise  
 seisukohalt senisest tõsisemalt võtta. Oluline on just 
 n-ö rahvavalgustuslik tegevus: nii kalmistutöötajate kui 
 ka laiema avalikkuse teavitamine ajalooliste hauapiirete 
 ja -tähiste väärtustest ning nende hooldamise õigetest 
 võtetest. 
– Seadusandlust tuleks muuta nii, et analoogiliselt kana-
 lisatsioonikaevu kaante ja liiklusmärkidega oleks vana- 
 metalliga tegelevatel ettevõtetel keelatud ka metallist 
 hauapiirete ja -tähiste ostmine eraisikutelt. 
– Lahendamist vajab hauapiirete ja -tähiste taaskasutuse 
 korraldus. Praegu seisavad haudadelt eemaldatud 
 piirded ja tähised juhuslikes kohtades lageda taeva all 
 ning nende üle ei peeta mingit täpset arvestust.
– Riiklikult võiks olla loodud ajalooliste hauapiirete 
 ja -tähiste hooldamise toetusmeede.

Oliver Orro on arhitektuuriajaloolane.

(6) Juugendlik piirdeaed. Fotod Oliver Orro
(7) Haudadelt eemaldatud metallristide kurb olukord
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Porkuni vaPikivi lugu

Muinsuskaitseameti kunstimälestiste arhiivist tuli 2012. 
aastal ilmsiks foto vapiga raidkivist, mida on allikates 
seostatud Porkuni linnusega. Kaks, arvatavasti 16. sajandi 
alguses valminud ja kunstimälestisena arvel olevat vapi-
kivi on sarnased,1 kuid Porkuni kivi on tõenäoliselt veelgi 
varasem.
  Arvatavasti asus vapikivi peavärava kohal. Vapikilbi 
kohal olid piiskopi mitra ja Tallinna piiskopkonna tun-
nusena ristatud ristid, kilbil aga Borchide (ka Borgide) 
suguvõsa kohaliku haru tunnused – kolm hakki (Corvus 
monedula).2 Lindude kohta on ka teisi arvamusi.3

  Porkuni järve saarel olnud linnus koos ümbruskonna 
maadega kuulus juba 13. saj Tallinna piiskopi valdus-
tesse. Koos piiskopi tiitliga sai 1477. a linnuse valdajaks 
Borchide suguvõsa liige Simon von der Borch, kes hakkas 
rajama siia uut linnust, mis 1479. a valmides sai Borchi 
järgi nimeks Borkholm.
  Uus väravatorn rajati pärast 1523. a4 ning arvatavasti 
lisandus ka uute piiskoppide vapikive.5 On oletatud, et 
Porkuni kivide autor on kuulus kiviraidur Reynken.6 Seega 
oleks vapikivi valminud enne 1491. a (hiljem tegutses 
Reynken juba mujal) ning kivi oleks oluline lisandus Eesti 
vanema kunsti lukku.

  Porkuni linnus hävis Liivi sõdade aegu ja seda enam 
ei taastatud. Maalilised varemed säilisid Tiesenhausenite, 
Ungern-Sternbergide, Rennenkampfide jt omanduses 
olnud mõisa südames. Tänapäeval on linnusest alles algse 
ringmüüri ja väravatorni vundamendi fragmendid ning 
hilisemate täiendustega uus väravatorn.
  Porkuni järvest algava Valgejõe uue sängi kaevamisel 
1870. aastatel tuli nähtavale neljakandiline „kivitahvel”, 
mille Piisupi küla talupidaja Jakob Meelmann viis oma 
tallu. Kui 1934. a naabertalunik Jüri Taht talli ehitas, jõu-
dis selle alusmüüri ka väärika ajalooga vapikivi.7

  Mais 1936 pöördus Võhmetu küla elanik Karl Endla 
Tallinna muinsuskaitse inspektori poole, pakkudes abi kivi 
asukoha näitamisel. Inspektor Eerik Laid vastas, et välja 
tullakse ainult siis, kui on teada kivi kindel asukoht.  
Talli soklisse müüritud vapikivi lugu leidis kajastamist ka 
tollastes ajalehtedes.8

  Uuesti kerkis vapikivi küsimus üles 1964. a suvel, kui 
ajaloolane Lembit Odres tegeles Rakvere rajooni kunsti-
mälestistega ning nägi kivi Porkuni mõisas. Odres soovi-
tas võtta vapikivi kunstimälestisena arvele või paigaldada 
see Porkuni linnuse väravatorni fassaadile. Pole teada, kas 
tema ettepanekut üldse arutati, kuid veel samal aasta-
kümnel viis Jüri Tahi poeg Eduard (töötas Porkuni koolis) 
kivi Rakvere muuseumisse, kust võime selle leida täna-
päevalgi. Kivi pole ametlikult arvele võetud, kuid endiste 
töötajate sõnul oli see siiski muuseumi ekspositsioonis.
  Tulevikku vaadates võiks vapikivi leida endale vää-
rika koha Porkunis. Lugu kivi rännuteest on kõnekas ega 
tohiks olla teada üksnes vähestele, vaid võiks teenida 
ajaloo elustamise laiemat eesmärki.

Kadri Tael on Muinsuskaitseameti vallasmälestiste 
nõunik.

KADRI TAELAJALUGU / PORKUNI VAPIKIVI LUGU 

(1) Vapikivi talli müüris. Foto Uno Hermann, 1930ndad. 
Muinsuskaitseameti arhiiv

1 Mälestis nr 16120 (Piiskop Kyveli vapikivi Haapsalu piiskopilinnuse 
 peaväraval) ja nr 16350 (Piiskop Johannes Orgase vapikivi Martna kiriku 
 põhjaportaali kohal).
2 Kneschke, E. Neues Allgemeines Deutsches Adels-Lexikon I. Leipzig, 
 1859, s 564.
3 Nt kuldnokk: Saare, T. Pitserid ja vapid Virumaal 13.–16. sajandini. 
 Jõhvi Muuseumi Toimetised 5. Jõhvi, 2010, lk 101; või ronk: Leimus, 
 I. Porkuni. Johann Christoph Brotze. Estonica. Tallinn, 2006, lk 472.
4 Aluve, K. Eesti keskaegsed linnused. Tallinn, 1993, lk 54.
5 Kaljundi, J. Porkuni linnus. Ajalooline õiend. ERA T-76.1.2039, 8
6 Liivrand, H. Reynken. Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. 
 Tallinn, 1996, lk 441. Helmi Üprus aga ei loetle seda Reynkeni loomingu 
 hulgas: Üprus, H. Raidkivikunst Eestis XIII–XVII sajandini. Tallinn, 
 1987, lk 87–88.
7 Porkuni piiskopi vapikivi karjatalli alusmüüris. Päevaleht 09.10.1936.
8 Vapikivi laudamüüris. Uus Elu 09.10.1936.
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kehra: tehas ja linn

1938. aasta augustikuus avas president Konstantin Päts 
eesotsas sõjavägede ülemjuhataja Johannes Laidoneri, 
peaminister Kaarel Eenpalu ja teiste tähtsate külalistega 
suure pidulikkusega Kehra sulfaattselluloositehase. Mis 
sellest siis ikka? Ka tollal oli lintide lõikamine ja tehaste 
avamine ju poliitikute üks lemmiktegevusi.
  Siiski, vähemalt kahel põhjusel ei olnud tegemist 
tavapärase avamisega. Esiteks, tehase rajamine pani aluse 
Kehra linnale, mis seni oli väheldane raudteejaam ja unine 
alevik. Kuigi asula plahvatuslik kasv jäi juba nõukogude 
perioodi, rajati just neil viimastel sõjaeelsetel aastatel sel-
leks kõik eeldused. Teiseks on Kehra tehase puhul tege-
mist Teise maailmasõja eelse Eesti vabariigi kõige jõuli-
sema majanduspoliitilise ettevõtmisega, demonstreerides 
riigi üha domineerivamat rolli tööstussektoris. 

TSELLULOOSI- JA PABERITEHAS
1930. aastate keskpaigas suurenes koos „vaikiva ajas-
tuga” ka riigi kontroll majandusprotsesside üle, mis oli sel 
perioodil Euroopas üldiselt süvenev tendents. Vabariigi 
valitsuse üheks olulisemaks prioriteediks sai majandus-
lik autarkia, mis oli ühest küljest tingitud soovist paran-
dada väliskaubandusbilanssi, teisalt aga tagada suurest 
majanduslikust depressioonist toibuva väikese ja seega ka 
majanduslikult kergesti haavatava Eesti jätkusuutlikkust, 
tõsta tööhõivet ning toorme väljaveo asemel toota lõpp-
toodangut. Sugugi mitte väheolulise argumendina toodi 
esile ka rahvusliku tööstuse ergutamise vajadust, et tõsta 
Eesti kuvandit väikese, kuid eduka arenenud riigina. Riik-
liku tööstuse investeerimisprogrammi elluviimiseks loodi 
1935. a Rahvamajanduse Elustamise Fond.
  Majandusministeeriumi komisjon soovitaski 1936. a  
rajada umbes 20 000 tonnise aastatoodanguga sulfaat-
tselluloosi tehase, tuues põhjenduseks, et odava toorma-
terjali (puidu) väljaveo asemel oleks mõistlikum sellest 
märksa tulusamat tselluloosi toota. Rõhutati ka tehase 
rajamisega kaasnevaid muid soodsaid aspekte: tehas 
pakub tööd mitmesajale inimesele, suurenevad tellimused 
nii kohalikele ehitusmaterjali tootjatele kui ka põlev- 
kivitööstusele. Arvestades tselluloosi tollaseid maailma-
turu hindu, oli lisaks muudele eelistele oodata ka korra-
likku kasumit.
  Sulfaattselluloosi tehase asukohaks valiti pärast põh-
jalikke kalkulatsioone Kehra alevik, mille eelisteks peeti 
asukohta raudtee ääres, pealinna (ja sadama) lähedust, 
toormaterjali head kättesaadavust ning vee olemasolu 
tänu Jägala jõele. Lisaks sai riik Kehra riigimõisalt tehase 
ehitamiseks vajaliku maa tasuta. Tehase rajamiseks moo-
dustati samal aastal riiklik Eesti Metsa ja Tselluloosi Akt-
siaühing aktsiakapitaliga 5 miljonit krooni. 

1937. a alustati tehase ehitamist arhitekt-insener Johann 
Ostrati ning insener Ferdinand Adoffi projektide alusel. 
Vabrikuhoonete lakooniline paefunktsionalism seob Kehra 
tselluloositehast nii Herbert Johansoni loominguga kui 
ka mitmete teiste 1920.–30. aastatel Põhja-Eestis raja-
tud tööstusehitistega (nt Tallinna tselluloositehasega). 
Puhtpraktilistel põhjustel ehitusmaterjaliks valitud koha-
lik paekivi sobis seejuures suurepäraselt ka üheks rah-
vusliku tööstuse lipulaevaks kujunenud tehase ideoloogi-
liseks märgiks. Vabriku ehitamisest võttis osa ka rahvus-
vaheliselt tuntuim Eesti insener August Komendant, kes 
kavandas hiigelsuure veinikannu-kujulise raudbetoonist 
glaubersoola silo (hävinenud) ning 1941. a õhitud korstna 
asemel püstitatud tänaseni säilinud korstna. Tehasekomp-
leks oli suuruselt tõepoolest märkimisväärne: üldkubatuur 
143 000m³ ning selle 90-meetrine korsten oli tollal Eesti 
kõrgeim. Tselluloosi tootmiseks vajaliku sisseseade  
valmistas ja paigaldas Soome firma OY Karhula, Franz 
Krulli masinatehasest telliti aurukatlad ning torustik Ilma-
risest. Algne sisseseade asendati valdavalt 1970. aastatel,  
erandlikuna on tervikuna säilinud jätkuvalt töös olevad 
pumbamaja 1938. aastast pärinevad mootorid ja pumbad.
  Esimesel aastal tootis tehas 32  000 tonni pleegita-
mata tselluloosi, mis eksporditi enamjaolt Inglismaale ja 
USA-sse, tollal ka suurte Rootsi ja Soome tselluloosivab-
rikute peamistele sihtturgudele. Alates 1955. a, mil seati 
üles esimene paberimasin, on Kehra tehases toodetud 
jõupaberit. Kuna vabrik töötab jätkuvalt, on seda aasta-
kümnete jooksul loomulikult nii rekonstrueeritud kui ka 
laiendatud.

KESKKONNAMURED
Omaette probleemiks kujunesid juba vahetult tehase käi-
kulaskmise järel tootmisest tulenevad probleemid: paks 
suits (kuna tehast köeti põlevkiviga, hiljem masuudiga), 
ebameeldiv sulfaadi hais ning jõevee reostus. Kuigi juba 
1938. a rajati tehase juurde settebasseinid, ei suutnud 
need eemaldada vette segunenud leeliselisi aineid. Vane-
mate inimeste mälestuste kohaselt ujusid Jägala jões 
kalad tihtipeale selili. Samuti kaebasid juba 1939. a mit-
med ümberkaudsed talunikud, et kaevuvesi on rikutud. Ka 
kurtis Jägalas asunud Kalevi pataljon, et jões ei ole võima-
lik enam ujuda ega hobuseid ujutada ja joota. Roiskvee- 
probleemi ei lahendatud sisuliselt kuni 1977. aastani, mil 
avati bioloogilise veepuhastuse (aktiivmuda) süsteem. 

KÜLAST LINNAKS
Tänapäevase Kehra linna kohal olnud küla on mainitud 
juba 1241. a Taani hindamisraamatus. Kehra mõis rajati 
17. sajandi alguses. 1876. a ehitati Kehrasse Tallinna-

KEHRA: TEHAS JA LINN / AJALUGU HENRy KUNINGAS
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HENRy KUNINGASAJALUGU / KEHRA: TEHAS JA LINN

(2)

(1)

(3)

(1) Tselluloositehase ja töölisasula planeering (arh Roman Koolmar, 1937). Planeeringust jõuti enne sõda valmis lisaks tehasele ja konto-
rihoonele kuus elamut ning saun, vahetult pärast sõda jätkati sama planeeringu ning projektide alusel tööliselamute ehitamist. Plaan Eesti 
Arhitektuurimuuseum, EAM.24.1.12
(2) Üleliidulise 270-kohalise klubi tüüpprojekti sidumisprojekti tegi arh Henno Sepmann (RPI Estonprojekt) 1953. a. Projektiga võrreldes 
oluliselt dekoorivaesem klubi valmis 1958. a ning lammutati 2013. a. Foto Eesti Riigiarhiiv 1962. a, ERA.T-14.4-6.8599
(3) Vaade tselluloositehasele 1939. a üle Jägala jõe. Esiplaanil pumbamaja, paremal glaubersoola ladu ning vasakult esimene keedutsehh. 
Foto „Eesti 20 aastat iseseisvust sõnas ja pildis”. Tallinn, 1939
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1 Lammutatud klubihoone sambakapiteelide fotot vt Muinsuskaitse 
 aastaraamat 2012, lk 93.

Narva liini raudteejaam. 1920. aastatel tekkis aga Jägala 
jõe paremale kaldale pealinlaste suvituspiirkond. 
  Kuna Kehra oli 1930. aastate keskpaigas väike ale-
vik, kavandati tehase lähedale ka tööliste elurajoon, mida 
tuntakse Vana-Asulana. 1937. a jaanuaris valmis arhitekt 
Roman Koolmari kavandatud „Kehra sulfaattselluloosi 
tehase asetuskava”, millega nähti ette lihttööliste, meist-
rite, ametnike, keemikute ja direktori elumajad. Eluma-
jade teenindamiseks oli ette nähtud nii veetorn, tööliste 
klubi kui ka saun. Telgsümmeetriline planeering oli ajastu 
töölisasulatele iseloomulikult klassivahesid rõhutav. Nähti 
ette ka perspektiivsete töölismajade ehitust. Moodsamate 
elurajoonide kavandamise printsiipidele vastavalt projek-
teeriti Kehra tehase eluhoonete kvartalisse ka spordiväljak 
ja laste mänguväljak. Viimase rajamine mõjub tollal tuge-
valt haisenud tehase külje alla absurdselt, kuna veel prae-
gugi algavad vahetult nii tehase kui ka Vana-Asula hoo-
nete tagant põllud ja heinamaad. Enne II maailmasõda 
jõuti valmis ehitada kuus kahekordset silikaattellistest 
kivimaja: neli tööliste elamut ning üks nooremate ja üks 
vanemate meistrite elamu. Tööliselamute rajamine jätkus 
sõjaeelse planeeringu ja ehitusprojektide alusel ka vahe-
tult pärast sõda. 1950. aastate alguses loobus tehas Vana-
Asula edasisest hoonestamisest ja alustas teisel pool jõge 
juba klassitsistliku Uus-Asula väljaehitamist, lähtudes 
1951. a koostatud üldplaneeringust (arh Rein Raidna, 
RPI Giprobum). Uue elurajooni paigutamisel arves-
tati tehasega kaasnevate ebameeldivate kaasnähtustega 
(suits, hais) ning see kavandati vabrikust eemale.  
Klassitsistliku linnaplaneerimise printsiipe – hoone- 
tüüpide hierarhiseerimine, sümmeetria, perimetraalne  
hoonestus – järgiva planeeringu keskseks hooneks kuju-
nes klassitsistlik tehase klubi, mille projekt koostati „sot-
sialistliku realismi” kõrgajal 1953. a. 1958. a valminud 
klubihoonet lihtsustati ehitamise käigus märgatavalt, 
muuhulgas loobuti frontoonist, paraadlikust monumen-
dist ja purskkaevust. Kuigi Uus-Asula tööliselamud on 
tänaseni küllalt hästi säilinud ja jätkuvalt kasutuses, lam-
mutati aastaid tühjalt seisnud klubi 2013. a suvel.1 1962. a  
üldplaneeringu järgi hakkasid kerkima juba vabaplanee-
ringu printsiipe järgivad viiekorruselised „hruštšovkad” ja 
paneelelamud.
  Tselluloositehase juubeli puhul andis Horizon Tsellu-
loosi ja Paberi AS 2013. a välja ülevaatliku raamatu „Kehra 
paberivabrik 75” tehase ajaloost ja tänapäevast, autoriks 
Pekka Erelt. Olulise osa raamatust moodustab tehase ehi-
tust jäädvustav ainulaadselt rikkalik fotomaterjal.

Henry Kuningas on Tallinna Kultuuriväärtuste  
Ameti muinsuskaitse ja miljööalade osakonna  
juhtivspetsialist.

KEHRA: TEHAS JA LINN / AJALUGU HENRy KUNINGAS

(6)

(5)

(4)

(4) Vana-Asula tööliselamud. Esiplaanil meistrite majad. 
Fotod Henry Kuningas
(5) Sulfaattselluloosi tehase 1938. a valminud imposantne tselluloo-
si keedutsehh (arhitekt Johann Ostrat)
(6) Vasakult: 1938. a valminud vaigu- ja aurutusosakond, jõujaam 
ja katlamaja. Tagaplaanil on (sinise plekiga kaetud) 1964. a ehi-
tatud sooda regenereerimistsehh, kuhu paigaldati Jaapanist pärit 
Mitsubishi sisseseade
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DIGITAALPÄRANDIST / KROONIKARIINA HIOB

digitaalPärandist

2013. aasta oli Muinsuskaitseameti arhiivile edukas.  
Käivitusid kaks suuremahulist digiteerimisprojekti, mille 
jaoks eraldati Majandus- ja Kommunikatsiooniministee-
riumi infoühiskonna edendamise struktuurifondidest  
149 774 eurot. Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse  
lisandus 4312 digiteeritud säilikut kogumahus 153 728 
digitaalkujutist. Töid tegi AS Andmevara. 
  Millistest valikupõhimõtetest lähtuda, kui fond tervi-
kuna koosneb arhiiviväärtusega säilikutest? Võtsime alu-
seks kolm kriteeriumi: säilikute füüsiline seisukord, avalik 
huvi (toetudes esitatud päringutele ja tellimustele) ning 
talletatud informatsiooni olulisus järeltulevatele põlvedele.
  Digiteerimist alustasime Eesti NSV-aegsetest ma-
terjalidest eesmärgiga tutvustada tolleaegseid põhjalikke 
uuringuid, mis sisaldavad lisaks mälestiste ajaloole ja het-
keseisu fikseerimisele ka väärtuslikke viiteid teistes arhii-
vides olevatele teemakohastele säilikutele, bibliograafilisi 
kirjeid ning fotokoopiaid Peterburi ja Moskva arhiividest.
  Julgelt võib öelda, et digiteeritud sai u 85% tolle-
aegsetest mõisaarhitektuuri uurimisega seotud säilikutest 
alates Helmi Üpruse kirja pandud inventeerimise meto-
doloogiast, inventeerimiskaustadest ja ajaloolistest õien-
ditest, lõpetades Juhan Maiste inventeerimise tulemusi 
kokku võtvate töödega.
  1970.–1980. aastate inventeerimistest digiteeriti  
vesiveskite, tehnikamälestiste, keskaegsete raidportaalide, 
õigeusu kirikute, kalmistute ning osaliselt ka muinsus-
kaitsealadega seotud arhivaalid. 

  Projektdokumentatsiooni reeglina selle töö käigus ei 
digiteeritud, erandina said digitaalkujutise vaid säilikud, 
mis olid vormistatud A3-formaadis kaustadesse, kuna 
suureformaadiliste arhivaalide käsitsemine ja neist koo-
piate valmistamine on olnud keerukas. Nii on muutunud 
kõigile huvilistele kättesaadavaks ajalooliste ehitiste puit- 
ja metalldetailide ning Tallinna vanalinna ilmestavate 
sepiste kataloogid. 
  Digitaalsed arhivaalid on kultuurimälestiste riiklikus 
registris seotud mälestistega registrinumbri kaudu ja lingi 
pealkirjad kuvatakse mälestise lehel Muinsuskaitseameti  
digiteeritud arhivaalide all. Registri rippmenüüs samal 
pealkirjal klõpsates on võimalik valida kas mälestise liigi 
või erinevate kogude vahel.
  Eraldi tutvustamist väärib 1944. a Saksamaale emig-
reerunud graafik Johann (Johan) Naha kogu, kelle harras-
tuseks oli Eesti arhitektuuri-, kunsti- ja kultuuriloo uuri-
mine. Tema märkmed, päevikud, ajaleheväljalõiked ja joo-
nistused sisaldavad väärtuslikku teavet nii mälestiste kui 
ka muinsuskaitseliikumise ajaloo kohta. 
  „Mälu ei filmi, vaid fotografeerib,” on öelnud Milan 
Kundera. Loodame, et 2013. a kultuurimälestiste riikli-
kusse registrisse lisandunud digitaalsed arhivaalid aitavad 
lähemale tuua ja tutvustada eelmiste põlvkondade ehitus-
pärandi kaitseks tehtud töid ja väärtuslikku informatsiooni 
kasutades edasi liikuda. 
 
Riina Hiob on Muinsuskaitseameti arhiivi juhataja.

 

(1) Johan Naha pliiatsijoonis Ridala kirikuaias asuvast keskaegsest hauakivist. Muinsuskaitseameti arhiiv 
(2) Johan Naha akvarell Ropka mõisa kõrvalhoonetest. Muinsuskaitseameti arhiiv

(1) (2)
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MARGIT PULKKROONIKA / MUINSUSKAITSEAMET TUNNUSTAB

(1) Keraamik Ene Tapferi valmistatud auhinnakarikas. Foto Margit Pulk

muinsuskaitseamet tunnustaB

Heade koostööpartnerite tunnustamine on olnud Muinsus- 
kaitseameti traditsioon juba mitmeid aastaid. Kui vara-
semalt on rõhuasetus olnud kultuuriväärtustel selle sõna 
kõige laiemas mõttes, siis seekord toodi parimad välja 
valdkonniti, kokku 14 kategoorias. Lisaks anti esmakord-
selt üle elutööpreemia (postuumselt Heino Uuetalule).
  Vaadates kas või muinsuskaitse aastaraamatute  
sisukordi, näeme, kui mitmekesine on meie pärand, mis-
tõttu uue tunnustamisformaadi üheks eesmärgiks oli esile 
tuua kultuuriväärtuste erinevad tahud. Tänu ja tunnus-
tust väärivad nii omanikud, ajaloolased, projekteerijad, 
restauraatorid/konservaatorid, arheoloogid, arhitektid kui 
ka pärandi populariseerijad. Igaüks neist on osa ühtsest 
muinsuskaitsesüsteemist, milleta kultuuripärand tervi-
kuna koos ei püsiks. 
  Lisaks pälvisid 2013. aastal tunnustust ka parimad 
muinsuskaitse-teemalised teadustööd. Muinsuskaitse-
ameti igapäevaülesanded nõuavad üha rohkem partner-
lust teadus- ja mäluasutustega. See annab võimaluse olla 
kursis asjakohaste värskemate uuringutega ning pak-
kuda omalt poolt tudengeile ja teadureile uurimist vajavat 
ainest. Uued tehnoloogilised lahendused, välja töötatud 
metoodikad ja ideed aitavad meil veelgi tõhusamalt mäles-
tisi konserveerida, restaureerida ja uurida. 2012/2013. 
õppeaastal välja kuulutatud muinsuskaitset käsitle-
vate teadustööde konkursile esitati 15 bakalaureuse- ja 
magistritööd. Mõlemas kategoorias tunnustati kolme 
paremat ning lisaks anti välja kolm eridiplomit. Teadus-
tööde konkursi hindamiskomisjon võttis põhiliseks kritee-
riumiks uurimuse muinsuskaitse praktikas rakendatavuse. 
  Parimaid koostööpartnereid tunnustati Muinsuskait-
seameti 20. aastapäeva raames, mida tähistati konverentsi 
ning piduliku auhinnagalaga. Üheskoos arutati muinsus-
kaitse rolli ja edasiste ülesannete teemal Eesti kultuuripä-
randi hoidmise ja kaitsmise seisukohalt. 

2013. AASTA PARIMAD: 
AASTA EHITISMÄLESTIS: Elamu Pärnus Lõuna tn 2a
Nominendid – Käsmu kabel; Tartu Ülikooli uus  
anatoomikum
AASTA ARHEOLOOGIAMÄLESTIS: Naanu  
linnusemägi Viljandimaal
Nominendid – Lihula linnus ja keskaegne alev; pelgupaik 
„Linnamägi” Põlvamaal 
AASTA KUNSTIMÄLESTIS: Johann Köleri altarimaal 
„Tulge minu juurde” 
Nominendid – Kolga-Jaani kiriku puidust krutsifiks; 
Koeru kiriku uus altar
AASTA AJALOOMÄLESTIS: Vabadussõjas langenute 
mälestusehis Tallinna Kaitseväe kalmistul

AASTA LEID: Kohtla ohverdamiskoht Ida-Virumaal
Nominendid – Anija mõisa keskaegse hoonestuse jäänu-
sed; Laiuse ohverdamiskoht Jõgevamaal
PÄRANDIT VÄÄRTUSTAV UUSEHITIS: 
Viljandi riigigümnaasiumi juurdeehitus
Nominendid – Tartu Ülikooli Narva Kolledž; Võrumaa 
toidukeskus
AASTA OMANIK (ERASEKTOR): Vihula Mõis OÜ
Nominendid – Raikküla Mõis MTÜ; Tartu Vallikraavi 9
AASTA OMANIK (AVALIK SEKTOR): Sillamäe  
linnavalitsus
Nominendid – Sindi linnavalitsus; Räpina vallavalitsus
PARIM RESTAURAATOR/KONSERVAATOR: 
Tartu Restauraator OÜ, Kristiina Ribelus
Nominendid – Scandec Ehitus OÜ, Rändmeister OÜ
PARIM PROJEKTEERIJA MÄLESTISEL:  
Allan Strus AB
Nominendid – Zoroaster OÜ; KoppelKoppel  
Arhitektid OÜ
PARIM UURIJA: H&M Restuudio OÜ
Nominendid – Mõisaprojekt OÜ; EKA muinsuskaitse  
ja konserveerimise osakond 
HEA KOOSTÖÖPARTNER: Lahemaa rahvuspark  
ja Ave Paulus
Nominendid – Maksu- ja Tolliamet; Mere- ja Lennu-
päästekeskus JRCC Tallinn
PÄRANDI POPULARISEERIJA: Arhitektuuri- 
kirjastus Solness
Nominendid – Tallinna arhitektuuribiennaali 2013  
korraldajad; ajaleht Raplamaa Sõnumid
AASTA TEGUTSEJA: Sänna Kultuurimõis MTÜ
Nominendid – Säästvad Ehituslahendused OÜ;  
Tusti Külaselts MTÜ

Margit Pulk on Muinsuskaitseameti avalike ja 
välissuhete nõunik.

(1)
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(1) Köie 3 on väike, üllatavalt hästi säilinud Lenderi-tüüpi elamu Kalamaja miljööalal: alles oli laudis, tänava- ja hoovipoolne välisuks  ja enamik 
originaalaknaid, mis said kõik eeskujulikult restaureeritud. Värvilahendus kooskõlastati Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga ja hilisemad plastikaknad 
vahetati originaalide koopiate vastu. Foto Reio Avaste
(2) Õllepruuli 5 asub Tõnismäel ning selle omanikud ja tööde teostajad väärivad tähelepanu ja tunnustust, kuna tööd on ette võetud kompleksselt: 
lisaks fassaadidele ja siseruumidele korrastati ka ümbritsev haljastus. Restaureeritud on kvaliteetselt ja suure põhjalikkusega, hoones kasutatud 
kaasaegsed lahendused on sobitatud ajaloolisesse interjööri. Foto Artur Ümar

tallinna kultuuriväärtuste ameti 
tunnustused

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet avaldab igal aastal 
tunnustust eeskujulikult restaureeritud hoonete eest, 
mille tulemusel hoitakse linnapildis elus vanu ehitus- 
traditsioone ja säilitatakse väärtuslikke ajaloolisi arhitek-
tuuridetaile. Seekordne restaureerimispreemiate üleand-
mine toimus kaheteistkümnendat korda ning ära märgiti 
nii muinsustundlikult korrastatud hoonete omanikud, arhi-
tektid, järelevalve teostajad, ehitajad kui ka restauraatorid. 
  Parimaks vanalinnas restaureeritud majaks tunnistati 
Pagari 1, väljaspool vanalinna äratas enim tähelepanu 
mälestis Raua 39. Miljööväärtuslikus piirkonnas tõsteti 
esile Kalamajas asuvad kauni ilme saanud elamud Köie 3 
ja Soo 42.

PARIMAD RESTAUREERITUD MÄLESTISED
Pagari 1. Restaureerimistööde korraldaja Pagari 1 OÜ, 
peaehitusettevõtja Oma Ehitaja AS, projekteerija Ars  
Projekt OÜ, muinsuskaitseline järelevalve Monika  
Eensalu
Raua 39. Restaureerimistööde korraldaja korteriühistu 
Raua 39, omanikujärelevalve Janec Jaaniste (Ooden OÜ)
Õllepruuli 5. Omanikud Gert Tiivas ja Kristi Tiivas,  
restaureerimisprojekti autor Arhitektuuribüroo Pluss OÜ,
ehitustööd Tarrest LT OÜ, järelevalve Aleksandr  
Pantelejev
Allika 4. Restaureerimistööde korraldaja korteriühistu 
Tallinn Allika 4, projekti autor Eva Laarmann, restauree-
rimistööd Säästvad Ehituslahendused OÜ ja järelevalve 
Vealeidja OÜ

Kooli 9. Omanik Ellen Nellis, restaureerimistööd 
Raua Ehitus OÜ
Rahukohtu 5. Omanikud Hansa Suveniirid OÜ ja 
Horveit OÜ, laemaalingute konserveerimine ja restauree-
rimine H&M Restuudio OÜ
Toom-Kooli 21. Omanik Murbaran OÜ
Toompuiestee 24. Tellija Riigimetsa Majandamise 
Keskus, arhitekt Indrek Laos (Esplan OÜ)

PARIMAD RESTAUREERITUD MAJAD 
TALLINNA MILJÖÖALADEL
Köie 3. Omanikud Ave Käige, Minni Paltser ja Siim 
Paltser, restaureerimistööd Kuukaar OÜ
Soo 42. Omanikud Mait ja Malle-Reet Heidelberg 
Vabriku 10. Restaureerimistööde korraldaja korteri-
ühistu Wabriku 10
Kentmanni 18. Restaureerimistööde korraldaja korte-
riühistu Kentmanni 18, fassaadide restaureerimistööd 
OMA Fassaad OÜ
Loode 14. Restaureerimistööde korraldaja Loode 14 kor-
teriühisus, restaureerimistööd Säästvad Ehituslahendu-
sed OÜ
Ristiku 4B. Restaureerimistööde korraldaja Puravik OÜ
Sõbra 20. Omanikud Kadri Keskküla ja Veiko Sumre
Valgevase 12. Restaureerimistööde korraldaja  
korteriühistu Valgevase 12 
Wiedemanni 11. Arendaja Metro Capital

(2)(1)

TALLINNA KULTUURIVÄÄRTUSTE AMETI TUNNUSTUSED / KROONIKA
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KROONIKA / 2012. AASTAL ILMUNUD TRÜKISED 

Estonian Cultural Heritage.  
Preservation and Conservation.  
Vol. 1 2005–2012
Toimetajad: Mari Loit, Kais 
Matteus, Anneli Randla
Kujundaja: Tuuli Aule
160 lk, inglise keeles
Väljaandjad: Muinsuskaitseamet, 
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet,  
Eesti Kunstiakadeemia 
muinsuskaitse ja konserveerimise 
osakond, 2013

Pühakodade säilitamine  
ja areng. Riiklik programm  
2003–2013
Toimetaja: Anneli Randla
Kujundaja ja küljendaja: Ulla Säre
136 lk, eesti keeles
Väljaandja: Muinsuskaitseamet, 
2013

Arheoloogilised välitööd Eestis / 
Archaeological Fieldwork in 
Estonia 2012
Koostajad ja toimetajad: Erki 
Russow, Arvi Haak, Ester Oras
Kujundajad ja küljendajad: Raiko 
Suits, Epp Õlekõrs
327 lk, inglise ja eesti keeles
Väljaandjad: Muinsuskaitseamet, 
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, 
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia 
instituut, 2013

 
Shipwreck Heritage:  
Digitizing and Opening Access 
to Maritime History Sources
Koostaja ja toimetaja: Maili Roio
Kujundaja: Kersti Siitan
319 lk, inglise, eesti ja rootsi keeles
Väljaandja: Muinsuskaitseamet, 
2013

2013. aastal ilmunud trükised

Trafarettmaalingud
(Muinsuskaitse- ja restaureeri-
misalane teabevoldik nr 39)
Koostaja: Kristiina Ribelus
6 lk, eesti keeles
Väljaandja: Muinsuskaitseamet, 
2013

Tallinna vanalinn on  
meie kätes
Koostaja: Kais Matteus
32 lk, eesti ja inglise keeles
Väljaandja: Tallinna 
Kultuuriväärtuste Amet, 2013

 
Kadri Kallaste 
Preservation of Wallpapers 
as Parts of Interiors. 
Addressing Issues of Wallpaper 
Conservation on the Basis of 
Projects carried out in Austria, 
Estonia and Romania 
Doktoritöö, Dissertationes 
Academiae Artium Estoniae 14
Juhendajad: prof Krista Kodres ja 
mag Markus Krön
Kujundaja ja küljendaja: Tuuli Aule
383 lk, inglise ja eesti keeles
Väljaandja: Eesti Kunstiakadeemia 
kunstikultuuri teaduskond, 
muinsuskaitse ja konserveerimise 
osakond, 2013 

Eesti kunsti ajalugu VI.  
1940–1991. I osa
Toimetaja: Eneken Helme
Kujundaja: Andres Tali
504 lk, eesti keeles ingliskeelse 
resümeega
Väljaandjad: Eesti 
Kunstiakadeemia, SA Kultuurileht, 
2013
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LILIAN HANSAR

 sisearhitekt aet maasik 
08.07.1941–20.08.2013

20. augustil 2013 lahkus meie hulgast 40 aastat ajaloo-
liste interjööride taastamisele pühendanud andekas sise-
arhitekt ja kunstnik-restauraator Aet Maasik. Interjöö-
ride restaureerimisel pidas Maasik oluliseks leida tasakaal 
tänapäevavajaduste ja vana säilitamise vahel, mis tal ka 
suurepäraselt õnnestus. Maasik oli suurepärane joonistaja 
ja maalija, mis kajastus kõigis tema töödes, andes neile 
isikupärase võlu ja tekitades imetlust. 
  Aet Maasik lõpetas 1965. aastal Eesti NSV Riikliku 
Kunstiinstituudi sisearhitektuuri eriala. Õpingute kõr-
valt praktiseeris ta Eesti Vabaõhumuuseumis ja Teadus-
liku Restaureerimise Töökojas. 1966. aastast töötas Maa-
sik Riiklikus Projekteerimise Instituudis Eesti Projekt, kus 
valmisid tema loomingu mitmed olulised objektid: Szol-
noki kohviku, EKP Keskkomitee hoone, Tallinna Tehnika-
ülikooli raamatukogu ja Audru Kuldlõvi kõrtsi sisekujun-
dusprojektid. 1969. a suundus Maasik tööle Vabariiklikku 
Restaureerimisvalitsusse, kus suuremateks töödeks olid 
Kuressaare raekoja ja Veski kohviku rekonstrueerimine. 
Aastatel 1977–1985 töötas Maasik EKE Projektis, kus ta 
oli Laeva keskusehoone ning Raikküla mõisa juurdeehiti-
sena projekteeritud kolhoosikeskuse sisekujunduse autor. 
1985. a asus ta tööle Kultuurimälestiste Riiklikku Projek-
teerimise Instituuti, kus valmisid Mustpeade Maja ning 
restoranide Astoria ja Maharaja sisekujundused. Alates 
1989. a oli Aet Maasik ametis arhitektuuri- ja restauree-
rimisbüroos Vana Tallinn, tehes seal nii restauraatori kui 
ka sisearhitekti tööd. Valminud objekte on kümneid: Piis-
kopi maja, Õpetajate Maja, Vanalinna Hariduskolleegiumi 
kool, Albu ja Tõstamaa mõisa peahooned jt. 

  Minu isiklikud kokkupuuted Aet Maasikuga said 
alguse Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse ajast. Esimesi 
projekte tehes olid mul töölaual Aeda koostatud Kures-
saare raekoja uuringud ja joonised, mille jõuline graa-
fika mind inspireeris. Tema koostatud on tänaseni tühjalt 
seisva Kuivastu kõrtsi esimene rekonstrueerimisprojekt 
(1972). Saanud ülemuselt pragada, et projekt tütre sünni 
tõttu lõpetamata jäi, ennustas Aet tollal prohvetlikult, et 
sellega pole kuhugi kiiret ja ega see ka ainsaks lahendu-
seks jää. 
  Kuressaarega seovad meid veel mitmed töised mäles-
tused. Aet Maasiku juhtimisel lõpetati 2002. a raekoja 
saali laemaali restaureerimine ning hiiglaslik kunstiteos 
paigaldati tagasi oma esialgsele kohale. Eriti tihedad olid 
kokkusaamised 1990. aastate lõpus, kui algas raekoja 
sisekujunduse uuendamine. Aeda suhtumine ajaloolise 
interjööri taastamisse oli selleks ajaks muutunud veelgi 
vabamaks ja loomingulisemaks. Tema värviküllased vaba-
käelised sisekujundusjoonised toetusid interjööriajaloo 
väga heale tundmisele ja paljude tööaastate kogemuste 
interpreteerimisele. 
  Igapäevatöö kõrvalt õpetas Aet Maasik Eesti Kunsti- 
akadeemias joonistamist ja juhendas praktikaid. EKA 
muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid kiit-
sid teda kui suurepärast õppejõudu, kes viis neid vaatama 
restaureeritud interjööre, mis olid kõnekamad kui loengud 
auditooriumis. 

Lilian Hansar on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna juhataja. 

IN MEMORIAM / KROONIKA

(2) Aet Maasiku joonised Kuivastu kõrtsi eskiisprojektist 1972. a. 
Muinsuskaitseameti arhiiv

(1) Aet Maasik (paremal) 1960. aastatel maa-arhitektuuri uurimas.  
Foto Ülo Puustaku erakogu

(1) (2)
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arhitekt valeri saks 
02.10.1925–08.05.2013

Valeri Saksaga kohtusime esmakordselt 1947. aastal arhi-
tektuuriõpingutel Tallinna Polütehnilises Instituudis, 
praeguses Tallinna Tehnikaülikoolis. Valeri oli minust kur-
sus eespool, mistõttu me loengutel eriti kokku ei puutu-
nud. Rohkem kohtusime Toompuiestee ühiselamus, kus 
meie tubade uksed asusid koridoris vastamisi. Lisaks õpi-
tavale erialale ühendasid meid ka mõned sarnased elulised 
sündmused. 
  Esiteks käisime mõlemad õpingute kõrvalt palgatööl, 
mistõttu varahommikused ärkamised olid alati problee-
miks. Omavahel kokkulepitud äratusviise oli kolm: akusti-
line, mehhaaniline ja hüdrauliline. Viimane oli kõige kind-
lam ärataja ja toimus klaasitäie vee abil teki alla. Teiseks 
toimusid meie mõlema diplomitöö-eelsed praktikumid 
Gruusias, samas projekteerimisinstituudis, ainult eri aas-
tatel. Kolmandaks: pärast diplomitöö kaitsmist ja Vene-
maale ametisse määramist alustasime mõlemad võitlust 
Eestisse jäämise nimel, mille tulemusel sai Valeri kindla 
töökoha Volta tehases ja mina Kultuuriministeeriumis. 
Ning neljandaks: kümmekond aastat pärast lõpetamist 
asusime koos kaitsma ja restaureerima Eesti ajaloolist 
arhitektuuri.
  1964. a kohtusime Valeriga uuesti, siis juba diplo-
meeritud arhitektidena Teadusliku Restaureerimise Töö-
kojas (TRT), tema asutuse direktorina ja mina peaarhi-
tektina. Meie ühist, ja tahan ka kinnitada, et edukat tööd 
jätkus kuueks meeldejäävaks aastaks. Kuigi edaspidi 
töötasime eri kohtades, jäid meie ametialased kontaktid 
püsima.
  Lähtuvalt eelöeldust, kasutan heal meelel mulle 
antud võimalust meenutada Valeri Saksa kui lugupeetud 
kolleegi ja meeldivat mõttekaaslast.
  Valeri sündis elektriinseneri perekonnas ja oli kol-
mest vennast keskmine. Isa, kes oli sõdinud Vene-Jaapani 
sõjas, määrati Kuznetski linna raudteejaama ülemaks. 
Seal tutvus ta oma abikaasaga ja nad asusid elama Ees-
tisse Haapsalusse, kus 2. oktoobril 1925. a sündis Valeri. 
Sõja alguses sattus 18-aastane Valeri sakslaste poolel 
Lõuna-Saksamaal Bodensee lähistel paiknevasse spet-
siaalsesse väljaõppelaagrisse. Sealt läks sõduritee edasi 
Taani ning sõja lõpueelsel aastal tagasi Eestisse. 
  Sõjajärgselt lõpetas Valeri Võrus keskkooli ja 1945. a  
jätkas õpinguid Tallinnas Elektromehhaanika Tehnikumis,  
kuid juba esimesel õppeaastal selgus, et valitud eriala ei 
vasta ootustele, mistõttu ta asus 1946. a sügisel õppima 
Tallinna Polütehnilises Instituudis arhitektuuri, mille 
lõpetas 1952. a. Noor diplomeeritud arhitekt suunati tööle 
Odessasse. Et väljasaatmisest pääseda, püüdsid eesti 

arhitektid leida mis tahes töökohta omal maal. Valeri lei-
dis sellise üleliidulises tehases Volta, hakates seal juhtima 
kommunaalehituse osakonda. 
  Hiljem töötas Valeri Saks mitmetel juhtivatel kohta-
del, oli õppejõud Tallinna Ehitus- ja Mehhaanikatehniku-
mis ning ehitusettevõtete ekspert ja nõustaja. Nii kohtusi-
megi 1964. a TRT-s. Tahan siinjuures kinnitada, et direk-
toriamet sobis talle igati. Ta oli väärikas ja sõnapidaja. 
Korraldusi, karistusi ja kiitust jagas ta loomupärase leebu-
sega, mitte kunagi häält tõstes ega oma positsiooni rõhu-
tades. TRT ajalukku läks tema „valitsemise” aeg (1964–
1970) kirja „Saksa ajana”. See oli asutusele erakordselt 
õnnis periood: direktor ja peaarhitekt olid mõlemad diplo-
meeritud arhitektid ega kuulunud ka parteisse. 
  Sel ajal viidi lõpule Eesti arhitektuuri ajaloo koos-
tamine ja Tallinna vanalinna kaitsetsooni kehtestamine. 
Projekteerimissektorit täiendati oluliselt noorte arhitek-
tidega, laiendati tootmisbaasi ja alustati restaureerimis-
osakondade avamist väljaspool pealinna. Jätkati Tallinna 
ja Narva raekodade restaureerimist, Vabaõhumuuseumi 
rajamist, Narva ja Kuressaare linnuste restaureerimist 
ning Pirita kloostri ja Tartu Jaani kiriku varemete konser-
veerimist. Suur oli Valeri Saksa panus ka Niguliste kiriku 
restaureerimisel. 
  1970. a loobus Valeri Saks direktoriametist ning asus 
osakonnajuhataja ja projektide peainsenerina vahetult  
juhtima ajalooliste hoonete uurimis-projekteerimistöid. 
Valeri Saks oli tegija, kelle tööst võime jälgi leida paljudes 
Tallinna ja kogu Eesti restaureeritud ajaloolistes hoonetes. 
See oli Valeri Saksa aeg!

Fredi-Armand Tomps on arhitekt.

(1) Valeri Saks 2007. a. Foto perekonna fotokogu

(1)

FREDI-ARMAND TOMPS
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ehitusinsener heino uuetalu
16.07.1930–05.08.2013

Eesti muinsuskaitse ja ehitismälestiste restaureerimise 
teenekaim ehitusinsener Heino Uuetalu nägi ilmaval-
gust 16. juulil 1930. a Pärnu-Jaagupi lähedal Enge külas. 
1954. a lõpetas ta Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitus-
insenerina (sel aastal lõpetasid TPI ka tuntud restaureeri-
misarhitektid Kalvi Aluve ja Henno Potti).
  Uuetalu töötas mitmetel tugevaid erialaseid oskusi  
ja head juhivõimet nõudvatel ametikohtadel Teaduslikus  
Restaureerimise Töökojas, Ehituskomitees, Ministrite  
Nõukogu Asjadevalitsuse ehitusosakonnas, RUPI-s 
Eesti Ehitusmälestised ja OÜ-s Restauraator-T. Alates 
15.06.1993. a korraldas Heino Uuetalu restaureerimis- 
tegevust pereettevõttes OÜ H. Uuetalu: sel perioodil  
võis täheldada tema erilist rõõmsameelsust, innukust ja 
rahulolu tegemiste üle. 
  Vähe on neid mälestiste alaliike, millega Heino Uue-
talu ei tegelenud. Ka oma teistlaadsete ametikohustuste 
kõrval oli tal ikka meelisasjaks huvitavate, nutikate ja 
suurt insenerijulgust nõudvate lahenduste väljatöötamine 
Eesti mälestiste päästmiseks. Meenuvad tema lahen-
dusotsused 1960.–1970. aastatel, siis veel riigi poolt 
ebasoosingus olevatel pühakodadel: Ambla (vana avarii-
lise tornikiivri ühes tükis eemaldamine), Juuru (tornikiivri 
karkassiks kõrgepingemast) ja Lihula kirikutel. Hiljem 
koostas ta insenerilahendusi ja juhtis töid kümnete püha-
kodade restaureerimisel (Tartu Jaani, Narva Aleksandri, 
Karksi, Avinurme, Tallinna Püha Vaimu, Tallinna Nigu-
liste, Tallinna toomkirik jpt). Erilise peatüki moodustavad 
Uuetalu lahendused meie suurematel keskaegsetel lin-
nustel (Haapsalu, Põltsamaa, Kuressaare, Narva, Toolse, 
Viljandi, Vasknarva, Vastseliina jt), muldkindlustustel 
(Tallinna Ingeri ja Rootsi bastion ning Narva bastionid), 

Tallinna linnamüüril ja Padise kloostris. Ka elamud 
ja maa-arhitektuur olid tema vaateväljas.
  Heino Uuetalu jagas oma kogemusi Tallinna Tehni-
kakõrgkoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, ta oli Muinsus-
kaitse Nõukogu ja ICOMOS-i liige. Samuti on Uuetalu 
kirjutanud mitmeid erialaseid artikleid ja olnud paljude 
raamatute kaasautor (viimasena 2012. a parima käsi-
raamatu „Vana maamaja” kaasautor). 2006. a sai Heino 
Uuetalu Tallinna teenetemärgi ja 2007. a Valgetähe  
V klassi teenetemärgi kavaleriks. 
  Eriliselt võib meenutada tema viimaste aastate innu-
kat huvitegevust tagasisaadud-ostetud vanematekodu val-
duste korrastamisel Enges: kuuskede ja astelpajude istu-
tamine, linapõllu rajamine.
  30. oktoobril 2013. a omistati Heino Uuetalule 
postuumselt Muinsuskaitseameti 20. aastapäeva puhul 
elutööpreemia. Heino Uuetalu restaureerimise-alast 
tegevust jätkavad ehitusinseneridest abikaasa Krista ja 
poeg Andrus.

Ülo Puustak on endine Muinsuskaitseameti  
restaureerimisosakonna juhataja.

IN MEMORIAM / KROONIKA

(2) Vastseliina linnuse kirdetorni tehnilised lahendused. 
Foto Peeter Säre

(1) Heino Uuetalu 2010. a tema „päästetud“ Tallinna Komandandi 
maja ees. Foto Ülo Puustak

(1)

(2)
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arhitekt ja arhitektuuriajaloolane rein ZoBel
02.04.1928–09.05.2012

Tallinna kindlustusarhitektuuri uurijaid tabas 2012. aasta 
9. mail korvamatu kaotus. Meie hulgast lahkus arhitekt ja 
arhitektuuriajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne 
professor ning emeriitprofessor Rein Zobel. 
  2. aprillil 1928. a Tallinnas ohvitseri perekonnas  
sündinud Rein Zobel alustas haridusteed Anna Tõrvand- 
Tellmanni Inglise Kolledžis. 1946. a lõpetas ta aastaküm-
neid arhitektide ja ehitusinseneride kasvulavaks olnud  
2. Keskkooli (praegune Reaalkool). Kuus aastat hiljem 
asus aga Tallinna Polütehnilise Instituudi arhitektuuriosa-
konna lõpetamise järel tööle arhitektina projekteerimisasu-
tuses Eesti Projekt. Alates 1954. aastast sidus Zobel oma 
edasise töö 18 aastaks muinsuskaitse ja restaureerimisega, 
asudes ametisse Teaduslikku Restaureerimise Töökotta 
(alates 1968. a Vabariiklik Restaureerimise Valitsus).  
  Selle tegevusvaldkonna algaastail oli tema töömaaks 
Padise kloostri varemed ning sealsete klausuuriruumide 
esimese konserveerimiskava koostamine. 1957. a sai Rein 
Zobeli põhiliseks tegevusväljaks aga Tallinna Vanalinn 
ja selle kindlustused. Avalöögiks kujunes suuri sõjakah-
justusi kandnud Bremeni torn Vene tänaval (1957–59), 
millele järgnes oluliselt keerukam tegevus Kiek in de 
Kökis (1958, 1964–69), kus võeti kindlusarhitektuuri 
museaalse kasutamise võimaldamiseks korrustevahe-
liste ühendustena esmakordselt kasutusele raudbetoon-
konstruktsioonid. Padise koostöö jätkuks Villem Raamiga 
kujunes kunagise Püha Miikaeli nunnakloostri kompleksi 
kuulunud tornide (Nunna, Sauna, Kuldjala) ning nen-
devaheliste müürilõikude konserveerimine ja restauree-
rimine (1958–60). Suure linnamüüri varisemisega oli 
seotud Viru värava ja Hellemanni torni vahelise müüri-

lõigu kindlustamine aastatel 1962–66. Edasi tegutses 
Zobel linnamüüri lääneküljel olevate tornidega – Nun-
nadetagune, Plate, Köismäe ja Stolting (1964–66) ning 
Loewenschede (1966–74) – samuti aga ka Toompeaga 
külgneva Taani Kuninga aia, Neitsitorni ning Tallitorni 
vahelise lõiguga (1968). 
  Täiesti omaette peatüki Rein Zobeli tegevuses moo-
dustas uudne ning äärmiselt töömahukas Tallinna vana-
linna kompleksse teadusliku uurimise ning regenereeri-
mise kava koostamine koos Helmi Üprusega, mis 1966. a  
kulmineerus Nõukogude Liidus esimese kaitseala moo-
dustamisega.
  Zobeli linnamüüri-alase tegevuse esmaseks väljun-
diks oli 1966. a ilmunud monograafia “Tallinna linna-
müür” ning sealt edasi 1971. a Tallinna Polütehnilises 
Instituudis kaitstud väitekiri „Tallinna all-linna keskaeg-
seist kindlustusist”. Veelgi ülevaatlikum ja laiahaarde-
lisem oli aga 1995. a kaitstud filosoofiadoktori väitekiri 
„Tallinn ja tema keskaegsed kindlustused. Linnaehituslik 
ja arhitektuuriline areng läbi kaheksa sajandi. 13.– 
20. sajand”. Aastate jooksul on Zobelilt ilmunud hulgali-
selt Tallinna kindlusarhitektuuri käsitlevaid teoseid.  
  Kuigi Rein Zobel lahkus praktilisest muinsuskaitse-
tegevusest 1972. a seoses õppejõutööga tollases ERKI-s, 
jätkas ta aastakümnete pikkuse kogemuse edasiandmist 
oma tudengitele. Aastast 1978 oli Zobel ERKI dotsent, 
aastast 1991 professor, elu viimastel aastatel aga emeriit-
professor.

Jaan Tamm on arheoloog ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
juhatuse liige.

(2) Tallinna linnamüür. Foto Heidi Tooming(1) Rein Zobel Tallinnas Laial tänaval 1963. a juulis. Foto Villem 
Raam, Muinsuskaitseameti arhiiv

(2)(1)

JAAN TAMM
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vaata kella! 

Pehastunud tornilaed, kahtlased redelid, pimedus, kinni-
kiilunud kellaluugid, linnusõnnik, herilasepesad – kõike 
seda võib kohata teel kirikukella juurde. Aga kui sind huvi-
tab, mis on kella peal, siis tasub selline turnimine ena-
masti ära. Kinnitan: kella kuulata on tore, aga vaadata ja 
lugeda võib olla toredam veel. Lisaks teeb siinse uurija 
elu huvitavaks asjaolu, et kaugeltki mitte kõik kellad pole 
lõpuni avastatud. Mõne seni tähelepanuta jäänud detaili 
leidmine või kella vanuse täpsustamine pole kuigi harul-
dane. Kurioosseks näiteks lähiminevikust on Harju-Risti 
kiriku kella dateerimine nelja sajandi võrra vanemaks. 
Kindlasti on meil kellasid, mis üldse avastamata. Need 
võivad olla peidetud või ka peitunud ja unustatud näiteks 
mõne maakalmistu tagasihoidliku kabeli pööningule. 
  Kirikukell muusika- ja signaalinstrumendina töö-
tab suurepäraselt ka ilma kujunduseta. Ometi kohtame 
väga harva kella, mille küljed oleksid siledad, millel poleks 
dekoori või teksti. Nii on see juba 8.–9. sajandist, pronk-
sist valatud kristlike kellade noorusajast saadik. Kuni 
varase 13. sajandini on kellade dekoor tagasihoidlik. Edasi 
ilmuvad friisid, loodusornamentika ja stiliseeritud arhi-
tektuurimotiivid, kinnistub kujunduse horisontaalse lii-
genduse printsiip. Keskajal koduneb kelladel figuraalne 
dekoor, lemmiktegelased on Jumalaema ja ristilöödu. 
Renessanss toob nimed, numbrid ja vapid, barokk kella-
külgi katva ornamendivaiba ja eepilised pealiskirjad. Kiriku- 
kelli kujundavad suured meistrid Tilmann Riemenschnei-
der, Albrecht Dürer, Balthasar Neumann jt, kes lisavad 
käsitöölise pingutusele veel ühe mõõtme ja viivad kellad 
kunstiajalukku. 
  Ilusaim seletus kirikukellade kirjamisele ja kaunis-
tamisele peitub kella olemuses. Kella pärisosaks on olla 
sõnumikandja, maa ja taeva ühendaja, tema tööks on 
palvete ja maiste murede kohale viimine. Veel peab kell 
siduma kiriku ja koguduse, olema kutsuja ja teadaandja. 
Sellest kujunevad kirikukella ühed peamised, vaimuli-
kud näojooned. Lisaks kogudusele ja vaimulikule seisab 
tellija poolel sageli veel üks jõud – annetaja. Meil astub 
ta esile 16. saj lõpul, olles enamasti jõukas ja iseteadev 
isand, kes mõistagi soovib austada jumalat ja kaunistada 
kirikut, kuid mõtleb küllap ka oma nime ajalukku valami-
sele. Tema tahtel mahutatakse vaimuliku loosungi kõrvale 
perekondade vappe, nimesid ja memoriaaltekste. Kella 
pealiskirjade kirjust maailmast leiame ka ajaloolisi üles-
tähendusi. Nt Tallinna Kaarli kiriku kellalt saame teada, 
mis asjaoludel Karl XI sinna kalli kingituse tegi, Tallinna 
toomkiriku Maarjakell jutustab Toompea põlemisest jne. 
  Kuid lõpliku näo annab kellale siiski valaja. Vormimi-
sel pannakse paika kompositsioon ja kujundus, valamisel 

otsustatakse kvaliteet. Kellavalaja valib liigendavad  
motiivid, ornamendid, šrifti, sõnade vahemärgid, kuid ta 
ei pruugi hakkama saada kõigega. Figuuride vormimi-
sel võidi appi kutsuda puunikerdaja, vorme sai laenata 
peensepa või pagari käest. Meie kellade varase pisiplas-
tika huvitavaks näiteks on Risti kiriku vana kella teksti-
lindi sõnavahemärkide galerii, kuhu kuuluvad nt jahimees, 
koer ja ükssarv. Alates 15. saj leiavad kellal kindlama koha 
valaja märk või nimi, üha enam jäädvustatakse daatumeid. 
Eesti vanim valaja nime ja aastaarvuga kell asub Narva 
muuseumis, selle on valanud sakslane Nikolaus Oberaker 
1518. aastal Moskvas. 
  Meie kella-ajaloo jaoks muutus palju 2002. a, kui 
jäime tulekahjus ilma Tallinna Püha Vaimu kiriku vanast 
kellast. See oli meie vanim kell (1433), vanim Eestis ja 
siinse meistri poolt valatud kell, vanim daatumi ja valaja 
nimega kell, lisaks pealiskirja ilu ja erakordsus (Ma löön 
õigesti nii tüdrukule kui sulasele, nii emandale kui 
isandale, seda ei või mulle keegi ette heita). 2013. a, 
kui möödus 10 aastat tornikiivri taastamisest, õnnestus 
lõpuks üks kaua plaanitud töö. Püha Vaimu kirikus sai 
valmis tulekahjust pääsenud kellatükkide ekspositsioon. 
See pole just rõõmus monument, aga hea on mõelda, et 
igaüks võib minna ja oma käega katsuda meie kirikukel-
lade ajaloo algust ja lugeda võib olla vanimaid siin maal 
pronksi valatud sõnu. 

Juhan Kilumets on kunstiajaloolane.

(1) Tallinna Püha Vaimu kiriku kella (1433) krooniosa: neli sõna  
on kõik, mis on säilinud kunagisest rikkalikust kujundusest.  
Fotod Peeter Säre 
(2) Harju-Risti kiriku kell (15. saj I pool) on meie vanim töötav 
kirikukell: ükssarve figuur sõnavahemärgina
(3) Ruhnu kell (15. saj): püha Nikolaus on meie keskaegsete kellade 
üks filigraansemaid detaile. Foto Juhan Kilumets
(4) Tallinna raekoja häirekell (1586): linna vapp, Tallinna kellavalaja 
Hinrik Hartmanni initsiaalid ja meistrimärk. Fotod Peeter Säre 
(5) Jüri kiriku kell (1599): 16. saj lõpul ilmuvad kelladele annetajate 
vapid ja araabia numbrid 
(6) Järva-Jaani kiriku kell (1634): barokk katab kella küljed 
tekstide, ornamentide ja figuuridega
(7) Suure-Jaani kiriku kell (1652): nii on kujutatud Kristust. 
Foto Mari Loit
(8) Tallinna toomkiriku Maarjakella (1685) küljelt leiame kellale 
nime andja. Detlof Riedewegi kell on üks kaunimaid, mis Tallinnas 
valatud. Foto Peeter Säre 
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