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2

Millal on õige aeg võtta kultuuriväärtuslik hoone  
riikliku kaitse alla ehk fikseerida see hetk ajaloos, kus 
ütleme, et see maja, sellisel kujul peab nüüd igavesti  
säilima? Arusaadavalt on viimaste aastate kaitse alla 
võtmised seotud 20. sajandi arhitektuuriga. Teise maa-
ilmasõja eelsete objektide puhul on protsess kulgenud 
suurema poleemikata. Okupatsiooniaegsetega on aga 
põhjendamist olnud rohkem. Kui valdkonna nimi on 
muinsuskaitse, siis, kas muinasmaakonna nime kandev 
Ugala teater on muinsus? Kas alla 40 aasta vanune  
Tallinna Linnahall on ohustatum, kui peaaegu kahe 
sajandi vanune Patarei merekindlus? 
  2017. aastal said kaitse alla näiteks Tartu Ülikooli 
raamatukogu, Piira veterinaarravila, Valga ja Narva raud-
teejaam. Viimase puhul saab iseloomustuseks lausa kasu-
tada sõna stalinistlik. On riike, mis isegi ei kaalutle lähi-
ajaloo objekte potentsiaalsete mälestistena. Enamasti on 
need riigid viimaste sajandite jooksul olnud väga stabiilse 
riigikorra tunnistajateks ega pea tegelema lähiajaloo traa-
gikaga või sellest sündinud nn keerulise – ideoloogiliselt 
laetud pärandiga. Eestil seda õnne pole olnud ja Ajaloo 
Ingel on me kohal korduvalt tormitiibu1 lehvitanud.  
Katkestused ja pöörded ajaloos sunnivad ajaväärtuse  
kõrval vaatama objekte ka muudest aspektidest. 
  Arendussurve on näiteks Tallinna kesklinnast 
minema pühkimas 1970.–1980. aastate uue linnakeskme 
kihistust. Selle perioodi Eesti tipparhitektide loomingu 
paremikust võib varsti lugeda vaid raamatutest. Ja küllap 
on see paratamatu. Sama paratamatu on muinsuskaitsjate 
soov viimaseid allesjäänud näiteid seda kiivamalt kaitsta. 
Fakt, et kultuuriväärtuste tuvastamisel saavad abiks olla 
kunagised asjaomased inimesed, kes veel mäletavad, 
teavad, kuidas ehitati, planeeriti, projekteeriti, mis ideed 
kanti, teeb kaitse alla võtmise veelgi ahvatlevamaks. Ehk 

siis meil on rida ettepanekuid, mille puhul, mida varem 
kaitsta, seda parem – aeg saab vaid väärtust lisada.
  Samas on muidugi väga raske avalikku huvi (kultuuri- 
pärandi säilimine läbi aegade) esindades avalikkusele 
seletada, et dekaadi jagu kasutuseta olnud, lagunev ja 
vandalismi kätt tunda saanud endine sümbolhoone siiski 
väärib mälestisena oma algset ilmet ning jätkuvalt hoolt 
ka siis, kui ta hetkel kasutuses ei ole. Ja et riigi sünni-
päeva, Euroopa Liidu eesistumise või ilu eesmärgil „kuns-
tiline konserveerimine” pihustivärviga ei ole aktsepteeri-
tav. Kaitsta väärtusi, mida hoone omanik ja valdaja  
ei väärtusta, on isegi seaduse alusel toimides väga raske. 
Ma räägin ilmselgelt Tallinna Linnahallist ja sellega  
2017. aasta septembris toimunust. Nõuka, Lenin, koloss, 
kole – kogu negatiivse konnotatsiooniga arsenal oli 
mälestise rikkujate kasutuses, justkui see pehmendaks 
või vabandaks tehtud tegu. Kultuursusele pretendeerivas 
õigusriigis nii ei saa ega tohigi saada. 
  Nõukogudeaegse ehituspärandi, aga ka monumen-
tide puhul ei ole poliitiliste ja vähempoliitiliste aktivistide 
soov füüsilist mälu muuta ja kustutada kuhugi kadunud. 
Revisionismi vaimust on kantud nii mõnigi ettepanek 
midagi teisaldada või lammutada. Tehes nii, võtame endalt 
võimaluse mäletada ka keerulisi aegu, aga mälu on meie 
põhivajadus ja füüsiline keskkond kannab mälu teinekord 
isegi tugevamalt kui tekstid.
  2018. aastal saab muinsuskaitseamet 25-aastaseks –  
veerand sajandit on kultuuripärandi esinduslikuma osa 
säilimist korraldatud praegusele sarnaselt. Kehtiva mäles-
tiste nimekirja koostamisest on möödunud juba tubli kaks 
dekaadi ning loomulikult kerkib küsimus valdkonna uuen-
damise vajadusest. Uueneva seadusandluse ja jätkuvate 
inventuuride kaudu püüamegi seda teha, kaotamata selle 
käigus ühtegi kultuuriväärtust ning väärikust.

MIDA VAREM, SEDA PAREM  
VS. PAREM HILJA KUI MITTE KUNAGI

 
Siim Raie

EESSÕNA

1 „Üksnes neil aegadel, kui Ajaloo Ingel meie kohal jälle oma tormitiibu 
 lehvitab, oleme valmis uskuma, et meid suudavad päästa vaid rehielamu 
 ja vöökiri.” – Krista Kodres, Rahvuslik identiteet ja selle vormid: Sada 
 aastat otsinguid, Akadeemia 6/1995, lk 1136.
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Sõnale annab tähenduse kasutus, asjale annab tähenduse 
kasutus. Kui midagi jätta pikaks ajaks niisama ripakile, 
ilma kasutuseta, siis ta laguneb, loodus võtab asja taas 
endasse, nagu niitmata muru saab kõigepealt heinaks, 
siis võsaks. 
  Mati Sirkel tõlkis mõnda aega tagasi Friedrich 
Hölderlini luulet eesti keelde ning selle raamatu alapeal-
kirjana on välja toodud „kus aga oht on, seal kasvab ka 
rohi ta vastu”. Mõistsin seda „rohtu” kõige tavalisemas 
tähenduses, heinana. Ohust kasvab üle rohi, kasvab  
kõrgeks ja varjutab selle enda sisse – just nii, nagu  
kasvab rohtu, samblasse, iga asi ja iga kivi, mille inimene 
on maha jätnud. Üllatunult avastasin hiljem, et siin on 
mõeldud rohtu kui arstirohtu, ravimit, päästet. Olin sellest 
mõnevõrra pettunud, sest just heinana tundus mulle see 
kujund eriti tähenduslik, just selline ohuga toime tulemine 
näis kõnekas. Rohi kasvab vastu.
  Ma olen selle eksituse peale palju mõelnud. Kuidas 
siis on parem, kas nii, nagu mina sellest aru sain, või nii, 
nagu Hölderlin seda plaanis? Kas ma esimest korda seda 
rida lugedes sattusin vaimustusse Hölderlini luuletusest 
või lugesin vaid oma banaalset eksitust? Ometigi, mingi-
sugusel moel lubas just Hölderlin mulle sellise võimaliku 
tõlgenduse, andis aluse selleks, et üldse hakata mõtlema 
ohu ja rohu peale. See luuletus oli läbi käinud mitmest 
käest (luuletaja, tõlkija, lugeja) ja tähendused olid muutu-
nud, neid oli juurde tulnud, midagi küllap ka kadunud,  
osa kindlasti pääsmatult. Nii juhtub kõigi asjadega.
  Ma vaatan aknast välja, kuidas meie miljööväärtusli-
kul tänaval tehakse kolmele majale kapitaalremonti. Juba 
mitu kuud. Autod sõidavad päevad läbi, klaasid klirisevad, 
kaevatakse soojustrassi tänava alla, munakive kuhjatakse 
hunnikusse, helkurvestides töömehed askeldavad ringi, 
teevad suitsu ja nipsutavad konisid teeveerde. Naabermaja 
on tõstetud tungrauaga üles, selle vundamendipealseid 
palke vahetatakse, need on läbinisti mädad. Maja uksed 
on värskelt restaureeritud, paistavad peaaegu uued, 
aknaid vahetatakse. Mõtlen laevale, millega Theseus 
ja Ateena noorukid tulid tagasi Kreeta saarelt pärast 
Minotauruse võitmist. Ateenlased säilitasid seda laeva 
pikka aega suure hoolega kui mälestusmärki, vaheta-
des välja osi sedavõrd, kui need pehkisid ja mädanesid. 
Filosoofid tõstatasid kuulsa küsimuse, et kui kord saavad 
vahetatud kõik laeva puidust osad, siis kas tegemist on 
ikka sama laevaga, millega kangelane oma merereisilt 
naasis? Muidugi ei ole see enam sama laev! Ainult sar-
nane, nagu ei ole see minu vastasmaja enam sama, vaid 
sarnane sellele, mis ta enne oli, nagu ei ole Hölderlini 

rida minu jaoks tõlkes seesama, mis see oli luuletaja 
enda jaoks. Vastasmajas elas veel üsna hiljuti igasugust 
sorti kahtlaseid ja vähemkahtlaseid tüüpe. Vahel sai 
kirjutuslaualt pilku tõstes näha lisaks ringinuuskivatele 
krantsidele ja kassidele spontaanse maastikukunsti kuju-
nemist naabruses lammutatud autoremonditöökoja baa-
sil, teinekord tudengipaarikest akna all tänavale tõstetud 
laua taga läpakat toksimas. Veel kauem aega tagasi oli 
sealsamas narkopesa ja kunagi olen ma isegi leidnud meie 
hoovis süstlaid. Võib-olla loopisid narkomaanid neid üle 
aia, võib-olla käisid end meie hoovis süstimas, kes teab. 
Nüüd on aga piirkond muutunud, toimunud on nn aadel-
dumine ja ma olen sellega – mis seal salata – üsna rahul. 
Joodikud ei kaaberda enam tänaval, hoovidesse ei kogune 
palja tätoveeritud ülakehaga napsune seltskond kitarri 
plõnnima. Ma tean ka, et praegu ei põletata siin ahjudes 
nii palju piimapakke, tõrvatud palgijuppe ja niiskeid halge 
kui mõnda aega tagasi. Vaikselt minnakse üle keskküttele 
ja kuigi sügisene ahjude kütmise lõhn ja talvel külmaga 
kogu Supilinnale laskuv suitsuvine kuulub traditsioo-
niliselt selle miljööala juurde, siis on selge, et täpselt 
endiseks asjad ei jää. Tulevad uued direktiivid, suits kaob, 
õhk muutub puhtamaks. Need muutused aga hävitavad 
selle kunagise koosluse, omaette kultuuripärandi, mingi 
pääsmatult kadunud meeleolu, ja mul on hea meel, et 
ma olen kogenud seda miljööd. Aga kas üldse saaks või 
tasuks kõike seda kuidagi füüsiliselt säilitada püüda? Sest 
enne seda nõukogudeaegset tolmavat agulitänavat oli siin 
ju munakivitänav, kojamehed pühkisid kõnniteid ja kraa-
pisid istudes nugadega kivide vahelt rohtu. See oli ju ka 
olemas? Muidugi, need kadunud kihid annavadki asjale 
sügavuse. 
  Mäletan samamoodi, kuidas meil olid vanaema  
juures õrnast klaasist kuuseehted mis riputati jõulude 
ajal kuusele, sinna kõrvale pandi klõpsudega küünlajalad. 
Ehted olid nii haprad, et peaaegu iga kord läks ehtimise 
või ehete mahavõtmise ajal mõni neist katki, vahel ka 
veel siis, kui lapsed neid salaja puu otsas vaatamas käi-
sid. Need olid papagoid, seened, tammetõrud, öökullid. 
Nüüdseks on need vist peaaegu kõik katki läinud. Mõnel 
korral olen näinud selliseid ehteid kusagil muuseumis või 
pildi peal ja kuigi on tore, et nad tuletavad meelde, ei ole 
ma sugugi väga õnnetu selle pärast, et need meie ehted 
niiviisi katki ja kaduma on läinud. Nende purunemine käis 
asja juurde. Üsna varakult seletati mulle, et need ehted 
on asendamatud, pärit juba Eesti ajast, aga ometi pandi 
neid hapraid klaasvigureid igal aastal kuusele rippuma, 
kuigi oli teada, et kindlasti mõni neist katki läheb. Jõulud, 

ROHI UNUSTUSE VASTU
 

Meelis Friedenthal
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tuppa toodav kuusepuu, ehtimine, küünlad, olid sama 
tähtsad kui need õhulised klaasist ehted. See õrnus, hap-
rus, asendamatus, nende purunemine ja plekist kühvliga 
kildude kokku korjamine kuulus ehete funktsiooni juurde. 
Kui seda ei oleks olnud, siis ma vaataksin neid kuuse-
ehteid muuseumis praegu hoopis teise pilguga, nagu ma 
vaataksin meie tänavat teise pilguga, kui ma siin ei oleks 
elanud juba enne aadeldumist. 
  On selge, et sellist esimest ja algset kogemust ei saa 
(ega mõnikord tasugi) alati alles hoida ning sellisena on 
igasugune säilitamine vaid osaline. Õieti ongi olnud kogu 
aeg füüsilise objekti või koha säilitamine ja selle objekti 
või kohaga seotud idee säilitamine kaks väga erinevat asja. 
Pühakute säilmeid ja pühapaiku on külastatud ja austatud 
just selle pärast, et need toimivad mäletamise vahenditena 
ja vahendavad pühadust. Eelkõige nendele inimestele, kes 
ei ole ise oma ihusilmaga seda pühakut näinud. Sest mis 
on need reliikviad sellele, kes on ise imesid näinud! Pühak 
on ju nüüd surnud, koht ei ole enam ammu endine, koo-
bas on kaunistatud (aadeldatud?) ja sinna peale on kirik 
ehitatud, pühaku riided on pandud kasti. Nad on algsest 
kontekstist välja rebitud, aga lootusega, et äkki ikka toi-
mivad kuidagiviisi edasi. Kas nad toimivad sõltumatult 
vastuvõtjast? Võib vahest ka uskmatu sinna juurde astuda 
ja reliikviat puudutades imeliselt terveneda? Või toimivad 

need esemed ja kohad ainult usklike puhul – usk teeb 
võimalikuks ime? Uskmatutele on see vaid „ilus kast”, 
teisisõnu eksitus. Aga samas, kuidagi teeb see reliikvia 
võimalikuks selle ilusa kasti eksituse nagu Hölderlini rida 
tegi võimalikuks minu eksituse.
  Kultuuripärandiga näib olevat samamoodi. Tihti on 
vaja osutust, äratust, et üldse osata tähele panna võima-
likku imelisust ja väärtust. Kui pole millelegi osutada, 
siis pole võimalustki. Samas, kas tasub kõike alles hoida? 
Mingid asjad on säilinud meieni imeliselt juhuslikult, 
olles väärtuslikud ja tähelepanuväärsed just selle pärast. 
See on nagu härjapõlvlaste oktoobriõlu, kuhu sitikad pea-
vad imeliselt juhuslikult ise sisse kukkuma ja õlletegu ei 
toimi niisama hästi, kui neid sinna ettekirjutust järgides 
kamaluga visata. Aga praegusel suure teadlikkuse ajal on 
väga keeruline teha õiget otsust, mida alles jätta ja mida 
mitte jätta. Juhuslikkus on kadunud, küsimus on nüüd 
süsteemis, planeerimises, otsuses. Mõneti on tunne nagu 
turismireisil käies, kus kõik vähegi tähelepanuväärne 
tuleb üles pildistada ja jäädvustada. Kohati näib mulle, 
et mittetäielik informatsioon annab võimaluse luua uusi 
tõlgendusi, ilma kaardita kõndimine võimaldab eksida ja 
avastada. Aga muidugi peab olema midagi, kuhu eksida  
ja miskit, mida avastada.

EESSÕNA
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Esimene mälupilt Ugala uuest asukohast Viljandis  
1969. aastal. Jõudsime Ingaga Luigetiigi kaldale. Tänase 
teatri krundil oli aiand, ilm oli vihmane ja aiandi teed olid 
väga mudased, punast värvi mudased. Pilt oli üsna kurb, 
kuid kui ringi pöörasime, siis nägime teisel pool tiiki 
punasest tellisest kirikut. See emotsioon oli nii tugev, et 
arhitektuurne idee, tiigi kaldal loodusest terrassidena välja 
kasvav punasest kivist hoone, sündis siis ja kohe.

„VALGE LEHT” ARHITEKTUURIMAASTIKUL
Nüüd, mil esmasest ideest on möödunud 48 aastat, võib 
tõdeda, et see oli hea mõte. Siis, aastaid tagasi, pärast 
Ugala arhitektuurivõistlust, kolm kuud pärast kunstiinsti-
tuudi arhitektuuri eriala lõpetamist, olime „valged lehed” 
arhitektuurimaastikul.
  Toona esimest preemiat välja ei antud ning kaks 
noort arhitekti jagasid teist kohta konkureeriva projektiga. 
See oli pikk protsess, et lõpuks meie projekti järgi ehi-
tama hakati, sest olime „kaks tüdrukut”, meeskolleegid 
ei uskunud, et saame hakkama. Kuid toonane teatri-
juht Aleksander Sats uskus meisse. Palju abi saime ka 
Vanemuise teatri tehniliselt juhilt Aleksander Sahalt. 
Minu lõputööks instituudis oli olnud ooperiteater 
Tallinnas Tõnismäel. Selle töö käigus tutvusin põhjalikult 
teatrite tehnoloogiaga ja see andis meile Ingaga oluliselt 
suurema vabaduse hoone kavandamisel, sest „heliredelid 
olid selged”. Ideest kuni realiseerimiseni kulus aastaid,  
oli nii intriige kui ka tõsist tööd.

LOODUSEL OLULINE ROLL
Ugala teatrihoone arhitektuurne kontseptsioon oli sulan-
dada mahult suur hoone keskkonda, kasutades selleks 
olemasolevaid looduslikke võimalusi. Tiigi poolt tõusev 
maapind, taustaks kalmistu põlispuud, hoone peegeldus 
tiigis – neid võimalusi püüdsime maksimaalselt kasutada.
  Teatrihoone jälgib looduslikku tiigikallast, ulatub 
pikalt üle krundi. Maja arhitektuurne lahendus algab juba 
väljaspool hoonet. Pikad, hoone seinu peegeldavad terras-
sid jätkuvad hoone mahtu kujundavate terrassidena, mille 
kõrgusliku aktsendi moodustavad lavatorn ja sale korsten.
  Ugala punane fassaad, mis on kujunenud omamoodi 
tunnusmärgiks, oli inspireeritud lähedalasuvast Viljandi 

Pauluse kirikust, mis on samuti punane. See mõte ei meel-
dinud alguses ehituskomiteele, kes oli toona kõigi projek- 
teerimisinstituutide ülene kontrollasutus. Põhiline vastu- 
argument oli, et Eestis ei toodeta kvaliteetset kivi. Lõpuks 
õnnestus meil saada kokkuleppele ühe Läti tehasega. 
  Teatrihoone on pööratud 45 kraadi all linna poole ning 
lähtudes terrassidena nõlvast välja kasvavast hoone ideest, 
oli vaja kasutada eri kujuga telliseid. Tänapäeva arhitektile 
võib olla arusaamatu, et mõnda materjali ei ole võimalik 
saada. See, et Läti tehas tegi meile ekstra sellised kivid, oli 
tolle aja mõttes suur saavutus. Maja valmis 1981. aastal.

UUS VÕIMALUS UGALAT LUUA
2017. aasta kevadel avas uksed uuenenud Ugala teater. 
Teatri rekonstrueerimine on olnud samuti pikk protsess: 
esmaste kavandite tegemisest kuni hoone valmimiseni 
vahetus teatri juht viiel korral. 
  Rekonstrueerimisel lähtusime säilitamise ja kaas- 
ajastamise ideest. Kandev mõte oli, et Ugala uuendamine 
peaks olema tehtud nii, et inimene, kes on seal varem käi-
nud, ei tunneks, et tuleb uude majja. Kõik oluline vanast 
peab jääma alles. Lihtsalt maja on puhas, valgem ja natu- 
ke parem. Uue black box’i paigutuse osas tulime tagasi 
algse lahenduse juurde, mis toona sellisena ei realiseerunud. 
  Kõige enam on muutunud hoone teatritegijate vaate-
vinklist, näiteks paigaldati kvaliteetne Hollandis tehtud 
lavatehnika. Ugala hoones on säilinud nii arhitektuurseid 
kui ka sisearhitektuurseid detaile, mida võib kindlalt 
nimetada autoriloominguks. Kusagil mujal neid ei näe, 
kuna algses projektis tuli palju detaile ise välja mõelda. 

HARULDANE AUTORILOOMING INTERJÖÖRIS
Sisearhitektuurne kontseptsioon lähtus juba algse kavandi 
järgi nn voolava ruumi printsiibist: kui inimene tuleb gar-
deroobi, näeb ta fuajeed, kui tuleb fuajeesse, näeb järg-
mist korrust. See oli meie jaoks väga oluline, nagu ka see, 
et teatrikülastajatele mõeldud ruumide üks sein on alati 
avatud teatripargi poole. Selle tulemusena on loodus alati 
osa teatriskäimise elamusest, olgu sügis, talv või kevad.
  Publikuruumide säilitatavate sisearhitektuuri lahen-
duste taastamisel töötas kaasa algse lahenduse autor, 
sisearhitekt Mait Summatavet.

SAMA VANA HEA UGALA,  
LIHTSALT PAREM 

AASTA OBJEKT

 
Irina Raud

Vaksali 7, Viljandi
Arhitektid: Irina Raud, Inga Orav, Anna Temmo, Erkki Tammeleht
Sisearhitekt: Mait Summatavet
Ehitaja: Nordecon AS
Tellija: Teater Ugala ja Riigi Kinnisvara AS
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(5)

(1)
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(1) Valmimisjärgne Ugala 1982. aastal. Foto Peeter Säre (2) Fuajee 1982. aastal. Fotod Johannes Külmet (3) Teatri interjöör 1982. aastal. 
(4) Ugala teater fassaadi vahetamas. Foto R-Konsult arhiiv. (5) Terasest arhitektoon „Eesriie” teatri siseõues, autorid Kaiko Kivi, Bruno 
Lillemets ja Argo Männik. Fotod Kaido Haagen (6) Teatri fassaad 2017. aastal

(6)
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  Nagu eespool märgitud, oli Ugala teatrihoone 
rekonstrueerimise põhiidee säilitada aastakümneid kuju-
nenud atmosfäär, mis oli tuttav ja kodune nii publikule kui 
ka teatrirahvale. Sellest teatri publikuruumide korrastami-
sel lähtusimegi. Säilitasime värvikoloriidi ja kõik originaal-
elemendid, nagu ümmargused garderoobi nahkistmed 
nende kohal olevate valgustitega, garderoobi nagid, suure 
fuajee valgustid, nn pilved, teise korruse kohviku leti. 
Muidugi oli aeg oma töö teinud ja neid tuntud elemente 
restaureerida enam ei saanud, kuid õnneks olid Mait 
Summatavetil joonised alles ja nende põhjal said tehtud 
uued. Võib küsida, kas neid ümmargusi garderoobiistmeid 
tänapäeval vaja läheb, sest talvesaapaid ja karupükse ju 
enam ei kanta, kuid paljuski on need autoriloominguna 
valminud elemendid muutunud teatri osaks.
  Tänapäevast kataloogikaupade rohkust võib pidada 
põhjuseks, miks originaallahendusi jääb aina vähemaks. 
Ugala uuenduse juures oli üheks põhimõtteks kasutada 
võimalikult palju Eesti autorite tööd, mitte masstoodan-
gut. Nii on black box’i toolid tunnustatud sisearhitekt 
Toivo Raidmetsa autorilooming.

VÄIKESED VÄLISED MUUDATUSED 
Väliselt sarnaneb uuenenud Ugala nn vana versiooniga. 
Kui teha kaks pilti – uus ja vana Ugala hoone, siis on 
need täiesti ühesugused. Vana fassaadikivi võeti küll 
maha, kuid asendati samasuguses stiilis tehtud ja laotud 
punase tellisega. Kui inimesed tulevad linna poolt, siis 
sealt vaadates on teatrihoone fassaad endine. Suuremad 
muudatused on toimunud Reinu tee poolt vaadates. Sinna 
on paigutatud üle 40 meetri pikk metallist hästi õnnes-
tunud kunstiteos „Eesriie”, mille autorid on Kaiko Kivi, 
Bruno Lillemets ja Argo Männik.
  Välispidiselt on suurimaks erisuseks teise korruse 
kohvikuterrassi katus, mis oli teatrirahva unistus. Publiku 
liikumise võimalusi siseruumides on täiendatud nii, et see 
arvestaks ka liikumisprobleemidega inimeste vajadusi, 
et ka nemad saaksid liikuda samas tsoonis teistega ega 
oleks kuidagi eraldatud. Suure muutuse on läbi teinud 
teatri keldriruumid, kuhu on lisandunud teatrisaal, kohvik 
ja publiku jalutusruum. Ainus, mis on jäänud esialgsest 
arhitektuurieskiisist tegemata, nii uues kui ka algses 
variandis, on suvelava, mis oli planeeritud tiigi kaldale. 
Ehk on see põhjus, miks võiks veel edaspidigi teatri peale 
mõelda. 

ENDA TÖÖ KALLALE MINNA ON  
ARHITEKTILE PÕNEV 
Minu õppejõud instituudis, professor Edgar Johan Kuusik 
ütles mulle kord: „…see on õnne asi, kas saad elu jooksul 
ehitada midagi olulist… Konkursi võid ju võita, aga mingil 
põhjusel võib projekt jääda realiseerimata.”
  Enda töö kallale minna ei ole arhitektil raske, hoopis 
põnev. Kui mõelda, mis on teatrihoonete projekteerimisel 
varasemaga võrreldes muutunud, siis ega publiku poole 
pealt väga palju ei ole. Inimesele on oluline tunda ennast 

mugavalt. Säilima peab teatrile omane salapära ja aus-
tus kunstniku vastu. Arhitekti eesmärk oli ja on jätkuvalt 
sellise keskkonna, tausta ja atmosfääri loomine, ilma 
ennast peale surumata ja liigselt soleerimata.
  Ugala rekonstruktsiooni puhul tegid põhilise osa 
projekteerimistööst R-Konsulti noored arhitektid Erkki 
Tammeleht ja Anna Temmo ja see on vaieldamatult suurt 
tunnustust väärt. 

ANNA TEMMO
Kui Irina Raud tegi mulle ettepaneku liituda tema 
meeskonnaga Ugala teatri rekonstrueerimiseks, ei pida-
nud ma vastuse üle pikalt mõtlema. Olin tol hetkel alles 
lõpetamas magistriõpinguid ega teadnud tegelikult, 
millele nõusoleku andsin ja mis mind paari järgmise aasta 
jooksul ees ootab. Olin meeskonna noorim liige, sedavõrd, 
et kui näitlejad esmakordselt Ugala teatri lavale astusid, ei 
olnud mind veel sündinudki. Aimasin, et arhitektuurialase 
karjääri alustamine sellise projektiga saab olema keeru-
line, ent kui õpetlik, seda hakkan tajuma alles nüüd. 
  Iga projekti puhul on arhitekti väljakutse esteetilise, 
funktsionaalse ja ratsionaalse lahenduse väljatöötamine. 
Ugala teatri puhul tuli kaasajastada väga selge ja tugeva 
arhitektuurikeelega hoone nii, et ei kaoks see, mis teeb 
Ugala teatrist Ugala teatri. Projekteerimise jooksul 
veetsime palju aega teatrimajas kohapeal. Ühelt poolt 
seetõttu, et paljudes küsimustes kompasime pimeduses, 
teadmata kuidas on hoone algupäraselt ehitatud. Teisalt 
selleks, et aru saada, kuidas töötab Ugala kollektiiv. Just 
kohapeal veedetud aeg aitas mõista, et tegemist ei ole  
pelgalt teatritrupiga, tegemist on teatriperega, kellele 
Ugala on teine kodu. Loodan väga, et suutsime luua 
keskkonna, mis toetab Ugala teatripere loomingut, ning 
kus tuntakse end kui kodus. 

ERKKI TAMMELEHT
See ei olnud kindlasti lihtne töö, küll aga väga huvitav ja 
arendav. Kurssi pidi viima ennast nii vana maja kui ka selle 
inimestega. Nii põhjalikult ja pikalt ei ole varasemalt olnud 
võimalik ühegi projektiga tegeleda – projekteerimine 
kestis kuni hoone taasavamiseni. Projekteerimise ajal 
saime indu juurde Ugala personalist, kes kõik kaasa elasid 
ja väga muutuseid ootasid. Õnn oli see, et enamik mõtteid 
ja ettepanekuid sai ka tellija heakskiidu ja realiseeritud. 
Küll tuli eesmärgi saavutamiseks väga sageli kohal käia ja 
ehituskoosolekutel kurjaks arhitektiks kehastuda. Hoone 
õnnestus ümber projekteerida nii, et teatri külastajalt ei 
võetud midagi ära, küll aga avanesid võimalused kasutada 
hoonet oluliselt suuremas mahus ning otstarbekamalt. 
Õnneks tasus see vaev ennast kiiresti – maja on valmis  
ja teater sai sisse uue hoo ja hingamise.
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(7)

(8)

(10)(9)

(7) Uuenenud garderoob. Fotod Kaido Haagen (8) Vaade fuajeele koos O. Subbi maaliga (9) Uus trepp teatri keldrisaali (10) Vaade teise 
korruse kohviku baari



10

AASTA OBJEKT

(12) Vaade suurde saali. Foto Kaido Haagen

(12)

UGALA TEATRI KAITSE ALLA VÕTMINE
Triin Talk

Ugala teater sai ametlikult mälestiseks 17. märtsil 2016. 
Kogu rekonstrueerimise projekteerimine ja osaliselt ka 
restaureerimine toimus enne seda. Miskipärast ununes 
Ugala eelmise aastaraamatu uute mälestiste tutvustusest 
välja – nüüd on hea võimalus hoone kaitse alla võtmise 
lugu põgusalt siiski kirja panna.
  Kohtusime teatri ja linnavalitsuse esindajate ning 
projekteerijatega hoone kaitse alla võtmise asjus esma-
kordselt 2014. aasta märtsis. Põhimõtteliselt sai siis juba 
kokku lepitud, et omanik ei ole mälestiseks tunnistamise 
vastu, kui see hoone kasutamist teatrina ei takista, ja et 
üldised nõuded restaureerimiseks-rekonstrueerimiseks 
antakse projekteerimistingimustega. Eraldi muinsuskaitse 
eritingimuste koostamiseks polnud aega ega ka juriidilist 
alust seda nõuda. 
  Projekteerijatena olid arutelulaua ääres hoone  
algsed autorid: Irina Raud, Inga Orav ja Mait Summa-
tavet. See on alati muinsuskaitsjate jaoks kummaline 
olukord, kui autorid hakkavad omaenda projekteeritud 
hoonet rekonstrueerima – neile kuuluvad autoriõigused  
ja neil on ka palju sügavam arusaam, miks midagi on  
tehtud just nii ja mitte teisiti, mis oli taotluslik ja mis 
hädalahendus parema puudumisel. Teisalt, kui hoone  
on hinnatud mälestiseks, ei saa isegi algsetel autoritel 
lasta seda pärandit rikkuda. 
  Seekord olulisi vaidlusi ei tekkinudki, pigem oli huvi-
tav kogeda, kui erinevalt isegi sama maja autorid hoone 
uuendamisse suhtuvad ja kuidas see suhtumine loetud 
kuudega ka muutuda võib. Irina Raud osutus üllatuslikult 

enda loomingu suhtes konservatiivseks pärandihoidjaks 
ja seisis kindlalt selle eest, et säilitataks publikuruumi 
avatus ja funktsioonita korsten kui vajalik vertikaal. Mait 
Summatavet seevastu oli esimesel arutelul pigem seda 
meelt, et algseid materjale võiks rohkem välja vahetada ja 
jätkata samu ideid nüüdisaegsete lahendustega – näiteks 
et odavad pilvekestena paigutatud laelambid tuleks pare-
mate vastu välja vahetada. Peatselt koostas ta aga mööbli 
kohta äärmiselt detailsed restaureerimisjoonised ja jättis 
vanad lambid alles.
  Suurima muudatusena siseruumis on väike saal 
muudetud black box’i tüüpi saaliks, lisatud invalift ja koh-
vik. Kusjuures peale arhitektide ja sisearhitekti oli hoones 
tegev veel vähemalt üks algne meister – kohviku leti 
ehitas originaali eeskujul Heldur Põld, kes oli sama töö 
teinud ka 1981. aastal1. 
  Ugala fassaadide kärgtellis oli kohati päris intensiiv-
selt pudisema hakanud ja vahetati tervikuna välja. Vastu-
oluliselt ongi uuemate hoonete autentsete materjalide 
säilitamine tihtipeale palju raskem kui vanemate puhul, 
kuna ehitusmaterjalide kvaliteet muutus nõukogude ajal 
üsna kehvaks. Pudeda kärgtellise puhul puudub konser-
veerimismeetod, ainus võimalus ongi kas suuremate  
kahjustuste kohtades kive välja vahetada või asendada 
kogu tellisvooder. 
  Pärast restaureerimist on Ugala teater hakanud  
püstitama korralikke publikurekordeid – kahtlemata on 
siin peapõhjuseks repertuaar, aga ilmselt mängib kaasa  
ka mõnus retrohõnguline teatrimaja. 

1 R. Raba, Ugala teine tulemine ehk Udupilved löövad taas helendama. –  
 Sakala, 15.03.2017.
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KIRSTUMÜÜJAIST SUURÄRIMEESTEKS
Artur Ümar

Kui spekuleerida, kes võiks olla läbi aegade edukaim Eesti 
ettevõtja, siis ilmselt oleks see perekond Lutherid. Kuid 
ega nendegi impeerium ei sündinud lihtsalt või üleöö! 
Pigem tegeleti väga paljude äridega, enne kui saabus 
tõeline edu. 
  1742. aastal rajas Georg Christian Luther (1717–
1800) Tallinna kaubandusettevõtte, kus tegeleti alguses 
soola ja lina müügiga. 1870. aastatel keskendus Georg 
Lutheri lapselapse Alexander Martin Lutheri (1810–
1876) juhitud ettevõtte puidu ekspordi ja impordiga ning 
puidust ehitusmaterjali tootmisega. 
  Pärast isa surma jätkas äri laiendamist Christian  
Wilhelm Luther (1857–1914), kes õppis puidutehnoloo-
giat Ameerikas, kust tõi kaasa vineerist painutatud põhja-
ga tooli mudeli, mida hakati Lutheri vabrikus massiliselt 
tootma. Christiani vend Carl Wilhelm Luther (1859–
1903) sai tehnilise hariduse ning ühtlasi ülevaate tehnika  
viimasest sõnast ja puidutööstuse rahvusvahelistest suun-
dadest. Huvi uute mehhaniseeritud puidutöövõtete vastu 
viis nende perefirma tema juhtimisel 1880. aastate kesk-
paigas murranguliste uuenduste juurutamisele vineeri 
tootmise tehnoloogias. 
  1885. aastal alustas tisleritöökoda esimesena Vene-
maal ja ühena esimestest maailmas liitvineeri tootmist. 
1887. aastal loobus C. Luther osalusest Makarowi- 
Lutheri saeveskis ja puuhoovis ning pühendus vineerist 
mööbli tootmise tehnoloogia arendamisele. 1898. aastal 
muudeti käitis Lutheri perekonna aktsiaseltsiks ja aastatel 
1898–1920 kandis see Alexander Martin Lutheri auks 
nime AS A. M. Luther (lühendatult Luterma). 1914. aas-
tal oli vabrikus 2000 töölist. 
  Esimese maailmasõja ajal pidi Luterma transpordi- 
probleemide ja turgude ebastabiilisuse tõttu tootmist 
korduvalt piirama või selle isegi seiskama. 1918. aasta 
detsembris vabrik suleti. Tootmist alustati uuesti 1919. 
aasta aprillis, pärast poliitilise olukorra stabiliseerumist. 
Kohe korraldas Luther uute sarjade tarbeks odava mööbli 
kujundusvõistluse, mis taas osutus õigeks otsuseks. 
  1920. aastal otsustasid aktsionärid rajada uue firma 
Eesti mehaanilise puutööstuse aktsiaselts A. M. Luther. 
Vabriku sisseseade uuendati, aastatel 1925–1927 võeti 
kasutusele kuus uut vineeritootmispinki. Suur osa vineer-
plaatidest kasutati kastiplaatide ja toolipõhjade valmista-
miseks, suurenes lennukivineeri tootmine. Samuti läks 

vineer rongikupeede sisustamiseks. Toodeti ka mööblit. 
Toodang turustati peamiselt Suurbritannias, Saksamaal, 
Prantsusmaal, Belgias ja Itaalias. Teise maailmasõja 
alguses ettevõte natsionaliseeriti ning sõjapäevil toodeti 
seal venelaste lennukitele vineerist lennukitiibasid ja muid 
detaile. Pärnu mnt kartongivabrik likvideeriti, et laiendada 
mööbliosakonda; vabrik reorganiseeriti vastavalt sõjatöös-
tuse vajadustele. Enamik Lutheri tehase vabrikuhooneid 
hävis Teises maailmasõjas. Pärast sõda käitis taastati, 
ehitati juurde puitlaastplaadi- ja kattevineeritsehh.

INNOVATIIVSUS
Lutheri vineeri- ja mööblivabriku tegevus langes kokku 
modernistliku arhitektuuri ja disaini ajastuga, mille üles-
andeks oli pakkuda odavaid, standardiseeritud, paindlikke 
tooteid, mis võimaldaksid väikeseid eluruume vabalt ku-
jundada. Selleks oli vaja tüüpdisaine, lihtsaid elemente. 
Luther oli eelisolukorras – tänu lääne kontaktidele tundis 
ta modernismi. Varasema masstootmise kogemuse kau-
du teadis täpselt, kuidas tegutseda. Lutherite vineeri- ja 
mööblivabriku 63 aasta pikkuse tegevuse algus langes 
kokku Euroopa vineeritööstuse sünniga ja selle kõige 
aktiivsema arenguajaga. 
  Ettevõtte kasv enne Esimest maailmasõda oli era-
kordne, kuid samas tüüpiline, kuna tugines uudsetele 
organisatsioonilistele struktuuridele ja tootmismeetodi-
tele. Luteri vabriku esimest masstootmisartiklit, vineerist 
toolipõhja, ostsid tollased mööbli suurtootjad nagu Thonet 
jne. Edu avasid ettevõttele rahvusvahelised müügisuhted, 
mille tulemusena rajati 1897. aastal Londoni ettevõte  
Venesta (vineer + Estonia), millele kuulus ainuõigus 
turustada Lutheri vabriku tooteid Briti impeeriumis.  
Põnevalt on esimesest veekindlast vineeriliimist, võimalu-
sest, et vineeri hakatigi esimesena maailmas tootma just 
Lutheri mööblivabrikus jne, kirjutanud Jüri Kermik oma 
Lutheri mööblivabriku uurimuses. 

LUTHERI MASINASAAL
Uus tehasehoone rajati praeguse Vana-Lõuna tänava 
(vanema nimega „Võlla minejate tee”, kuna tänava otsas 
asus linna võllas) äärde 1912. aastal. Varem seisis tehase 
kõrval 1905. aastal valminud maailmakuulus Lutherhalle 
või Lutheri rahvamaja. Masinasaali arhitektuurse lahen-
duse projekteerisid tuntud Peterburi arhitektid Nikolai 

ARHITEKTUUR

Lutheri masinasaal, Vana-Lõuna 39, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Eensalu & Pihel OÜ
Projekteerijad: OÜ HG Arhitektuur, Arhitekt11 OÜ
Ehitaja: Nordecon AS
Muinsuskaitseline järelevalve: EKS Invest OÜ
Tellija: Lutheri Ärimaja OÜ
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(1) Lutheri masinasaali välisvaade. Tagasihoidliku fassaadi taga varjab end mõjuv ruumielamus. Foto Martin Siplane (2) Lutheri masina-
saali kolmelööviline ruum renoveerimise esimestel päevadel. Fotod Tõnu Tunnel (3) Endise tööstushoone valguse tagavad hiiglaslikud 
klaasaknad (4) Renoveeritud interjööris on säilitatud võimalikult palju puhast paepinda ning eksponeeritud 1912. aastal valatud raud-
betoonkonstruktsioone. Foto Madis Tüür

(1)

(2)

(4)(3)
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Vassiljev ja Aleksei Bubõr. Nende projekteeritud on lisaks 
näiteks Lutheri villa (praegune „Õnnepalee”) ja Eesti 
Draamateater. Mööblivabriku konstruktsioonid joonistati 
samuti Peterburis, ettevõttes nimega Virs & Gerzberg. 
  Oma olemuselt oli tegu täiesti tavalise tootmis- 
tsehhiga, milles seisid spoonimismasinad. Arhitektuurselt 
lahenduselt on samas tegemist juugendi tippsaavutusega. 
Konstruktsiooniajaloo seisukohalt väärtuslik juugend-
lik raudbetoontarind on ainulaadne. Nii suuremahuline 
raudbetoonist konstruktsioon on märkimisväärne nii 
ehitusteaduslikus kui ka tehnilises mõttes. Valguslatern, 
mida betoonist fermistik kannab, on oma pinnalt üks suu-
rimaid Baltikumis praegu, rääkimata 20. sajandi algusest. 
Kolmelöövilise ruumi kõrgus oli veidi alla 20 meetri ning 
hoone pikkuseks peaaegu 150 meetrit. Hiiglaslikku  
tööstushoonet, mis oli sisustatud masinatega, käitas 
jõujaam, mis asub sisehoovis (nüüd korteriteks rekonst-
rueeritud). 
  Pärast Eesti taasiseseisvumist on hoonesse planee-
ritud kõiksuguseid asutusi alates ühiselamust, turuhoo-
nest, spordihallist ning lõpetades ujula ja jäähalliga. Kuna 
plaanid jäid vaid paberile, siis seisid Lutheri mööblivabriku 
ruumid viimased paar aastakümmet tühjalt ning pidid 
taluma nii metallivaraste kui ka vandaalide laastavat mõju. 
Et endine omanik hoone eest ei hoolitsenud, kukkusid 
klombitud paekivist tugipiilarid tänavale, katus sadas 
läbi, aknaid praktiliselt ees polnud. Seis oli katastroofiline 
ning tundus umbes sama lootusetu nagu praegu Patarei 
merekindluse puhul. Inspekteerides tuli tähelepanelikult 
vaadata, kuhu astud ning mille all käid, kuna oht oli läbi 
lae kukkuda või millegagi pähe saada. Varem oli parklaks 
rekonstrueeritud masinasaali idapoolne ots, mis oli  
tagantjärele tunnistades muinsuskaitse suur viga. Samas 
tuleb tänada 2008. aastal lahvatanud kriisi, mis päästis 
ilmselt olukorrast, et kogu hoone oleks kompromissi  
korras „korda” tehtud, kuna olukord oli tõesti halb. 

BALTIKUMI UHKEIMAKS ÄRIHOONEKS
Kahtlemata inspireeris masinasaali kolmelööviline tühi 
ruum kõiki, kel õnnestus toona seda näha. Siinkirjutaja 
käis seal pidevalt erinevaid ideid arutamas. Tuleb tunnis-
tada, et ruumi mõju oli nii võimas, et ükskõik, mis sinna 
sisse oleks tehtud, oleks see kujunenud ikooniliseks. 
Irooniana tuleb märkida, et ka parkla hoone teises otsas 
mõjub võimsalt. Kahjuks aga ei kasuta ta ära avarust, mis 
on masinasaali põhiliseks väärtuseks. Millalgi märkas või 
sattus masinasaali suure visiooniga Ramon Rask. Temaga 
kohtudes oli esmakordselt tunne, et projektist võib asja 
saada. 
  Plaan oli konkreetne, lihtne – kujundada masinasaal 
vastavalt muinsuskaitse nõuetele ärihooneks. Seejuures 
lepiti kokku peamised parameetrid muinsuskaitses, mitte 
ei hakatud kohe midagi joonestama, nagu varasemalt oli 
praktiseeritud. Ilmselt tänu sellisele lähenemisele läks 
projekteerimise faas libedalt. Vaidlused käisid vaid põran-
da ning mõninga vahetasapinna ulatuse ja asukoha osas. 

Samuti tehnokorruse (ca 1,8 meetri kõrgune masinasaali 
alune ruum, milles algselt asusuid rihmvõllid ning teised 
seadmed, mis käitasid saalis asuvaid spoonimismasinaid) 
kandetarindi osas, kui palju sellest säilitada, kuidas eks-
poneerida jne. Kui projekti kaustale laskus kooskõlastuse 
tempel, algas samal sekundil ka töö – graafik oli meeletu, 
plaan oli aastaga hoone valmis ehitada! Etteruttavalt võib 
juba öelda, et Nordecon seda kuidagi suutis. 
  Kohe algasid ka probleemid, kuna avati konstrukt- 
sioone ning selgus, et olukord on halvem kui arvati –  
nagu ikka… Kõige jahmatavam oli olukord keldris. 
Kandepostid, mis kõik tuli säilitada koos vööga, mis neid 
sidus, polnud tegelikult sarrusega seotud. Seetõttu muu-
tus konstruktiivse projekti osa, muutus ka sisekujundus 
ja kogu olukord keldris. Enne ehitust polnud märgatud 
ka olukorda, kus peaaegu kõik välisfassaadi postid olid 
erinevad, seda nii seest kui ka väljast. Väljas oli kasutatud 
eri tooni paekivi ja ka klompimistehnika varieerus, sees 
oli aga lugu veel hullem, peaaegu iga post oli eri mater-
jalist (see selgus pärast krohvi eemaldamist). Siis tundus 
olukord katastroofiline, praegu võib öelda, et tulemus on 
mitmekesine heas mõttes – leidub poste halja paekivina, 
krohvituna, punasest klinkertellisest ning telliseimitat-
sioonist ja betoonist. 
  Tulemus on nii loomulik, et kuus kuud samas 
ruumis töötanud Äripäeva kontori inimesed imestasid, 
kui ma ekskursiooni tehes sellele tähelepanu juhtisin. 
Siinkirjutaja suurim hirm oli seotud ajaloolise betoon- 
tarindiga, selle toneerimisega. Kuna palju oli varasemaid 
kahjustusi, tuli seda injekteerida, lappida, parandada 
jne. Tulemus seekord õnnestus, erinevalt parklahoonest. 
Pisiprobleeme jagus, kuid kuna kõik ülejäänu oli varem  
kokku lepitud, laabus iganädalane objektikoosolek  
suuremate probleemideta. Olukorra võiks kõige paremini 
kokku võtta Hanno Grossschmidti sõnadega: „Aga vahet 
ei ole, kas projektil on osalisi kaks või kakskümmend. 
Tuleb lihtsalt täita kokkuleppeid ja pidada protokolli, 
et meelest ära ei läheks. Kui on eriarvamused, siis need 
pole õiged ega valed, vaid on erinevad huvid, mis  
on täitsa normaalne ja kõik võivad ka eksida, isegi 
arhitekt. Tavaliselt aitab kaine argumenteerimine. Aga 
tõsi on ka see, et kui klappi, usaldust või koostöösoovi 
ei ole, siis argumenteeri palju tahad, tulemust ei tule.” 
Meil oli klapp ja kõik toimiski! Tagantjärele võib kiita 
omanikku, sest harva näeb arendajaid, keda põrandapinna 
asemel huvitab rohkem ruumi esteetika, materjalikäsitlus 
ja kvaliteet. Kes paneb interjööri 3000 m² vineeri, ehitab 
Baltikumi suurima klaaslae või kujundab ruume samas 
Lutheri tehases toodetud mööbliga? Minge vaadake,  
objekt asub Vana-Lõuna 39. Garanteerin suu-jääb-lahti-
efekti! 
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(5) Eesti juugendliku raudbetoontarindi tippsaavutus pärast renoveerimist. Muinsuskaitse eritingimused nägid ette masinasaali kõrge  
kesklööviga aatriumi säilitamist avatuna. Fotod Martin Siplane (6) Osa hoonest on vahelagedega jaotatud mitmeks korruseks (7) Kunagine 
masinasaali alune tehnoruum ärkas uuele elule, säilitades vahelage kandvad püramiidjad postid. Postide vahel on eksponeeritud Lutheri 
mööblivabriku toolid (8) Avatud kesklöövi liigendavad Äripäeva büroos vineeriga viimistletud koosolekuruumid (9) Vaade interjöörile  
Vana-Lõuna tänava suunas

(5)

(7)

(9)

(6)

(8)
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MOMU ELLAMAA ELEKTRIJAAMAS
 

Henry Kuningas, Frank Lukk

Ellamaa elektrijaam Turbas on üks romantilisemaid tööstus- 
komplekse Eestis. 2017. aasta suvel avas selles pilku- 
püüdvas ansamblis uksed peamiselt Nõukogude Eesti 
põnevat ja võidukat motospordiajalugu tutvustav mootori-
spordimuuseum ehk MOMU. 
  Viimastest aastatest saab tuua hulga näiteid nii 
elektrijaama revitaliseerimisest kui ka tööstushoonesse 
muuseumi rajamisest – Tallinna elektrijaam kohandati 
Kultuurikatlaks ja Kohtla-Nõmme põlevkivi rikastusvabrik 
kaevandusmuuseumiks. Nii silmapaistvaid kui ka vähem 
õnnestunud näited tööstushoonete taaskasutusest on 
lähiminevikust palju. Mille poolest tõuseb MOMU esile? 
Esiteks asub see Turba alevikus, kaugel linnasärast. Selle 
ainus „Niilus” on pärast raudtee salapärast haihtumist 
Tallinna-Virtsu maantee. Teiseks suutis motomuuseum, 
mis ekspositsiooni pindala suuruse poolest on võrreldav 
nii mõnegi riigimuuseumiga, hoonestuse suures osas res-
taureerida ning selle sisustada riigi ja EL-i fondide abita. 
Alljärgnevalt lühidalt elektrijaama ajaloost, restaureerimi-
sest ja ainulaadsest ekspositsioonist. 

AJALUGU
Elektri tootmine Ellamaal oli võimalik vaid tänu turbale, 
täpsemalt Ellamaa ja Sooniste rabale, kus alustati turba-
tootmist ajavahemikus 1918–1920.1 Turbatööstuse kõige 
menukamaks tooteks kujunes alusturvas, mille töötle-
miseks ehitati 1934. aastal elektrijaama juurde kõrge 
korstnaga kuivatus- ja pressimishoone.2 1930. aastatel oli 
Ellamaale kavas rajada ka Eesti esimene turbabriketi- 
vabrik, kuid 1936. aastal langetati otsus ehitada briketi- 
vabrik hoopiski Pööravere rabasse Pärnumaale, kus 
tehase ümber kerkis Tootsi asula. 
  Ellamaa elektrijaama otsustas Kütteainete Keskko-
mitee rajada 1921. aastal algselt turbatööstuse tarbeks. 
Ehitustööde käigus aga leiti, et jaama võimsust peaks 
suurendama, varustamaks ka kaugemaid kohti, eelkõige 
Tallinna linna. Seni ehitatu lammutati 1922. aastal ning 
alustati võimsama elektrijaama ehitust, mille projekteeris 
tuntud arhitekt Aleksander Vladovski. Historitsistlik jaama- 
hoone on imposantne, efektselt on kombineeritud halli 
paekivi ja seda raamivat punast tellist. Masinasaali otsa- 
fassaadidel domineerivad mastaapsed segmentkaaraknad. 

1923. aastal valminud kompleks koosnes veetornist, 
lülitus- ja transformaatorihoonest, raudfermidel ühelöö-
vilisest masinahoonest ning praeguse katlamaja asukohal 
paiknenud tagasihoidikust puidust turbagaasi generaatori 
hoonest. Elektrijaama ei peetud juba valmimise ajal kuigi 
otstarbekaks rajatiseks, kritiseeriti nii kõrget maksumust, 
ebapraktilist plaanilahendust kui ka asukohta teisel pool 
Tallinna-Haapsalu raudteed, mida rabast tulevad turba-
vagonetid pidid ületama. Raskustega alustati siiski elektri 
tootmisega 1923. aasta suvel ning sama aasta lõpul 
valmisid 15-kilovoldise pingega liin Haapsallu ja 35-kilo-
voldise pingega liin Tallinna. Koos elektrijaamaga ehitati 
jaama kõrvale samuti Vladovski projekteeritud mansard-
katusega hilisjuugendlik kontorihoone. 
  1926. aastal põles maha puidust gaasigeneraatori 
hoone ning lukksepatöökoda. Elektritarbimise kiire  
kasvu tõttu oli elektrijaama laiendamine niikuinii kavas 
ja 1929. aastal valmis ülejäänud hoonekompleksi sobituv 
paekivist ja tellistest müüritise ning raudbetoonist katuse-
konstruktsiooniga katlahoone. Turbiini jahutusveele kae-
vati jaama juurde suur tiik, kus ka talvel oli vesi ujumiseks 
piisavalt soe; vesikasvudest puhtana hoidmiseks toodi 
tiigile luiged. 1934. aastal rajati uus katel ja paigaldati uus 
generaator, 1937. aastal laiendati katlamaja kolmanda 
katla tarvis ja paigaldati kolmas generaator.3 Jaam saavu-
tas nüüd suurima võimsuse, 8500 kilovatti. 1941. aastal 
demonteeris taganev Punaarmee agregaadid ning õhkis 
lülitus- ja transformaatorihoone, põles masinasaali katus. 
Lülitushoone taastati peatselt – küll algsest veidi erineva 
lahendusega – ja aastatel 1943–1944 paigaldati kaks 
Brown-Boveri turbogeneraatorit, millest üks on siiani 
õnnekombel oma kohal säilinud. Jaam töötas vapralt kuni 
1966. aastani, mil pidi alla vanduma võimsamatele Ida-
Virumaa põlevkivil töötavatele elektrijaamadele. Katlamaja 
varustas siiski soojaga Turba asulat veel 1990. aastatel 
ning lülitushoone seadmed on jätkuvalt töös. 

RESTAUREERIMINE
Ellamaa elektrijaam tunnistati mälestiseks 2001. aastal, 
kuid teadmata põhjusel võeti kaitse alla vaid hoonestuse 
maht ja fassaadid.

Ellamaa elektrijaam, Tehase 2, Turba, Harjumaa
Muinsuskaitse eritingimused: Marie Hammer (Vana Tallinn OÜ)
Ehitus- ja restaureerimisprojekt: Robert Mirski (Pikoprojekt OÜ) 
Muinsuskaitseline järelevalve katusetööde ja avatäidete osas:  
Jaan Kriisa (Hiteh Kinnisvara OÜ)
Ehitaja ja restauraator katuse ning avatäidete osas: 
Margo Lill (Silur OÜ)
Tellija: Arno Sillat, MTÜ Eesti Mootorispordi Ajalugu
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(1) Ellamaa elektrijaam vahetult pärast valmimist 1923. aastal. 1929. aastal ehitatud katlamaja kohal asus algselt turbagaasi generaatori 
kuur. Foto Turba raamatukogu, album Turba ajaloost (2)  „Paraadportree” – vaade raudtee poolt. Esiplaanil efektne veetorn ja 1941. aastal 
õhitud ning 1942.–1944. aastal taastatud lülitushoone. Fotod Henry Kuningas (3) Vaade idast. Vasakult: lülitushoone, masinasaal, katla-
maja (4) Katlamaja interjöör koos MOMU ekspositsiooniga. Loodetavasti lisanduvad peatselt ekspositsiooni vaatmikud elektrijaama ajaloost  
(5) Masinasaali ajaloolisel vahekorrusel on tänini säilinud 1943.–1944. aastal paigaldatud konserveerimist ootav Brown-Boveri turbo- 
generaator. Selle kohale rajatud uuel siserõdul jätkub mootorrataste ekspositsioon

ARHITEKTUUR

(1)

(3)(2)

(5)(4)



18

  Muuseumi näitusepinna saamiseks ehitati kõige 
radikaalsemalt ümber katlamaja: lammutati ajaloolised 
katlad, valati uus põrand ja rajati kogu ruumi perimeetril 
kaks antresoolkorrust ekspositsiooni tarvis. Ajalooline 
katuse kandekonstruktsioon siiski säilitati ja katuseaknad 
taastati; avarat ruumimuljet segavad paraku n-ö kesk- 
löövi poolitavad otstarbeta talad. Uued vahelaed ja uutel 
kõrgustel põrandad on rajatud ka masinasaali ning katla- 
maja vahel olevasse n-ö vaheruumi ja masinasaali, kus 
ajaloolistest detailidest on lisaks generaatorile säilinud 
sildkraana ning osa algsest trepipiirdest. Muuseumi käsu-
tuses olevatele hoonetele paigaldati uus katus, seejuures 
taastati kõrgel turba kuivatus- ja pressihoonel 1935. aasta 
põlengu eelne katuse väljaehitus.
  Fassaadidel torkab silma avatäidete värvilahendus. 
Nimelt on aknaraamid värvitud valgeks, akende lengid 

aga intensiivselt punaseks; ilmselt on eeskuju võetud 
nõukogude perioodi lõpupoolel tekkinud värvilahendusest. 
Hoone fassaadide restaureerimise käigus võiks kaaluda 
algse värvilahenduse taastamist, mille kohaselt olid aknad 
koos lengidega valged. 

EKSPOSITSIOON
Muuseumi väljapanek koondab laia valikut ekspo-
naate Eesti ja Nõukogude Liidu mootorispordi ajaloost. 
Muuseumi ligi 6000 m² suurune näitusepind annab 
avarad tingimused, ent esemete mahtu ja hoone ruumilist 
liigendust arvestades on kasutatav pind pigem tagasihoid-
lik. Siiski on ekspositsioonis üle 130 auto ja mootorratta, 
suurel hulgal mootorispordiga seotud varustust ja laiemalt 
tehnikaga seotud esemeid.
  Kui uutel vahelagedel paiknevate eksponaatide seas 
on peamiselt kergemad masinad – mootorrattad, vorme-
lid ja kardid, siis alumisel korrusel on välja toodud enamik 
nõukogude autospordi klassikast, aga ka lääne tehnikat 
ja vähemlevinud tavasõidukeid. Nii võibki näha autentse 
Lada VFTS-iga samas ruumis Eestis toodetud toruraamil 
sõiduautot Vilgas ja sõjaeelset ГАЗ-AA-d. Muuseumi 
vanimaks võistlusmasinaks võib pidada Eestis valmistatud 
ja restaureeritud 1938. aasta Saar&Co 125cc mootor- 
ratast Villiers – Eesti mootorispordi alustala.
  Laiemat tähelepanu on pööratud Tallinna Autode 
Remondi Katsetehases (TARK) valminud vormelitele, 
mis saavutasid silmapaistvaid tulemusi kogu Nõukogude 
Liidus. Nende seas on masinaid, millega on medaleid 
kogunud endised autosportlased, nagu Toivo Asmer, Raul 
Sarap ja Toomas Napa. Paralleelselt TARK-i toodanguga, 
mis spetsialiseerus vormelitele, on välja toodud ka Vihuri 
tootmiskombinaadis valmistatu – mootorrattad, sport- 
autod, tehnikaspordi lisavarustus.
  Lisaks nelja- ja kaherattalistele on katlaruumi ja 
masinasaali vahel eksponeeritud hulk kunstiteoseid, kus 
linna- või maastikuvaadetel on täiendavalt kujutatud  
tehnikaobjekte – autosid ja mootorrattaid. Teoste hulgas 
on töid Karl Burmanilt (noorem) ja Johannes Uigalt.
  Muuseumi kontseptsioon võimaldab tehnikahuvilis-
tel ja -entusiastidel eksponaatidega tutvuda lähemalt, sest 
eksponaadid ei ole piiratud ja on kergesti ligipääsetavad; 
seejuures on võimalik siseneda ka suure hulga neljaratta-
liste salongi, et avastada või meenutada sõidukite inter-
jööri. Seevastu on kogu ekspositsioon üles ehitatud vägagi 
giidipõhiseks ja selgitavaid infotahvleid on pigem vähe. 
Suurel osal eksponaatidel on lood kasutusajast, sellele 
järgnenud perioodist ja musealiseerimisest, mis tulevikus 
võiksid olla lisaks tehnilistele andmetele loetavad.

ARHITEKTUUR

1 H. Pitsner, Turvas ja elekter Ellamaalt. Tallinn: Teaduste Akadeemia 
 Kirjastus, 2004, lk 9–10.
2 1935. aastal turbatööstuses puhkenud tulekahjus sai korsten kannatada 
 ning lammutati.
3 Album Turba ajaloost. Käsikiri Turba raamatukogus. Käsikiri 
 pagineerimata.

(6) Ainueksemplarina valminud forsseeritud Volga mootoriga  
võidusõiduauto Tartu–2 avastati 1990. aastatel Koeru autoremondi- 
tehasest ja päästeti vanarauaks minekust. Fotod Frank Lukk  
(7) Vihuri tootmiskombinaadis modifitseeritud võistlussõiduk 
(8) Autospordis kasutusel olnud Moskvitšid
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LÕPUKS OMETI...
 

Tiina Linna

Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlakompleksi hoonete 
tervikliku restaureerimisprojekti koostas siinkirjutaja juba 
15 aastat tagasi ja seda hakati vastavalt rahalistele võima-
lustele etapiviisiliselt realiseerima. 2005. aastal laiendati 
siseõue juurdeehitust, kuna oli vajadus riietusruumide ja 
duširuumide järele, mis võimlahoones praktiliselt puudu-
sid. Lisaks saadi juurde väike aeroobikasaal ning käsitöö- 
ja kokandusruumid. 2008. aastal uuendati katusekatet ja 
vahetati välja osaliselt avariilised vahelaed. 2016. aastal oli 
kolmanda etapina võimalik kavandatu lõpuks lõpuni viia.
  Minule kui arhitektile oli kõige huvipakkuvam võimla- 
saali ja selle väärtusliku puitkonstruktsiooniga lae res-
taureerimine ning Suur-Kloostri ja Väike-Kloostri tänava 
nurga hoonete aluste keldrite olemasolu selgitamine.
  Vaatamata kooli korduvatele palvetele ehitada ujula 
võimlasaali alla ja kohaldada võimlasaal vastavaks täna-
päevaste pallimängude platside mõõtudele, jäi muinsus- 
kaitse kindlale seisukohale – mitte muuta praeguse 
võimlasaali gabariite ning säilitada unikaalne laekonst-
ruktsioon. 
  Lae konstruktsioon moodustub kuuest palkkonst-
ruktsiooniga fermist, mis toetuvad mõlemal pool välis-
seintel paekivist konsoolidele. Fermide vahed on täidetud 
lisaraamistikuga ja erineva laudise paigutusega tahvlitega. 
Kogu lagi oli enne restaureerimist värvitud üht tooni õli-
värviga. Meid huvitas algne värviviimistlus nii laes kui ka 
võimla kõrgetel ovaalse ülaosaga akendel, aknalaudadel 
ja seinalambrii algsel karniisil. Värviviimistluse uuringud 
tegi KAR Grupp AS-i konservaator Sirje Sorok.
  Võimla lae puitpinnad olid uuringute andmetel  
värvitud algselt alumiiniumvärviga helehalliks ja selle all 
oli lasuurne pruuni tooni viimistlus- või värnitsakiht. 
  Liivapritsiga vanast värvist puhastatud lagi mõjus 
väga atraktiivselt ja seetõttu tõusis poleemika, kas ehk jät-
tagi see värvimata. Kuna parandustega laudis oleks värvita 
jäänud ebaühtlane, otsustati siiski juugendstiilile omaselt 
viimistleda lagi linaõlivärviga. Toonide määramisel oli 
abiks võimlasaali otsaseinas kinni ehitatud rõdu avamine. 
Üllatusena terves ulatuses säilinud puidust rõdu barjäärilt 
tulid välja algsed rohelised ja hallid värvitoonid. Inspiree-
rituna nendest ja kõikidest muudest teguritest, määras 
sisekujundaja Maile Grünberg lõplikud värvitoonid.

  Võimla aknad ja aknalauad säilitati ja restaureeriti. 
Korrastati nõukogudeaegsed traatvõrguga kaitsevõred 
akende ees. Akendel säilinud malmist lattkremoonid 
puhastati ja paigaldati tagasi, kuid arusaamatutel põh-
justel asendas puidufirma Acres OÜ endised käepidemed 
teiste ajaloolistega.
  Vanad malmradiaatorid saalis säilitati, puhastati ja 
värviti halliks. Saali nõukogudeaegne laudpõrand lammu-
tati ja paigaldati spetsiaalne sportpõrand. 
  Märkimisväärseks detailiks on saali välisseintel deko-
ratiivse kujundusega paekivist konsoolid, millele toetub 
lae kandetalastik. Aja jooksul kannatada saanud konsoolid 
restaureeriti, vanad värvikihid eemaldati ja katkised kohad 
parandati paekivi imiteeriva tugeva tsementmördiga.
  Võimlasaal varustati tänapäevase spordiinventariga, 
lisaks ekraanide jm atribuutikaga, mis lubab saali kasu-
tada mitmel otstarbel. Rõdukorruse ühendamine saaliga 
loob võimaluse suuremale publikule võistluste või eten-
duste jälgimiseks. Samas on võimalus rõdutagune sul-
geda helipidavate lükandustega ja kasutada rõdukorrust 
klassiruumina.
  Keldrite väljakaevamisel selgus, nagu ka arvati, 
et algselt eksisteerisid siin keldriruumid, mis pärinesid 
arvatavasti 17. sajandist või gümnaasiumi õpetajate maja 
ehitamise ajast. Keldriruumid olid vähemalt kahe meetri 
kõrguses pinnasemulda täis. Pärast pinnase eemaldamist 
tekkis probleem pinnasevee sissetungimisega. See võis 
olla ka põhjus, miks kunagi keldrite kasutamisest loobuti. 
Lisaks ruumide drenaažisüsteemi väljaehitamisele tuli 
teha müüri alumises osas hüdroisolatsioon ning seni on 
veesissetung peatunud.
  Huvitavam leid oli väike silindervõlviga keldriruum 
õuepoolses osas esimese korruse nn jooksusaali all. Pro-
jektis oli sinna ette nähtud pesu- ja leiliruum. Tegelikult 
osutus ruum palju väiksemaks. Tegu võis olla küttemater-
jali või aiasaaduste hoiuruumiga, kuna sel oli pääs õuele ja 
esimesele korrusele ning see oli ühendatud teispool seina 
oleva ruumiga, kus kunagi asus kaloriifer. Kõik endised 
avad eksponeeriti ja ruum ehitati siiski välja leiliruumiks.
  Tuli ette ka keerulisi olukordi, näiteks kui avastati, 
et keldri ja esimese korruse vahelised raudbetoonist oma-
aegsed vahelaed on nii pudedad, et töömees kukkus neist 

Võimlakompleks, Suur-Kloostri 7 / Väike-Kloostri 2, Tallinn                                                                                       
Muinsuskaitse eritingimused: Aleksandr Pantelejev                                                          
Peaprojekteerija: Tiina Linna, Silvia Ränd (OÜ T-Linnaprojekt)                                       
Sisekujundus: Maile ja Elina Grünberg (Grünberg OÜ)
Arheoloogiline järelevalve: Monika Reppo (OÜ Agu EMS)                                                                        
Autori-ja muinsuskaitseline järelevalve: Tiina Linna                                                                                           
Ehitaja: Tarrest LT OÜ                                                                                                                                            
Tellija: Tallinna Haridusamet
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läbi. Ehitaja oli sunnitud tegema lisakulutusi uutele raud-
betoonist lagedele. Samuti fassaadide restaureerimisel, 
kus kasutati küll väikese tsemendisisaldusega lubikrohvi 
ja lubivärvi, aga tulemus ei jäänud hea – seinapind on 
sooldumislaikudega. Restaureerimistöödele pani pitseri 
kitsas eelarve ning ebapädevate ja kohaliku ehitustavaga 
mitte kursis olevate ehitajate kasutamine. Samuti riigi-
hanke jäigad dogmad. Väga raske oli ametnikele selgitada 
restaureerimisprotsessis ette tulevaid hädavajalikke muu-
datusi ja ajakulu.
  Vaatamata rahapuudusele suudeti saavutada siiski 
piisavalt hea, kuigi mitte päris täiuslik lõpptulemus. 

AJALOOÕPETAJA JA AJALOOLASE  
JAAK JUSKE KOMMENTAAR
Keskajal asus tänase Gustav Adolfi Gümnaasiumi kohal 
naistsistertslaste ordu Püha Miikaeli nunnakloostri juur- 
ja puuviljaaed. Esimene, toonase keiserliku gümnaasiumi 
õpetajate korterite maja kerkis Suur- ja Väike-Kloostri 
tänava nurgale 18. sajandi keskpaigas. 1910. aastal 
pandi samas nurgakivi selleaegse Nikolai I gümnaasiumi 
võimlale ja viimasega ühendatud uuele õpetajate korte-
rite majale. Säilis osa varasema hoonestiku müüridest. 
Uute juugendlike hoonete arhitektiks oli Aleksandr 
Jaron. Võimla valmis juba aasta hiljem. Nii on tegemist 
Tallinna vanima seni tegutseva spetsiaalse võimlaga 
(Harjuoru võimla tegutseb nüüd kirikuna). Õpetajad said 
uued korterid 1912. aastal. See aastanumber on ka hoone 
fassaadil.
  Esimese maailmasõja ajal kasutas Vene sõjavägi 
võimlat hobuste tallina. Hoonetele on tehtud hiljem kor-
duvalt juurde- ja ümberehitusi ning ajapikku on õpetajate 
korterid asendunud klassiruumidega.
  Mina tulin Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloo- 
õpetajaks 2013. aastal. Toona oli koolipere amortiseerunud  
võimlahoone kapitaalremonti pikalt oodanud. Samas hoo- 
nes asunud ajalooklassis puudus näiteks ventilatsioon, tal-
vel aga väga pikalt aknaid lahti ei hoia. Kui põhikooli lapsed 
klassi jooksid, siis põrand vappus. Samas oli põnev, et 
klassi nurgas oli õpetaja korteri ajast veel alles sahvriruum. 
  Kurvas seisus olid ka teised ruumid. Näiteks võimla 
põrand oli sedavõrd vajunud, et nurka pandud pall hakkas 
ise veerema. WC-s oli aga võimalik teha ajarännak nõu-
kogude aega.
  2015. aastal hakkasid asjad lõpuks liikuma.  
Veidi enam kui aastaga tehti vanade hoonetega imet ja 
2017. aasta septembris sai renoveeritud võimlamajas taas 
tööd alustada. Kohati oli ruumide jaotus tundmatuseni 
muutunud. Endine jõusaal ja üks abiruumidest ehitati 
kokku suureks avaraks auditooriumiks, kuhu mahub kahe 
klassi jagu noori. Seinal on Eesti nüüdisaegseim nuti- 
tahvel. Nüüd saan seal ajalootunde anda. 
  Rõõmu teeb seegi, et kool sai hoones õppetegevu-
seks ja vaba aja veetmiseks lisaruume. Näiteks katuse- 
alusesse rajati muusikaklassid. Ja muidugi senise muld-
põrandaga pimeda keldri uuestisünd jõusaali, sauna ja 
õpetajate puhkeruumina. Hoone krooniks on aga uue 
kuue saanud võimla koos taasavatud juugendstiilis rõdu-
ga, mida saab lükandustega sulgedes muuta teiseks aja-
looklassiks. Ägedaid nüüdisaegseid klassiruume on teisigi 
– näiteks kunstiõpetuse- ja kodunduseklassid.
  Taas saab kasutada ka võimlamaja hoovi jäävat 
roheala, mida kooli aiaks kutsume, kuigi seal enam ammu 
peenraid pole.
  Koolipere on väga tänulik, et ajalooline võimlamaja 
väärtuslikku pärandit maitsekalt hoides korda sai. Üks 
pika minevikuga unistus siiski jääb – gümnaasiumi pea-
maja võimlamajaga Suur-Kloostri tänava alt ühendava 
tunneli rajamine. 

(1) Võimlasaal vaatega rõdu suunas 1930. aastatel. Foto GAG-i 
muuseum (2) Võimlasaal ja kinni ehitatud rõdu enne restaureerimist. 
Fotod Tiina Linna (3) Kinni ehitatud rõdu avamine
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(6)(5)

(4)

(8)(7)

(4) Võimlalagi pärast liivapritsiga puhastamist (5) Restaureeritud võimlasaal (6) Väljakaevatud silindervõlviga ruum leiliruumina  
(7) Laefragment puhastamise käigus (8) Restaureeritud paekivist konsool
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PÄRNU TÜTARLASTE GÜMNAASIUMI JA VÕIMLA-
PÜSSIROHUKELDRI HOONETE RESTAUREERIMINE

 
Nele Rent

2016. aasta septembris alustati Pärnu Vanalinna Põhi-
kooli, ajaloolise Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi koolimaja 
ja võimlahoone kauaoodatud restaureerimistöödega. Kahe 
hoone 12 kuud väldanud tööde kogumaksumuseks kuju-
nes 4,9 miljonit eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondist 
eraldati selleks meetmest „Koolivõrgu korrastamine”  
2,9 miljonit eurot, ülejäänu tuli linna eelarvest. Lõpptule-
musega – säästlikult ja pieteeditundega restaureeritud, 
kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energia-
säästlikkusele vastavad hooned – jäid rahule koolipere, 
linnaisad, ehitajad ja muinsuskaitse.

TÜTARLASTE KOOLIHARIDUS OLI HARULDANE
Pärnu tütarlaste koolihariduse andmise algusajaks loe-
takse 1733. aastat, mil saksa koguduse organistile tehti 
ülesandeks tütarlastekooli pidamine. Tollal kutsuti seda 
neitsite kooliks – Jungfernschule. 1894. aasta detsemb-
ris sai kool gümnaasiumi õigused ja hakkas kandma nime 
Пярнуская женская гимназия, sest saksakeelselt 
õppelt vene- ehk riigikeelsele üleminek oli gümnaasiu-
miks saamise eeltingimuseks.
  Tsaari-Venemaa haridussüsteemis olid tütarlaste 
gümnaasiumid pigem erandlik nähtus. Erinevalt muudest 
üldhariduskoolidest, mis olid riigiõppeasutused, olid need 
era- või linna omandis. Kehtiva tütarlaste gümnaasiumide 
määruse alusel juhtis mis tahes tütarlaste gümnaasiumit 
kaks isikut. Tähtsaim persoon, kooli administratiivne juht 
oli pedagoogilise nõukogu esimees, kes oli poeglaste 
gümnaasiumi direktor. Igapäevast õppe- ja kasvatustööd 
suunas juhatajanna. 120 aastat tagasi ei saanud naine olla 
tippjuht.
  Õppetöö Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumis toimus 
kahes hoones. Ettevalmistusklassid asusid Rüütli 40 ning 
raamatutarkust ja häid kombeid õppisid noored daamid 
Pargi 1 koolimajas. Kooli pedagoogiline nõukogu leidis, et 
paiknemine kahes hoones on tülikas, ja tegi linnavalitsu-
sele esildise rajada Pargi tänava hoonele juurdeehitus, mis 

vastaks kooli vajadustele ja arvestaks sellega, et õpilaste 
arv iga aastaga kasvab. Pärast ostu-müügi-vahetuse ette-
panekuid ja vaidlusi otsustas linnavolikogu 1901. aasta 
juunis ehitada uue koolimaja Pühavaimu ja Lõuna tänava 
nurgale, lammutatud rootsiaegsete muldkindlustuste 
Jupiteri bastioni alale. 

KIIRELT VALMIS 
Napi kuu ajaga esitas linnaarhitekt Hugo von Wolffeldt 
(1849–1907) neli uue koolimaja plaani. Ehitusmeister 
Gustav Darmeri kaudu laekus üks plaan Riiast,  
mille autor oli arhitekt August Reinberg (1860–1908).  
Viimane osutuski valituks. Lisatingimusteks seati, et 
hoone tuleb ehitada suuremana, sest oli tarvis suurendada  
klassiruumide arvu ning muuta kütte- ja ventilatsiooni-
süsteeme. Plaanid nägid kütmiseks ette ahjud ja ventilee-
rimiseks õhuaknad. Need ei vastanud uuema aja tervis-
hoiunõuetele, seepärast pidas raad vajalikuks aurukütet  
ja keskset ventilatsioonisüsteemi. 
  Ehitajaks valis linnavalitsus Gustav Darmeri, kelle 
küsitud summa oli kõige väiksem. Koolimaja tuli valmis 
ehitada aastaga, sestap lasid töömehed kätel käia. Sügis-
õhtutel valgustas ehitusplatsi kuus tugevat elektripirni. 
Novembri keskpaigaks saadi maja katuse alla ja võis alus-
tada sisetöödega. 
  Uus hoone õnnistati sisse 1902. aasta uue õppeaasta 
algul. Pärast koolitöö algust ilmnes uue maja esimene 
puudus. Maja oli liiga värske ja seinad kuivamata. Õpilasi 
hakkas kiusama peavalu. Kool suleti kaheks nädalaks ja 
köeti agaralt katlaid, et maja kuivaks.
  Linnavalitsus rehkendas uue koolimaja ehituskulud 
kokku ja lõplikuks maksumuseks kujunes 88 303 rubla ja 
88 kopikat. 

UUS VÕIMLA PÜSSIROHUAIDA OTSA
Pärast seda, kui 1906. aastal põles Võimlemise tänaval 
suure rahvahulga silme all maani maha 1881. aastal 

Nikolai 26 ja Pühavaimu 19, Pärnu
Viimistluskihtide uuringud: Eva Mölder, Svea Volmer,  
Vaike Vahter (OÜ Vana Tallinn)
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Vana Tallinn, OÜ Esplan
Projekt: OÜ Esplan; Tiit Raev (OÜ Arcus Projekt) 
Ehitaja: YIT Ehitus AS, objektijuhid Timo Luhar, Hannes Kosk 
Projektijuht: Ainar Viires (P. P. Ehitusjärelevalve OÜ)
Muinsuskaitseline ja omanikujärelevalve: Toomas Rihvk  
(OÜ Ösel Consulting)
Arheoloogilised uuringud: Gurli Vedru (OÜ Arheoloogiakeskus)
Tellija: Pärnu Linnavalitsus
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(4)

(5)

(2)(1)

(3)

(7)(6)

(1) Vaade gümnaasiumihoonele. Esiplaanil õuesõppeklass. Tagapool uue konstruktiivse, kuid detaile säilitava lahenduse saanud veranda. 
Fotod Martin Siplane (2) Vaade võimla-arhiivihoonele koolihoovist (3) Lisatud uus element – invatõstuk (4) Restaureeritud võimlasaal,  
mis remondieelselt inspireeris filmi „Vehkleja” võttegruppi (5) Värviuuringute ja ajalooliste fotode põhjal taastatud aula. Otsaseinas ajaloolise 
ja laes kaasaegse ventilatsioonisüsteemi restid (6) Säilitatud arhiivikapid kunagises püssirohukeldris (7) Teise korruse koridor. Taastatud 
aaderdus saali- ja sellega külgnevatel klassiustel. Terane silm leiab kaaristu alla peidetud tuletõkkekardina



24

ARHITEKTUUR

linnaarhitekt Reinhold Ludwig Ernst Guleke (1834− 
1927) projekteeritud puidust 8-sambaline võimlahoone, 
otsustas linnavolikogu uue võimla rajada teise korrusena 
tütarlaste gümnaasiumi kõrval Jupiteri bastioni juurde 
kuulunud massiivsete silindervõlvidega püssirohuaidale 
(ehitatud 1810), viimase omakorda kohandada linna 
arhiivi hoidlaks. Hoone ümberehitusprojekt telliti Riia 
arhitekt Wilhelm Bockslaffilt (1858−1945) ning sellest 
sai Pärnu 20. sajandi alguse romantilisemaid historitsist-
likke ehitisi. 
  Võimlahoone pidi valmima 2,5 kuuga, kuid lisatööna 
tuli kindlustada vundamendialuseid pehkinud puitparvi. 
Hoone võeti vastu kolm kuud hiljem, 1907. aasta oktoobris. 
  Võimla-arhiivi ehitamise ajal oli kuum teema elektri-
fitseerimine ja moodsa lahendusena jõudis lisaks võimlale 
elekter ka koolimajja. Linnaarhiiv töötas majas kuni  
2008. aastani. 
  Sada ja kümmekond aastat eesmärgipärast eksplua-
tatsiooni ja harvad kapitaalsed remondid olid mõlemat aja-
loolist hoonet üksjagu räsinud, aga ka hoidnud. Suuremad 
ruumijaotuste muutused puudutasid õpetajate ja arhivaari 
korterite asemele klasside ehitamist. 1970. aastatel mindi 
lokaalselt auruküttelt üle tsentraalsele. 2000. aastate 
alguses paigaldati betoonkivist katusekatted, 2007. aastal 
vahetati välja aknad. 
  2008. aastal kavandas keskerakondlik linnavalitsus 
mahukaid rekonstrueerimistöid, kuid plaanidele tõmba-
sid kriipsu peale masu ja valimistejärgne võimuvahetus. 
Õnneks, sest projekteerimise riigihanke võitnud Amhold 
OÜ töö oli nõrk ja restaureerimiskauge. 

KASIN ALGUS JA RASKED VÄLJAKUTSEID
2013. aasta koalitsioonileping sisaldas Vanalinna kooli 
restaureerimise punkti. Linnavalitsus otsis pingsalt  
rahastamisvõimalusi. 2015. aastal võitis projekteerimis-
hanke OÜ Esplan. Vähempakkujana üritati läbi ajada  
OÜ Amhold tööl vaid kirjanurki muutes. Sisuline töö,  
sh koostöö tellija, muinsuskaitse ja päästeametiga, jäi 
kasinaks. Kuna Euroopa Regionaalarengu Fondist raha 
taotlemiseks oli vajalik ehitusluba ja tähtajad surusid 
peale, kooskõlastati kooli- ja võimlahoone projekt täienda-
vate uuringute, projekteerimise jms kohustustega. Sestap 
tuleb tunnustada AS-i YIT Ehitus, kes olematu ehitus-
projekti ja piiratud eelarvega restaureerimise proovitulle 
sukeldus. 
  Objekti avakoosolekul olid kaitsepositsioonidel kõik 
osapooled. Kooli esindajad, kes unistasid esteetilistest, 
mugavatest ja moodsate tehnoloogiliste lahendustega 
ruumidest. Linnaisad, kelle käes napp rahakott. Muinsus-
kaitse, kes seisis uuritud ja uurimata väärtuslike detailide 
ja tarindite säilimise eest. Ehitajaid, keda sidus ja surus 
tagant hankel pakutud tähtaeg. 
  Tõsist peavalu valmistas koolimajas nüüdisaegse ven-
tilatsioonisüsteemi väljaehitamine. Lubatud oli paigaldada 
uus torustik olemasolevatesse kütte- ja ventilatsiooni- 
šahtidesse. Paraku ei olnud projekteerija uurinud, kas 

see on võimalik. Šahtide parameetrid sobisid, aga nende 
paiknemine ja konstruktiivne ühilduvus mitte. Paar näda-
lat uurimist, projekteerimist ja puurimist ning saavutatud 
tulemus tõestab, et tänapäevaseid lahendusi on võimalik 
integreerida ajaloolist keskkonda oluliselt lõhkumata  
ja risustamata.
  Teiseks murelapseks oli katus, eriti võimlahoone 
oma. Projekteerija arvamuse kohaselt oli katus heas 
korras, tegelikkuses tuli 15 aasta taguse kehva või suisa 
valesti tehtud töö ümbertegemiseks leida lisaraha. 
  Kooli suurim soov oli erivajadustega laste liikumis-
probleemide lahendamiseks paigaldada lift. Jällegi, kasin 
rahakott, napp projekteerimine ja koolipere soovimatus 
ruumiprogrammi muuta, andis tulemuseks vaid I ja  
II korruse vahel liikuva välise invatõstuki. 

PÕNEVAD INTERJÖÖRID 
Rõõmustada saab koolimajas värviuuringute põhjal taas-
tatud siseviimistluse üle. Samuti restaureeritud veranda, 
puit- ja kivipõrandate ning siseuste üle. Algselt olid kõik 
uksed olnud aaderdatud. Seekord jätkus võhma tore-
duseks seitsme ukse jagu teisel korrusel saali ja sellega 
külgnevatel klassiustel. Paraadlikkuse tõi fuajeesse tagasi 
1950. aastatel paigaldatud vaheuste eemaldamine. Keld-
ris aga andis täiesti uue ruumitunnetuse 1970. aastatest 
pärit voodrilaua eemaldamine ja vaheseinte lammutamine.
  Võimla saali põrand oli esialgu plaanis välja vahetada, 
kuid paraku tuli tegeleda katuse läbijooksukohtade paran-
damisega. Põrand restaureeriti, nagu ka saali ehe – vahe-
peal kinniehitatud ja konkudest ümbritsetud rõdu. 
  Saali lagi oli algselt tumedaks peitsitud, 1924. aastal 
aga värvitud heleroheliseks. Värviuuringute põhjal pakkus 
projekteerija lae värviks tumepruuni. Kool soovis siiski 
heledat tooni. Kes vähegi palli mänginud, mõistab seda 
soovi. Kui tööd valmis said, oli selge, et historitsistliku 
ruumiesteetika ja terviklikkuse seisukohalt oleks tume  
lagi olnud täpp i-l. 
  Võimlahoones olid säilinud ajaloolised arhiiviriiulid. 
Pärast pikka kaalumist sai pool riiulitest lahti võetud ja 
detailid taaskasutatud poodiumi jms ehitamiseks. Kooli 
raamatukogu kasutusmugavus tõusis sellest kordades. 
Arhiiviruumi rauduksed säilisid, kuid päästeameti nõudel 
tuli need avatud olekus tabadega seina külge kinnitada. 
Raamatukogu ventilatsioonisüsteemiks jäi 1907. aastal 
paigaldatud ventilaator.
  Väiksemaist asjust taastati veel võimla katusel  
ehisviilude 57 betoonmuna ja kunagise trepikoja akende 
trellistikku jäljendav siiditrükis kaunistus. 
  Hämmastav, et hoonete ehitamisel ja nende mahukal 
restaureerimisel kordub sama muster – kasin tähtaeg, 
napp eelarve, ümberprojekteerimised, kuid hea ja linna-
pilti rikastav ning kooliperet rõõmustav lõpptulemus. 
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1897. aasta 25. oktoobril kinnitas Venemaa viimane keiser 
Nikolai II oma residentsis Tsarskoje Selos uue ettevõtte, 
aktsiaseltsi Dvigatel põhikirja. Tulevase vagunitehase 
peadirektoriks sai sama profiiliga ettevõtte Feniks endine 
direktor August Krüger, direktoriteks Ivan Derfelden ning 
tuntud tallinlane John Elfenbein. Pärast linnavõimudega 
kooskõlastamist kinnitati tehase projekt 1898. aasta  
17. novembril. 
  Koht valiti veevarude tõttu Ülemiste järve äärde, 
Tartu postimaantee ja Lasnamäe paekivimurru lähedusse 
ning 30 aasta eest valminud raudtee äärde. Tohutu maa-
ala ümbritseti aiaga (ca 4 km). Tehase territoorium oli 
üle 130 hektari. Koos Krügeriga tuli Lätist kvalifitseeritud 
tööjõud ja arvukas tehniline personal. Hoonestuse raja-
misse kaasati 8000 inimest. Ehitustööd kulgesid meeletu 
kiirusega. Esimestena valmisid katlamaja, treimis-, valu- 
ja sepikoda, saeveski, puusepa- ja lukksepatöökoda ning 
raudteejaam. Kogu territoorium kaeti raudteevõrgustikuga 
(koguulatusega ca 20 km). Tehase aastatoodanguks oli 
planeeritud 5000 kauba- ja 600 reisivagunit, lisaks kolm 
miljonit tonni varuosi. Pärast paari aastat täiskoormusel 
tööd saabus kriisiaeg, mil ettevõtte aktsia kukkus  
150 rublalt 10 rublani. Enne Esimest maailmasõda oli 
toodang langenud 1/3 võrra, kuid sõja ajal see taas pisut 
kasvas – hakati tootma sisepõlemismootoreid ja suur-
tükimürske. Pärast Eesti iseseisvumist kaotas Dvigatel 
tellimused, töötajate arv kahanes neljalt tuhandelt nelja- 
sajale. Kogu sõjaeelse Eesti Vabariigi perioodil oli tehas 
suurtes võlgades. Pärast haamri alla minekut moodustati 
uus aktsiaselts, kuid ka uuest algusest polnud kasu.  
Toodeti tarbekaupu – seepi, kingaviksi, nööpe, naiste 
käekotte jne. Huvitav on kindlasti fakt, et uhkes pea- 
hoones paiknes toona naiste ühiselamu. Sõja ajal sai 
kompleks ulatuslikke kahjustusi, kuid taastati kiiresti 
pärast uue võimu saabumist. Väiksemal territooriumil 
alustanud uue tehase esimesed aastad olid samuti ras-
ked. Puudusid küte ja veevarustus. Tsehhidesse veeti vett 
hobuvankritel vaatides. Sooja saamiseks kasutati sõjast 
saadud trofeevedureid. 1950. aastate keskpaigaks töö-
tas tehas taas täiel võimsusel. Seekord aga toodeti väga 
laialdast nomenklatuuri. Ametlikult valmistati kraanasid, 
kuid tegelikult reaktorite ja geoloogialuure seadmeid, 
satelliite, ioonplasmakõvendeid, rakettide ja tuumapom-

mide osi… Nimekiri toodangu artiklitest võiks olla lehe-
külgede pikkune. Tavakodaniku jaoks aga väljus salajasest 
„numbritehasest” põllumajandustehnikat, mahuteid ja 
kraanasid. „Atrade” tootmist valvas süsteem: tehases oli 
mitu kontrollivat salateenistust: I ja II osakond eesot-
sas polkovnikutega, lisaks KGB ja GRU ning lisaks veel 
läbi tehase põimunud parteikomitee. I osakond tegeles 
sisemise šifreerimise, kodeerimise ja dekodeerimisega, 
II osakond valvas väravaid ja kontrollis läbipääsulube. 
Metallist detailid, mis olid tähistatud numbri- ja tähe-
kombinatsiooniga, läksid tootmistsehhist (number 
ja täht) koostetsehhi (number ja täht). Sealt edasi 
Dvigateli väravasse (number ja täht), edasi kusagile 
numbri ja tähega tähistatud N. Liidu tehasesse ning 
sealt juba mõnele salastatud objektile või kosmosesse.1 
1990. aastate alguses sai tehas kuulsaks interliikumise ja 
NSVL-ist lahkumise takistamise poolest. 

ÕUDUKAS „SAAG I”
Praegu asub Dvigateli 33-hektarilisel maa-alal mitme-
külgne ja tulevikule suunatud „Targa Äri Linn” Ülemiste 
City, mis on koduks suurele hulgale ettevõtetele. Ka meie 
jutu peakangelase Dvigateli „saagkatusega hoone” asub 
linnaku keskmes. Selle varasemast funktsioonist pole 
palju teada. Tegemist on pikema tsehhiga, mille pikliku 
kuju tõttu sai loomulikku valgust hoonesse sisse lasta vaid 
katuse kaudu. Algsest sisseseadest või detailidest polnud 
enne restaureerimist midagi säilinud. Kolmest küljest 
teiste tootmishoonetega piiratud hoone väärtuslikku 
katust kannavad muljetavaldavad kergelt juugendlikud 
sambad. Tähelepanuväärne ruum oli 1990. aastatel metal-
list tühjaks riisutud, raudbetoonpõrand õlist läbi imbu-
nud. Säilinud olid vaid telferitalad ja varasemate kommu-
nikatsioonide riismed. Katusel kasvasid kased, mille maha 
võtmiseks oleks ilmselt pidanud taotlema raieluba. 

DRAAMA „SAAG II”
Restaureerimisel selgusid kohe konstruktiivsed asjaolud, 
mis nõudsid kompromisse eritingimustes nõutu kahjuks. 
Esimese üllatuse pakkus põrand. Nimelt oli projektis 
nõutud säilitada nõukogude salajase tehase perioodist 
pärit põrandasse valatud malmist plaadid. Pärast esimese 
plaadi eemaldamise katset selgus kohe, miks metallivargad  

VEDURID, ADRAD JA TUUMAPOMMID
 

Artur Ümar

Dvigateli tehase tsehh, Sepise 10, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Andres Sildre
Muinsuskaitseline järelevalve: Herki Liivrand
Projekteerija: OÜ AB Pluss
Ehitaja: OÜ Vanalinna Ehitus 
Tellija: Mainor Ülemiste AS
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sellise varanduse maha jätsid – tervelt ja ilma betoo-
nikamakata polnud neid võimalik kätte saada. Pärast 
raudbetooni puhastamist kõrgsurvega selgus, et arma-
tuur on väga halvas seisukorras. Seega otsustati millalgi 
postid raabitsvõrguga katta ja krohvida, mida projektis 
ette nähtud polnud ning seega lasime kõik taas „haljaks” 
võtta, injekteerida ja siis värvida. Lihtne hoone, kuid sel-
legipoolest oli palju rapsimist, mis hiljem tuli ringi teha. 
Kõige keerukam oli katuse restaureerimine. Pärast konst-
ruktsioonide avamist selgus, et soojustuse asemel on 
pool meetrit mulda, neelukohtade betoonplaat, mis seisis 
lihtsalt „vanast harjumusest” jms. Insenerid seal peal 
kõndida igatahes ei julgenud. Katuse lahendamine oli kee-
ruline ülesanne ja tagantjärele mõeldes tuleb tunnistada, 
et mõni sõlm oleks võinud kindlasti paremini õnnestuda. 
Kokkuvõttena võib projekteerimis- ja ehitusprotsessi tule-
musega siiski rahule jääda. 

SCI-FI „SAAG III”
Ulmerubriiki kuulub tulemus! Ruum on lihtsalt nii eriline. 
Uus spordisaali funktsioon on hoonesse väga sobilik ning 
tagab interjööri põhiväärtuste eksponeerimise – sambad, 
saagkatus, avarus. Sisuliselt ühekorruselises hoones 
moodustab vahetasandi vaid garderoobide ja saunaga osa 
galeriipoolses otsas. Kahjuks ei realiseerunud idee kasu-
tada kunagist raudteed spordisaalis sees rammumeestele 
mõeldud tõmbamisatribuutikana. Saali ühes nurgas asub 
küllaltki avar bassein, mille keskele jäid ajaloolised katust 
kandvad saledad postid. Sportlikud muinsuskaitsjad peak-
sid käima just Sepise 10 hoones auru välja laskmas. 

ARHITEKTUUR

(1) Dvigateli katusemaastikud 2007. aastal, esiplaanil saagkatusega 
hoone. Foto Artur Ümar (2) Hoone enne renoveerimist. Fotod Henry 
Kuningas (3) Tsehhi rüüstatud interjöör. Hästi on tajutav idee tuua 
valgus ruumi ülevalt (4) Vastvalminud spordiklubi endise sõjatehase 
salajases tsehhis. Fotod Diana Haapsal (5) Rekonstrueeritud hoones 
paikneb ka 25 × 25 meetri pikkune bassein ärilinnaku sportlikumale 
külastajale

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1 Luup, 5.08.1996.
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Vaatluse all on kolm viimastel aastatel valminud hoonet, 
mis peegeldavad arhitektide, muinsuskaitsjate, aga ka 
avalikkuse arusaamu uusehitiste sobitamisest ajaloolisse 
keskkonda. 

NUKUTEATRI LAIENDUS
Nunne 4, Tallinn

Nii nagu peaaegu iga ajaloolisesse keskkonda kerkiv uus 
hoone, langes 2016. aastal valminud nukuteatri juurde-
ehituski avalikkuse kriitika alla. Ka arhitektide, ajaloolaste 
ja muinsuskaitsjate seas on uusehitis tekitanud nõutust. 
Üritan järgnevalt leida vastuseisu põhjuseid.
  Arhitektuurivõistlusel hinnati parimaks Karisma 
Arhitektide projekt. Kuigi žürii pidas võidutöö lahendust 
vanalinna kontekstis liiga modernistlikuks, sai otsusta-
vaks see, et tegemist oli ainsa lahendusega, mille fassaad 
avanes tänava poole, teistel oli seal tumm sein. Žüriis ei 
olnud muinsuskaitse esindajat, mis on vanalinna nii olu-
lise asukoha puhul lubamatu. 
  Carl-Dag Lige arvates on võidutöö arhitektuur eklek-
tiline, ta peab kohatuks teatri peasissepääsu läbi vankrite 
ja hobuste värava ning kritiseeris muinsuskaitset aia säili-
tamise nõude pärast.1 Ka Veronika Valk kritiseeris piirde-
müüri säilitamise nõuet, kuna see ei toeta vanalinnale 
omase tänavafrondi teket.2 Ehitise valmides kirjutas Triin 
Ojari pikema analüüsi. Positiivsena tõi ta esile Nunne 
tänava uue sissepääsu ja fuajee sobiva paigutuse, mille 
„aknad loovad maja näkku vajaliku rütmi ja elavuse”3. 
Kuid ka Ojari leidis, et muinsuskaitse nõue säilitada 
Nunne tänava äärne piire elimineeris võimaluse elavaks 
tänavafassaadiks ja iseseisvat puänti kandva maja tek-
keks. Seega on kritiseerijatele jäänud arusaamatuks, miks 
muinsuskaitse nõudis piirdeaia säilitamist ning uusehitise 
planeerimist tänavajoonest eemale. 
  Muinsuskaitse eritingimustes (koostaja Aleksandr 
Pantelejev) on hinnatud Nunne tänavaseina lünklikuks 
ja eklektiliseks. Krundil paiknenud vanimad hooned on 
kas varjunud hilisemate ümberehitiste taha või peidetud 
keldritesse nii, et need tänava arhitektuurset ilmet enam 
ei mõjuta. Tänaval domineerib 20. sajandi algusaastatel 
aadlimajaks ehitatud historitsistlik hoone (nüüd nuku-
teater) koos samal ajal rajatud piirdemüüriga. Arvestades 
väljakujunenud olukorda, ongi nõutud aia säilitamist ja uue 
ehituse planeerimist nii, et olemasoleva teatrimaja avatuna 
kujundatud otsasein oleks tervenisti vaadeldav. Muus osas 
on eritingimused napisõnalised: katusehari ei tohtinud 
ületada Lai 5 tulemüüri, tänavafassaadil tuli arvestada  

naabermajade seinapinna liigenduse ja akende rütmiga 
ning viimistluses kasutada vanalinnale iseloomulikke tra-
ditsioonilisi materjale (viimistluskrohv, pae- ja telliskivi). 
  Projektis selgitavad autorid, et eesmärgiks oli leida 
lahendus, mis ei vastanduks ajaloolisele keskkonnale, vaid 
oleks selle loogiline jätk. Et üks sirge sein ei mõjuks kõrval- 
majade suhtes agressiivselt, on Nunne tänava poolne 
hooneosa jaotatud kolme lehvikukujulise tagasiastega 
mahuks. Avade paigutus baseerub ajalooliste akende 
rütmil ja proportsioonil. Katusekatteks on punane plekk, 
viimistlusmaterjaliks valged looduskivist plaadid ning pui-
dust aknapõsed. Seega on projekteerijad täitnud peaaegu 
kõiki muinsuskaitse nõudeid.
  Valminud hoone on kavandatust siiski mõneti 
erinev. Eritingimustes nõutud viimistluskrohv on asen-
datud keraamiliste plaatidega. Erinevalt võidutööst on 
aknad tõstetud seinapinda, mille tõttu varem reljeefsena 
kujundatud fassaad on muudetud tasapinnaliseks. Seega 
eristub siledaseinaline maja ajaloolistest fassaadidest, 
mis on detailidega kujundatud ja liigendatud. Selline üli-
malt lakooniline lahendus nõuab perfektset teostust igas 
detailis. Kuid silma häirivad plaatide ebaühtlase laiusega 
vuugid ning läbimõtlemata üleminekud vanadele seintele. 
Kokkuvõttes mõjub hoone välisilme odavana. 
  Kuigi projekti autorid seadsid teadlikult eesmärgiks 
luua neutraalne taust vanale, torkab uus detailideta hoone 
siiski silma, selle dominantsust võimendab õhtune erksa-
värviline valgustus. Taunitav on üleni valge värvilahendus, 
mis vanalinna hoonete tavapärasest tonaalsusest erineb 
ja uue maja esile tõstab. Maja fassaad on tõepoolest äär-
miselt lakooniline, kuid kas seetõttu ka neutraalne, on 
küsitav. 

HOTELL LYDIA
Ülikooli 14, Tartu

Hotell asub Tartus äärmiselt nõudlikul kohal raekoja  
taga, Toomemäe nõlval, Pirogovi platsi kõrval. Juba hoone 
kavandamise ajal oli pretensioonikas asukoht ja uus arhi-
tektuur linnaelanike petitsiooni ajendiks. Heideti ette, et 
maja on arhitektuuriliselt ilmetu valge kast ega sobi aja-
loolisse linnakeskkonda. Tolleaegseid kirgi püüdis maan-
dada Veronika Valk, kelle intervjueeritavad (Egle Tamm, 
Riin Alatalu, Tarmo Teedumäe) selgitasid, et vanad linnad 
on pidevalt uuenenud ning hotelli nüüdisaegne arhitek-
tuur sobib konteksti hästi.4 
  Arhitektuurivõistluse võitis Allianss Arhitektide 
projekt. On harukordne, et hoone mahu ja fassaadi osas 

VALGE, HALL, PUNANE
 

Lilian Hansar
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(1) (2)

on võidutöö peaaegu täielikult teostunud. Õnnestumise 
põhjuseks võib olla ka see, et võistlusmaterjalides on 
kirjeldatud väga täpselt, millist uut mahtu on krundile 
võimalik planeerida. Esitatud on nõuded ehitise kõrguse 
(Ülikooli tänava pool kolm korrust kuni kõrvaloleva vana 
hoone karniisini), katusekalde (0–30 kraadi), katusekatte 
materjali (valtsitud plekk, keraamiline kivi, klaas, akrüül), 
välisviimistluse materjali (kivi, betoon, krohv, puit, klaas, 
klinkerplaat, vaskplekk) ja hoone paiknemise kohta  
tänavajoonel. 
  Uue hotelli arhitektuur on ajaloolisest küll erinev, 
kuid maja asend, maht (sh katusekalle), kõrgus ja välis-
kujundus on lahendatud väga püüdlikult esitatud nõudeid 
järgides. Ülikooli tänava poolt on hotellil kaks palet:  
uus nüüdisaegne ja vana klassitsistlik fassaad. Sellega  
on loodud illusioon, mis laseb hoonel paista väiksena.  
Kahetsusväärne on, et vanast hoonest suudeti säilitada 
vaid fassaadisein. 
  Hotelli fassaadile on paigutatud kindlas rütmis akna-
rivid, mis seovad modernse hoone klassitsistliku vanalin-
naga. Akende rütmi ja suuruse muutmine korruseti ning 
räästaserva markeeriv fassaadi murdmine lisab arhitek-
tuurile nüüdisaegse nüansi. Välisilmet elavdab aknapõs-
kede tume toon, nende erinev tagasiaste seintes, üksikud 
rõdud kas klaasist või metallist piirdetega. Kuigi võidutöös 
oli maja üleni valge, on see tegelikult kaetud halli tooni 
betoonplaatidega, mis ilmaga tonaalsust muudavad. Kah-
juks jätab plaatide paigaldamise kvaliteet ka selle hoone 
puhul soovida. 

KORTERELAMU
Lutsu 12, Tartu

Lutsu 12 muinsuskaitse eritingimustes (koostas R. 
Pulk-Piatkowska, 2014) on juhitud tähelepanu sellele, et 
tegemist on haruldase piirkonnaga Tartu vanalinnas, kus 
on veel säilinud 18. sajandi miljöö. Lutsu tänaval annavad 

(1) Ajaloolise piirdemüüri säilitamise nõude tõttu on nukuteatri juurdeehitis tänavajoonest tagasiastega. Fotod Martin Siplane  
(2) Nukuteatri vaade Nunne ja Laia tänava nurgalt

tooni ühekorruselised viilkatusega puithooned. Tingimus-
tes nõutakse, et uusehitise arhitektuur peab olema nüüdis- 
aegne, kuid piirkonna tundlikku miljööd toetav. Välisvii-
mistluses lubatud materjalivalik on mitmekesine: katuse-
katteks keraamiline plaat või valtsplekk, seinte viimistlus 
krohv, betoon või puit. Arvestada tuleb kõrvalasuva maja 
katuseharja kõrguse ja katusekalletega (15–30 kraadi). 
  Võrreldes teiste arhitektuurivõistluse töödega on  
AB Eek & Mutso projekt ilmselgelt professionaalsem, eriti 
keskkonda sobivuse mõttes. Ka muinsuskaitse tingimused 
on peaaegu kõik täidetud. Valminud hoonet kaugemalt 
vaadates ei ole uus maja vanadest peaaegu eristatav. 
Tänava ääres on see visuaalselt kahekorruseline, oskusli-
kult modelleeritud katuse all ometi lisakorrus, millega on 
lubatud katusekallet siiski suurendatud. Punane katuse- 
kivi haakub struktuurilt ja toonilt teiste Lutsu tänava 
hoonete katustega. Maja tänavapoolse fassaadi kujunda-
misel on jälgitud vanalinna hoonetele omast avade rütmi 
ja suurust ning isegi akende piirdeid. Lähemal vaatlusel 
ilmnevad nüansid, mis uut arhitektuuri selgemalt esile 
toovad. Näiteks on akende puidust aknaluukide ribidel 
väike rütmimuutus. Hämmastavalt hästi mõjub seinte 
robustse puidu reljeefiga betoonpind, mida just lähedalt 
märkab. Tunnustust väärib, et majale on julgetud valida 
mitte kontrastne toon, vaid kõrvalasuva majaga peaaegu 
sarnane punakas värv, mis võib-olla alateadlikult viitab 
vaateväljas olevale punasest tellisest Jaani kirikule.
  Kapriisne ajalooline linnaruum nõuab arhitektidelt 
perfektselt detailideni lahendatud ideed. Sobitumisel võib 
määravaks saada pisiasi – liiga hele värv või ebakorrekt-
selt plaaditud seina pind – mis hea tulemuse välistab.

1 OP, ERR, 22.11.2016.
2 V. Valk, Eklektika võidukäik Nunne tänavas. – Sirp, 21.10.2013.
3 T. Ojari, Maja, nagu teile meeldib. – Sirp, 13.01.2017.
4 V. Valk, Lähteülesanne määrab. – Sirp, 14.08.2014.
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(3) (4)

(5)

(6)

(3) Ajaloolise fassaadiga kokku ehitatud uus hotell Toomemäe nõlval (4) Hallid betoonplaadid muudavad vastavalt ilmale fassaadi tonaalsust, 
häirivad on plaatide ebaühtlased vuugid (5) Uue hoone värvitoon lubab sel astuda dialoogi keskaegse Jaani kiriku ja ümbritsevate hoonete 
punase katusekiviga (6) Lutsu 12 hoovifassaadil annavad tooni rõdud
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Balti jaama turg tegutses 1870. aastatest pärinevates 
paekivihoonetes ja neid ümbritseval alal alates 1993. 
aastast. Enam kui 20 aasta jooksul püsis turg peagu 
muutumatuna – osa leidis sealt eksootilist ja nostalgilist, 
teistele oli see häbiplekk linna pearaudteejaama väravas. 
Uue omaniku, Astri Kinnisvara tulekuga hakkasid turul 
puhuma ka uued tuuled. Varasemast, detailplaneeringu 
menetlusega kinnistule soovitavast kuni kuuekorruselisest 
uushoonestusest loobuti, kuna lahendus ei leidnud heaks-
kiitu ei muinsuskaitsjate ega linnaplaneerijate silmis, 
samuti oli sellele vastu üha tugevamaks muutuv kohalik 
kogukond. Balti jaama turu uuendamiseks valiti projek-
teerimistingimuste menetlus, mille alusel oli võimalik 
hoone maapealset mahtu suurendada kuni 33%; hoone 
maa-aluse mahu suurendamist aga ei piiratud. Tagantjä-
rele tuleb tõdeda, et valitud menetlusviis, mis andis selged 
piirangud hoonestuse kavandamiseks, tagas protsessi 
kiiruse ja kõigile osapooltele vastuvõetava lahenduse. 
  Projekteerimist alustasid KOKO arhitektid  
2014. aasta suvel lahendusvariantide läbimängimisega. 

Kontrastidel põhinevatest, olemasolevat ülekirjutavatest 
lahendustest loobusime üsna ruttu, leides, et turu funkt-
siooniga sobib kõige paremini senistest hoonetest lähtuv 
uus kihistus, mis võimendab ajalooliste hoonete omapära 
ja on samas turuhoonete puhul klassikaliseks võtteks. 
Madalakaldeline viilkatus, mis lähtub olemasolevatest 
hoonetest, katab nii siseruume kui ka avaturgu. Arves-
tades turu suurt hoonealust pindala ja selle vaadeldavust 
Toompealt, on viilkatus kavandatud eri kõrgusele, mis 
muudab turule avaneva kaugvaate põnevamaks ning loob 
nüansirikkad valgusolukorrad siseruumidesse. 
  Siseturg asub kolmel korrusel, rekonstrueeritud 
hoonete sees ja nende vahel. Kopli tänava äärse nõtkelt 
ülespoole tõusva katuseviilu ots on täielikult avatud välis-
turu päralt, mis sarnaselt vanale turule ööseks suletakse. 
Väliturg on oma iseloomult kõige arhetüüpsem väljund 
turust, mida turukülastaja ette kujutab, mistõttu on ta ka 
paigutatud kõige nähtavamale kohale kogu turul. Välituru 
taga asuvad „turuputkad”, mis sisaldavad väiksemaid 
ärisid: pagarikojad, kommipoed jne.

KAUAOODATUD UUS HINGAMINE  
BALTI JAAMA TURUL

 
Raivo Kotov

ARHITEKTUUR

Balti jaama turg, Kopli 1, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused ja muinsuskaitseline järelevalve: 
Aleksandr Pantelejev
Peaprojekteerija, arhitektuur, sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur: 
KOKO arhitektid OÜ
Konstruktsioonid: Neoprojekt OÜ
Ehitaja: Mapri Ehitus OÜ
Tellija: Astri Kinnisvara OÜ

(1) Vaade Balti jaamale ja selle tagustele hoonetele 1870.–1880. aastatest. Foto Eesti Ajalooarhiiv

(1)
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  Siseruumis oli oluliseks väljakutseks kavandada  
piisavalt äripinda nii, et ka hoone sees oleks tagatud vaade 
eri korruste vahel, mis kutsuksid külastajaid kogu hoonet 
avastama. Tulemuseks on õhuline ja kerge hoone, mis 
pakub ka maa-aluselt korruselt läbi hoone ja katuse- 
akende vaateid taevasse. 
  Turuhoone esimese korruse peamine ülesanne  
on anda edasi turule omast tihedat ja sagivat miljööd. 
Õige keskkonna saavutamiseks on siseturu esimesele 
korrusele paigutatud väga erineva iseloomuga turu vorme. 
Klassikalised turuhoone funktsioonid – liha-, kala- ja 
piimatoodete turg – on kõrvutatud taluturuga juurvilja-
käigus ja tänavatoidu alleega keskmises hoones.
  Teine korrus on pühendatud peaasjalikult vana turu 
klassikale – antiik, vanavara ja rõivad – millele on lisan-
dunud Eesti disain ja käsitöö ning olmekaubad. Kõrged 
ja avarad puitribidega laed ning rohke päevavalgus kind-
lustavad kogu teise korruse ulatuses keskkonna, mis 
sarnaneb vana avatud taeva all olemisega, kuid on veidi 
mugavam. Teiselt korruselt avanevate suurepäraste vaa-
dete parimaks ärakasutamiseks on siia toodud söögikoht 
ja pruulikoda, mõlemal on lõunapäikesesse avanev  
väliterrass.
  Maa-alusel korrusel paiknev Selver, MyFitness ja 
parkla meelitavad ligi ka neid külastajaid, kes tahavad  
oma ostud teha hilisõhtusel ajal ning lisaks ostlemisele 
sportlikult aega veeta. 
  Pidasime oluliseks kavandada turuhoone ümber  
kõrgetasemelise avaliku ruumi, mis köidaks inimesi  
ka siis, kui turg on suletud. Välituru ette ja kõrvale jääb 
Hommikuväljak, millele sekundeerib teisel pool maja 
asuv Õhtuväljak – mõlema nimi annab viite parimale 
osale päevast, millal neid nautida. Väljakud on ühendatud 
Reisijate tänava äärse kaldtee ja terrassidega, mida palis-
tavad mõnusad einestamis- ja istumisalad, laste mängu-
väljak ja kohvikute-restoranide väliterrassid. Õhtusel ja 
öisel ajal, kui turg on suletud, kulgeb liikumistee just 
mööda seda valgustatud ala.
  Nii suure linnaehitusliku muutuse läbiviimine väga 
lühikese aja jooksul (projekteerimine 2014–2016, ehitus 
2016–2017) sai võimalikuks vaid tänu väga heale koos-
tööle. Panuse sellesse andsid nii kohalik kogukond,  
muinsuskaitsjad, linnaplaneerijad kui ka koostööaltid 
tellija ja ehitaja. 

(2) Balti jaama turul kihas elu olenemata aastaajast. Foto Kaido 
Haagen (3) Ajalooliste paekivihoonete suletud ilmega fassaadid  
restaureeriti ning uus katus kavandati vastukaaluks kergelt mõju-
vana, metallkonstruktsioonist. Fotod Tõnu Tunnel (4) Vaade turu 
Õhtuväljakupoolsele peasissepääsule. Ekspressiivne katusemaastik 
lähtub hoonete algupärasest katuselahendusest (5) Vaade teise  
korruse tasandilt juurviljakäigule, mis paikneb kahe ajaloolise  
laohoone vahel. Kogu turgu kattev katus hõljub ajalooliste hoonete 
kohal

(2)

(3)

(4)

(5)
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Balti jaama turu saaga õnnelik lõpp on hea näide sellest, 
et ka siis, kui olukord tundub lootusetu, ei pea ikkagi  
leppima halbade lahendustega. 
  Nagu Tallinna vanalinna ja ajaloolised eeslinnad,  
nii päästis ka Balti jaama kinnistu majanduskriis ehk 
omaniku otsus kinnistu maha müüa. Lisaks kinnisvara-
turu kõikumisele oli siin oma osa kindlasti aastatepikkusel 
vastuseisul planeeringu kooskõlastamisele. Üldjuhul  
vajuvad sellised vaidlused unustusse. Siinkohal siiski  
väike vaade ametniku argipäeva.
  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet käsitles Balti  
jaama turu ja ka praeguse Depooturu alale kavandatud  
hiiglasliku, kuuekorruselise büroode ja korteritega  
kaubanduskeskuse sobivust viis aastat (2006–2011). 
Detailplaneeringu eskiisi häda ei olnud ainult see, et  
olemasolev ajalooline hoonestus oleks valdavalt kuulunud 
lammutamisele, vaid kogu arendus moodustas hiiglasliku 
üledimensioneeritud konglomeraathoone. 
  Olgugi, et tegu oli linnaehituslikult vastutusrikka 
alaga otse vanalinna muinsuskaitseala piiril, vanalinna ja 
ajaloolise Kalamaja eeslinna vahel, oli tunne, et kultuuri-
väärtuste amet on linna süsteemis arvamusega, et sellised 
mahud on liig mis liig, sisuliselt üksi. Mõne linnaameti 
pigem soosiva suhtumise taga oli loomulikult ka tõsiasi, 
et linn tahtis kinnistust tükki trammitee kolimiseks Kopli 
tänava äärest kaugemale. Väideti, et eraomanik muidu 
seda ei võimalda, kui ta tulusat arendust vastu ei saa. 
  Muinsuskaitse eritingimused jäid töö tellija ehk 
maa-ala omaniku nõudel paljudes punktides üsna eba-

määraseks. Mõni nõue moe pärast täideti, näiteks olid 
ette nähtud vaatekoridorid „piiskoplikule toomkirikule jt 
vaatamisväärsustele”. Aga vaatekoridorid olid valdavalt 
kitsad, osaliselt klaasitud ja mõni isegi sisekoridor, st 
ööseks suletud. Maksimaalne lubatud kõrgus oli endise 
kino Lembitu hoone oma, aga nagu ikka kehtis see aren-
daja arvates ühtlaselt kogu kinnistule. 
  Et ei arhitekti ega arendajaga õnnestunud kuidagi 
ühist keelt leida, käis planeeringu eskiis ka Muinsuskaitse- 
ametis ja arhitektuuri ekspertnõukogus. Prof. Lilian 
Hansar koostas eksperthinnangu, mis ei lubanud olemas-
olevatest kõrgemaid hooneid ehitada. Seda ei pidanud 
toonane omanik aga mitte mingil juhul vastuvõetavaks. 
Esitatud uus lahendus võttis eritingimuste nõudeid taas 
kord vaid osaliselt arvesse, mahtude liigendamine oli 
pigem sümboolne ja hoone varjas jätkuvalt nii vaateid 
vanalinnale kui ka Toompealt, Patkuli vaateplatvormilt 
Kalamajale. Lõpuks, pärast uusi planeeringuversioone ja 
pikka patiseisu, jõuti peaaegu lahenduseni, ent klausliga, 
et nii keerulises asukohas nii suurt ehitusmahtu kavan-
dades on nõutav arhitektuurivõistlus. Kogu protsess venis 
nii pikaks, et ka eritingimused jõudsid aeguda. Detailpla-
neering jäigi algatamise faasi, sest uus omanik ei pidanud 
vajalikuks olemasoleva mahu suurendamist rohkem kui 
kolmandiku võrra.
  Teame minevikust kõhedust tekitavaid plaane, nagu 
magistraal läbi vanalinna, kõrghooned Toompeale jne, mille 
puhul võime tagantjärele tarkadena kergendunult ohata, et 
küll on hea, et tegemata jäi. Nii ka Balti jaama turu puhul. 

UUE BALTI JAAMA TURU PROLOOG
 

Riin Alatalu

(1)

(1) Vaade Balti jaama turule enne ümberehitust. Endist olustikku saab väiksemas mahus ka praegu turu ümbruses kogeda. Foto Kaido Haagen
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Linna tinglikud väravad on bussi-, lennu- ja raudteejaama 
hooned. Pidevalt muutuvas linnaruumis, kus muutuvad  
ka transpordivõimalused, võivad need aga minetada aja-
loolise funktsiooni. Modernistliku vormiga Tallinna Balti 
jaama kompleks (peahoone ja lähirongide paviljon) valmis 
1960. aastatel, mil tekkis vajadus pakkuda reisijatele 
mugavamat teenindust, sest rongiliinid olid üle koormatud. 
  Praeguseks on olukord muutunud, rongiliiklus on 
hõredam ning kogu jaamaga seotud tegevus on alates 
2004. aastast koondatud peahoonesse. Lähirongide 
paviljon, mis tunnistati 1997. aastal kultuurimälestiseks, 
kaotas algse funktsiooni. Viimaste kümnendite jooksul on 
maja omanikud püüdnud hoone funktsiooni ümber mõtes-
tada, et see sulaks vanalinna ja Kalamaja vahelisse linna-
ruumi. Balti jaama piirkond kujunes piiripunktiks, mis ei 
sidunud külgnevaid alasid, sest sealne väikeettevõtlus, 
kohvikud ja kioskid olid juhusliku iseloomuga, arvesta-
mata pidevalt uueneva ja moodsa Kalamajaga.

TIHE RONGILIIKLUS
1960. aasta statistiliste andmete kohaselt tehti Tallinnast 
üle 10 miljoni väljasõidu. Keskmiselt sõitis ühe ööpäeva 
jooksul rongiga 26 300 inimest, suveperioodil tõusis  
arv 32 000-ni. Sellele aitas kaasa vähene lennuliiklus  
ja autode elitaarne staatus, mistõttu reisijate transpordi- 
valiku põhirõhk langes rongidele. Balti jaama ajaloo-
line, Teises maailmasõjas kannatada saanud hoone ega 
olemasolevate ooteplatvormide hulk ei tulnud reisijate 
vooga toime. Esmalt, 1965. aastal, valmis „Lengiprot-
ransi” projekti järgi lähirongide ootepaviljon (arhitektid: 
D. Abramkin, P. Ašastin, B. Votinov, E. Lohhanova ning 
insener-konstruktor I. Rõbin). Tegemist oli Tallinna Balti 
jaama suurema rekonstrueerimisprojektiga, mille käigus 
ehitati 1870. aastast pärinev historitsistlik jaamahoone 
(arhitekt Rudolf Otto von Knüpffer) ümber ning omandas 
1967. aastaks modernistlikud tunnusjooned, laienedes 
vanalinnapoolsele küljele ootesaali võrra. Kaks üldmahtu 
ühendati kitsa ühekorruselise hoone abil, kus paiknesid nt 
eelmüügi kassad ja meditsiinipunkt.1

  Praeguseks on suuremal määral säilinud hoone eks-
terjöör, sest korduvalt muutunud kasutusviiside ja ruumi-

paigutuste muutumisega on paljud siseruumide origi-
naaldetailid hävinud. Säilinud on ootepaviljoni siseseinte 
ja tugipostide looduskivist plaadistus. Välisviimistluses 
domineerivad suured ajaloolise jaotusega klaaspinnad 
kõrvuti heleda looduskiviga; platvormi varikatuse toetus-
postid on kaetud keraamilise plaadiga. Paviljoni väline 
ilme oli mahult ja materjalide poolest enne renoveerimis-
protsessi suhteliselt heas seisukorras. Purunenud või 
kahjustatud plaadid korrastati. Paljud niiskusest tulenevad 
kahjustused (nt kupli otsad, platvormide poolne varikatus) 
said ehitustööde käigu likvideeritud, kahjustatud pinnad ja 
viimistlusplaadid parandati või asendati võimalikult sar-
naste materjalidega. Suuremate probleemide allikaks oli 
maa sees purunenud kanalisatsioon, mis põhjustas hoone 
ümber pinnase vajumist. Muret tegid ka vananenud 
elektri-, soojustus- ja ventilatsioonisüsteem, mis nõudsid 
kohati suuremat tähelepanu kui hoone  
arhitektuuriajalooline kihistus. 

AVARA RUUMI KINNIEHITAMINE 
JA UUESTI AVAMINE 
Linnalähirongide paviljonis paiknes 12 piletikassat, puh-
vet ja sanitaarsõlmed. Avar ja valgusküllane ruudukujuline 
saal (20 × 20 m), mida osaliselt valgustasid kuplialused 
aknad – need on tänaseni säilinud –, oli kaetud õhukese- 
seinalise raudbetoonist kaksikkumera võlvkoorikuga,  
mis toetus neljale postile. Selline katuselahendus oli 
1950. aastate suurmood ning on seni paviljoni üks oluli-
sem väärtus. Otsest analoogi Eestis pole, kõige läheda-
semaks võib pidada Narva mööblivabriku tootmistsehhi 
(1960–1962), milles oli kasutatud silinderkoorikute rida 
(12 × 24 m). 2001. aastal ehitas AS Talrand JVR projekti 
järgi ootepaviljoni ümber kaubanduskeskuseks ning kupli 
alla kerkis muinsuskaitseametiga kooskõlastatult seintest 
lahku ehitatud teine korrus. Sellega kadus hoone avarus ja 
valguseküllus. 2016. aastal koostatud eritingimuste koha-
selt tuli kahekorruseline juurdeehitis likvideerida. Ühest 
küljest oli see muutunud ohtlikuks konstruktsiooniks, 
teisest küljest rikkus paviljoni arhitektuurset tervikut.
  Kaubaread tegid vähemärgatavaks hoone pikisuunas 
läbitavuse (väljapääsudega linna ja perroonile), varjatuks 

BALTI JAAMA LÄHIRONGIDE PAVILJONI  
TAASELUSTAMINE

 
Darja Andrejeva

Toompuiestee 37, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Urmas Paul (Jott OÜ)
Ehitusprojekt: Jott OÜ
Ehitaja: Jott OÜ
Terratso põranda restauraator: Genial Works OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Terje Villems (Arsviva OÜ)
Tellija: RealWay OÜ
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Vaade lähirongide paviljonile 1970. aastatel. Foto Eesti Arhitek-
tuurimuuseum (2) Ooteruumi sisevaade 1998. aastal. Foto Peeter 
Säre, Eesti Arhitektuurimuuseum (3) Ooteruumi sisevaade,  
esiplaanil kassade vahepostid. Fotod Aivo Kallas (4) Vaade oote- 
paviljonile rõdult

jäi originaalpõrand, mis aja jooksul tugevalt kulus. Säili-
tada õnnestus sellest vaid pool. Algselt sakmelise paigu-
tusega kassad saali külgedel ei ole säilinud, alles on vaid 
jaotuspostid, mille abil saab aimata ühel küljel paiknevate 
kassade hulka ja suurust. Peamiseks minimalistlikuks 
viimistlusmaterjaliks oli looduskivi.
  Tänaseks on taastatud ajalooline hajus valgustus – 
saali valgustamiseks ehitati sile kooriku sisepind ning 
karniisitagustesse paigutati ühtlaselt valgustid. Karniisid 
toetusid marmoriga viimistletud postidele. Paljusid  
1960. aastate moodsaid materjale (nt alumiinium, klaas-
plaat) viimistluses ei kasutatud, sest need polnud hoones 
otstarbekad ning piiranguid seadis ka eelarve.
  Nii ootepaviljoni projekteerimisaegsetel akvarell-
joonistustel kui ka vanematel fotodel on näha linna poolt 
hoone ees arvestatavat tühja ruumi, mis teeb sellest 
maamärgi. Seda vaadet varjasid kioskiread, mis nüüd tuli 
eemaldada, et taasluua linnaruumiline terviklikus, mis on 
kõnealuses piirkonnas oluline.
  Go Kinnisvara, kellele kuulub Balti jaama paviljon, 
alustas renoveerimistöid eeldusega, et hoone uus funkt-
sioon saab olema seotud avalikkusega. Raske on kuju-
tada ette suletud ruumi vanalinna ja Kalamaja vahel, kus 
avaliku ruumi mõiste on norm. Tänaseks on lähirongide 
saalist saanud üks atraktiivseimaid üüripindu, kus on 
korraldatud eri sorti üritusi ning reklaamlausena kasuta-
takse väljendit „loo, mida tahad”.2 Hoone funktsionaalse 
säilimise eelduseks on asukoht – Kalamaja ja vanalinna 
vaheline ala –, mis on tänaseks üks moodsamaid Tallinna 
linnaruumis. Sellele lisandub maja enda lugu ja vaksali  
eripärane atmosfäär.

1 A. Saveljev. Tallinna Balti jaama rekonstrueerimine. – Ehitus ja 
 Arhitektuur, 1/1964, lk 43–46.
2 Uus sündmuspaik – ajalooline linnalähirongide paviljon. –  
 http://www.baltijaam.ee/uus-sundmuspaik-ajalooline-linnalahirongide-
 paviljon/.
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Kapi tänava üürimajad, mis 1930. aastatel olid peamiselt 
haritud keskklassi elukoht, on tavapärasest suuremad ja 
esinduslikumad Tallinna-tüüpi majad. Osa korteritest on 
olnud juba algselt kolmetoalised, teenijatoa ja sisse ehita-
tud vannitoaga.
  Heinrich Tubergi projekteeritud Kapi 4 elamu, mis 
kalasabamustriga laudisedetailidega on üks dekoratiivse-
maid maju tänaval, oli ühtlasi viimaseid, mida korrastama 
asuti. Arhitektuuriajaloolasena, kes peab algse ilme kõrval 
sama oluliseks autentse (ehitus)materjali säilitamist,  
ei kurvasta ma aga sugugi, et igal aastal ühistu koosole-
kutel jutuks olnud renoveerimistööd realiseerusid alles 
2017. aastal. Olin selleks hetkeks muinsuskaitsealuses 
majas elanud juba kolmteist aastat. Vastasmaja rekonst-
rueeriti 2000. aastate esimeses pooles, ent tollase kinnis-
varabuumi hoovuses tehti tööd ebakvaliteetselt – paljud 
vead ilmutavad ennast juba ammu ning hoone vajab 
uut remonti. Üldiselt on enamik renoveerimistest olnud 
ajaloolist tervikpilti austavad ja tänav pole ilmest suurt 
kaotanud, ent „koolitatud pilku” häirivad nii ühe maja 
soojustatud fassaad kui ka teise elamu sile ja naelaauke 
täis koopialaudis, mis asendab paar suve tagasi maha 
tõmmatud korralikku originaallaudist. 
  Meie maja jõudis õige hetke ära oodata. Tundub, et  
2017. aastal on üldine päranditeadlikkus oluliselt parem 

kui kümme aastat tagasi, ka linn oli valmis suuremat tuge 
andma. Meie ühistus on samuti aastate jooksul arutluse 
all olnud soojustamine ja laudise vahetamine, ent seda 
pole keegi väga jõuliselt peale surunud. Ligi pool korteri-
omanikest pidas täiesti loomulikuks maja restaureerimist 
ja ühtegi konflikti ühistus selle pinnal ei tekkinud. Aktiiv-
sem seisukohtade vahetus toimus maja värvitooni üle. 
Eva Aadamsoo valitud ja värviuuringute põhjal koostatud 
värvipassis ette nähtud tume ookerkollane põhjustas 
väheke nurinat, arvati ka, et see on „kole” ja linnaelamule 
mitte sobiv. Ihaldatakse ikka seda paljuesinevat ja esin-
duslikkust taotlevat pastelsust, millel on samas ajaloo-
liste puidust eeslinnaelamutega vähe seost. Kaitsealuse 
hoone staatus mõjub tänapäeval aga piisavalt respekti 
tekitavana, nii et pikka vaidlemist värvitooni üle siiski ei 
järgnenud.
  Tähtsusetu ei olnud restaureerimisotsuse puhul 
muidugi asjaolu, et Tallinna linn oli avanud toetus-
meetme ajalooliselt väärtuslike hoonete korteriühistutele. 
Pärast kibekiiret viimase-hetke-taotluse kokkupanekut 
õnnestuski meil pälvida maksimaalne toetussumma, mis 
moodustas neljandiku kogueelarvest. Rahalisel toel on 
kindlasti oluline kaal ühistutes pärandisõbralike otsuste 
tegemisel ja vastavate meetmete olemasolu on seega 
vajalik. Ka restauraatori leidmine läks sujuvalt: korjates 

KORTERELAMU RESTAUREERIMINE  
MAJAELANIKU VAATEVINKLIST

A. Kapi 4, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Eva Aadamsoo
Välisviimistluspass: Eva Aadamsoo
Restauraator: Madis Ahman, Renovedur OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksander Danil
Tellija: A. Kapi 4 korteriühistu

 
Epp Lankots
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(1) Vaade hoonele enne restaureerimist. Fotod Timo Aava (2) Fassaad pärast restaureerimist

(1) (2)
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taotluse koostamiseks hinnapakkumisi, sattusime kokku 
restauraatoriga, kes oli silmanähtavalt huvitatud mitte 
ainult raha pärast töö saamisest, vaid eelkõige huvitava 
töö saamisest. Nii oligi ta nõus kannatlikult ära ootama 
meie veniva pangalaenutaotluse vastuse ajal, mil ehitus-
hooaeg oli tegelikult juba ammu käes.
  Erialainimesena arvan, et maja fassaad sai restauree-
ritud ideaalilähedaselt. Lisaks värskendati maja ehitus-
ajast pärit ehk kaheksakümneaastast katuseplekki, mis 
loodetavalt veel aastaid kestab. Iseäranis sümpaatsena 
mõjub mulle maja „tumedus”. Olen ikka vaadanud neid 
vanu tumedaid kollakaid ja punakaid toone just Stock-
holmis 20. sajandi alguse kivist üürielamutel, ja siis jälle 
täheldanud, kuidas Tallinn muutub aina pastelsemaks ja 
kahvatumaks. Kindel osa vanaaegse, päikese käes särama 
lööva ookerkollase mõjuvuses on ka vanal laudisel. Usu-
tavasti kindlustab mitu korda linaõlivärviga üle värvitud 
vana puit ühtlase kauni tooni olulisemalt pikemaks ajaks, 
kui see on viimase kümnendi jooksul tehtud tööstuslikult 
värvitud uue laudisega majadel, kus läbikumavad naela-
pead ning oksakohad on juba muutnud seinapinnad eba-
ühtlaseks.

ARHITEKTUUR

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(3) Hoone nurk enne restaureerimist. Foto Madis Ahman
(4) Sama nurk pärast restaureerimist. Foto Epp Lankots
(5) Fassaadi käsitsi puhastamine vanast värvist. Foto Madis Ahman
(6) Vana laudis kaeti kolme kihi linaõlivärviga, väiksemad augud 
täideti linaõlikitiga (7) Hoone pärast restaureerimist. Foto Timo Aava 
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Kapi 4 puitfassaadiga elamu originaalilme oli üldiselt  
väga hästi säilinud. Hoonel polnud juurdeehitusi ega 
muudetud katusekallet, kivitrepikoja välisilmegi oli säi-
linud algupärasena – silikaattellis kumervuugiga. Kõik 
algsed detailid – puitlaudis, piirdelauad vöölaud ja muud 
puitdetailid – olid säilinud. See kõik andis eelduse maja 
fassaadi restaureerimiseks ja originaalmaterjalide maksi-
maalseks säilitamiseks ning tegi siinkirjutajale restauraa-
torina suurt rõõmu!
  Muinsuskaitse eritingimuste põhjal koostati tööde 
nimekiri. Eritingimuste koostaja oli sama maja elanik. 
Lisaks temale elab majas veel mitu asjatundlikku inimest, 
kes osaliselt on seotud kas muinsuskaitsevaldkonnaga või 
restaureerimishuvilised. Seega oli lihtne leida ühine keel 
ning puudus vajadus selgitada vana materjali säilitamise 
tähtsust.
  Töödega alustades sai selgeks, et ära on vaja vahe-
tada sokliplekk, mis oli auklik ja tugevate muljumisjälge-
dega. Soklipleki vahetuse tõttu tuli eemaldada ajutiselt 
kogu maja perimeetri vöölaud, kuna plekk oli kinnitatud 
vöölaua taha alumise palkvöö külge. Vöölaudu tuli eemal-
dada äärmiselt ettevaatlikult – vanad tugevad lauad 
võivad olla rabedad ja äkitselt murduda. Üksteise järel 
õnnestus enamik vöölaudu tervelt kätte saada, nummer-
dada ja koostada nummerdatud plaan. Vöölauad läksid 
kuni pleki vahetuseni staabeldusse ning neid sai vahe-
peal plommida, kruntida ja kitiga parandada. Kohati tuli 
vahetada ka akende karniisiplekke, need olid kas auklikud 
või akende uuendamise käigus vahetatud inetute ja roh-
makate plekkide vastu. Eesmärk oli igal sammul säilitada 
algne materjal või asendada see koopiaga. 
  Vanadel majadel kipuvad sageli olema palgikah-
justused nurkades, kus on olnud katkine vihmaveetoru. 
Vesi jookseb laudise peale, laudis pehkib ja sealt edasi 
jõuab vesi palki kahjustama. Nii oli ka Kapi 4 elamul, 
mille lõunanurgas oli laudis piirdeliistudega pehkinud ja 
selle taga alumisel vööl palgikahjustus. Teadmatusest oli 
seda kohta üritatud polüuretaanvahuga ajutiselt kaitsta, 
kuid see paraku takistab niiskuse väljakuivamist ja pigem 
soodustab kahjustuse suurenemist. Niisiis eemaldati 
kahjustunud laudis, piirdeliistud ja palk. Uus palgiplomm 
oli loomulikes tingimustes kaks aastat kuivanud ning see 
sai järelevalve tegija insener Aleksander Danili soovitusel 
puidukaitsevahendiga kaks korda immutatud. Sellegi 
töö käigus oli eesmärk järgida traditsioone. Kahjustunud 
materjalide eemaldamisel pudenes soklilt lubikrohvi ja 

ARTUR KAPI 4 ELAMU 
PUITFASSAADI RESTAUREERIMINE

 
Madis Ahman

enne plommi fikseerimist täideti süvend lubikrohviga, 
mille peale asetati tõrvapapp. Palgivahed takutati lina- 
takuga. Kirjeldatud traditsioonilised materjalid on  
hingavad – lasevad niiskuse endast välja ja maja saab 
loomulikul teel kuivada. Kõikidest profiilidest – laudis, 
piirdelauad, vöölaud – telliti originaalide põhjal koopiad. 
Seinaosa viimistleti originaalpildi järgi ja see sulandus 
ülejäänud hoonemahuga ilusti kokku. 
  Maja laudis oli valdavalt hästi säilinud. See kraabiti 
kaabitsatega ettevaatlikult lahtisest värvist puhtaks, lihvi-
misel kasutati liivapaberit. Kogu fassaad pesti tänavatol-
must puhtaks profiile kahjustamata. Kuna laudise värvimi-
sest oli möödas palju aega, otsustati fassaad värvida kolm 
korda linaõlivärviga. Esimesele kihile lisati tärpentini, 
see aitas värvil paremini kuiva puitu imenduda. Lisaks 
ettenähtud värvitoonidele kanti seinale alternatiivseid 
toone, mille vahel tehti lõplik otsus. Fassaad kontrolliti 
üle, selle käigus kruviti lahtised profiilid uuesti kinni, tehti 
ülenaelutusi ja pragude täitmisi linaõlikitiga. Lõunaseinas 
oli suuri päiksekahjustusi katteliistudel, mis välja vahetati. 
Nende tööde käigus vahetati ka mõni kahjustunud karniis 
ja akna piirdeliist. 
  Maja lõunaseinas keldriukse kohal oli säilinud origi-
naalne sepisraamil varikatus. Selle järgi sai tellitud veel 
kaks varikatust tänavakülje poolkeldrikorrusel olevate 
äriruumide sissepääsude kohale, kus olid maitsetud  
nüüdisaegsed varikatused. 
  Üha enam inimesi soovib maja algupärast puitfas-
saadi säilitada. Kapi 4 korteriühistu on hea näide. Kind-
lasti julgustab taoline eeskuju tulevikus ka teisi korteri-
ühistuid tegema samu valikuid.

ARHITEKTUUR

(1)

(1) Ettevaatlikult eemaldatud vöölauad plommiti, krunditi ja paran-
dati kitiga ning paigaldati pärast veepleki vahetamist tagasi omale 
kohale. Foto Madis Ahman
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1802. aastal taasavati Tartu Ülikool. Järgneval aastal 
moodustati ülikooli õppehoonete küsimusega tegelev 
komisjon eesotsas tehnoloogia ja tsiviilehituse professor 
Johann Wilhelm Krausega, kellest sai paljude Tartu Üli-
kooli hoonete arhitekt. Arstiteaduskonna hoonete asuko-
haks valiti Toomemägi, mis kujundati ümber suureks loo-
duslikuks pargiks. Krause kavandatud algne anatoomiline 
teater oli rustikaalpindadega soklikorrusele toetuv madala 
kupliga klassitsistlik rotund. Kesksel kohal oli rotundis 
paiknev auditoorium. Ehitus algas 1803. aasta juunis  
ja viidi lõpule 1805. aasta septembris.
  Vana anatoomikum oli üks esimesi taasavatud üli-
kooli hooneid. 20. septembril 1805. aastal anti see üle 
arstiteaduskonnale ning jäi kuni 1999. aastani pidevalt 
toimivaks õppetööpaigaks. Vana anatoomikumi katuse all 
on teoks saanud suurem osa 19. sajandil Tartu Ülikoolile 
kuulsust toonud arstiteaduslikest uuringutest. 
  Krause kavandatud algselt rotundilaadne hoone jäi 
peagi kitsaks. Ruuminappus ja tudengite hulga kiire suure- 
nemine tõid rohkem kui sajandi jooksul kaasa palju juurde- 
ehitusi. Esimese juurdeehituse plaanis ja tegi Krause ise 
aastatel 1825–1827. Sajandi keskel (1856–1860) kasvas 
hoone Karl Rathausi projekteerimisel ning saavutas täna-
päeval tuttava ilme. 1911. aastal lisati ühele hoone tiiva 
tagumisele küljele puidust juurdeehitis. 

VANA ANATOOMIKUMI HOONE UURINGUTEST
Vana anatoomikum on aegade jooksul olnud korduvalt 
uuringute ja uurimuste objektiks. Hoone põhjalikke ehitus- 
loolisi ja kunstiajaloolisi ülevaateid on ilmunud palju, 
koostatud on ajaloolisi õiendeid ja muinsuskaitse  
eritingimusi. Ikka ja jälle on plaanitud hoonet kaas- 
ajastada ja restaureerida. 
  Ometi oli jäänud õhku küsimusi just vanima hoone-
osa ehk rotundi osas. Muuseumi eestvedamisel telliti 
uuringud, mis keskendusid teise korruse ruumi kõigile 
ajaloolistele osadele: seintele, lagedele ning puitosadele 
(sh pingistik, laud, lugemispult alusega, tahvel, kapid).1

ANATOOMILINE TEATER ON AVATUD
 

Tiina Vint

  Peamine küsimus oli, kas rotundi seintel ja lagedel 
on säilinud märke maalingutest, mille kohta võib leida vii-
teid eri allikates? Kas krohvi ja lubjakihtide all võib peituda 
ülikooli esimese joonistusõpetaja ja graafiku Karl August 
Senffi töid? Kogu pinna ulatuses tehti sadakond väikese-
mõõdulist krohvisondaaži. Kunagi kuplialusesse ruumi 
viinud trepi taga leiti umbes ühe ruutmeetri ulatuses kaks 
kihti ajaloolist polükroomse pinnaviimistlusega krohvi, 
mis ulatub praeguse peegelvõlvi alla ligi 30 cm ulatuses. 
Allikates kirjeldatud maalingutest märke pole ja ilmselt ei 
olnud Krause-aegses interjööris akendevahelistes seina-
osades ka süvendnišše, kuna leitud krohvifragment kulgeb 
sileda pinnana niši alla. 
  Üllatusi pakkus hoopis põrand. Selgus, et tegemist 
on algse põrandaga. Sellel on selgelt näha kinni plommi-
tud avad ja põrandaluuk ruumi keskosas, mis langevad 
kokku arhitekt Krause algsel kavandil olnud sammastega 
ning põrandaavaga, mille kaudu sai tudengite ette tõsta 
laipu esimese korruse võlvitud ruumist. 

VANA LÕPP JA UUS ALGUS
20. sajandi lõpul olid tingimused hoones väga kehvad. 
Tollaste arstiteaduse tudengite mälestustes on kindel 
koht hirmkülmadel auditooriumitel: akendest puhus sisse 
jäine tuul. Soojust andsid vanad ahjud, mida köeti elektri-
tennidega. Uksed ja aknad ei käinud korralikult lahti ega 
kinni. Vana anatoomikum oli muutunud sobimatuks ega 
vastanud meditsiiniõppe vajadustele ning õpe koliti järk-
järgult välja. Hoone põhiliseks kasutajaks jäi muuseum, 
mis suleti külastajatele 19. novembril 2011.
  Samal aastal algas restaureerimine. Vana anatoomi-
kum oli talletanud 200 aasta jooksul endasse hulganisti 
eri ajastute märke. Hoone ise valmis neljas etapis ja ka 
restaureerimine on kujunenud neljaetapiliseks. Arvesta-
des tänapäevaste vajaduste ja nõudmistega, võeti kohe 
alguses eesmärgiks säilitada hoones tulevastele põlvedele 
võimalikult palju eri ajastute jälgi. Esimeses etapis sai 
anatoomikum nüüdisaegse küttesüsteemi, rekonstrueeriti  

Vana anatoomikum, Lossi 38, Tartu
Projekteerijad: ARC Projekt OÜ, Arhitektuuriklubi OÜ, Projekt O2 OÜ
Ehitajad: Tartu Restauraator OÜ, AS Tartu Ehitus, PVH Ehitus OÜ, 
Numen Ehitus AS
Omanikujärelvalve: Keskkonnaprojekt OÜ, Urmas Lombiots, ARC 
Projekt OÜ, Arvi Soonsein
Muinsuskaitse eritingimused: Nele Rohtla, Ave Elken, Aivo Veisman
Rotundi uuringud: Hilkka Hiiop, Kristina Aas, Grete Nilp,  
Kaisa-Piia Pedajas, Helen Volber, Tiina Vint, H&M Restuudio OÜ 
Muinsuskaitseline järelevalve: Hansa Restauraator OÜ
Tellija: Tartu Ülikool
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(1) Panoraamvaade hoonele. Foto Andres Tennus (2) Krause projekti alusel taastati aknad, mis valgustasid kunagist skelettide ja meditsiini- 
preparaatide näitamiseks mõeldud kuplialust ruumi. Foto Madis Noor (3) Väike puithoone anatoomikumi taga Toomemäe nõlval enne klaas-
galeriiga ühendamist. Fotod Andres Tennus (4) Klaasgaleriiga ühendatud väiksesse puithoonesse paigutati tualett (5) Rotundi esimene 
korrus enne muudatusi (6) Rotundi esimese korruse uus lahendus. Klaasidega kaaruksed said uue koha

(1)

(3)

(6)

(2)

(4)

(5)
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katus ja soojustati vahelaed, restaureeriti fassaad, sh 
uksed ning aknad. Välisilmes lähtuti J. W. Krause loodust, 
taastati sealt aja jooksul kadunud detailid ja arhitekti 
jooniste kohaselt taastati rotundi valguslatern. Suures 
enamuses säilitati hoone vanad aknad, mis oli ehitajale 
suur väljakutse. Fassaadi varasemalt ilmestanud kaks 
suurt urni taastati fotomaterjali põhjal. Vallikraavi tänava 
poolne juurdeehitus 1911. aastast oli väga halvas seisus, 
konstruktsioonid olid pehkinud. Arutluse all oli ka selle 
osa lammutamine, ometi juurdeehitus säilitati, kuna just 
selles osas asus väga väärtuslik laboriruum, kus oli säili-
nud algne sisseehitatud mööbel.
  Kui hoone oli saanud värske välisilme ja korraliku 
kütte, hakati planeerima sisetöid. Kõigepealt võeti ette 
tiibhooned ja viimasena vanima hooneosa, rotundi teise 

(7)

(8)

(9)

1 K. Tiideberg, H. Hiiop, T. Vint, K. Aas, G. Nilp, K.-P. Pedajas, H. Volber 
 (2015). Results of the Reasearch Conducted in 2014 on the Interior 
 Finishing of the Rotunda in the University of Tartu’s Old Anatomical 
 Theatre. Baltic Journal of Art History, 10, 105−128. Artiklis leiab 
 ülevaate uuringutest.

(7) J. W. Krause aegne krohvikihi viimistlus on tumesinine.  
Kogu ülejäänud ruumis on krohv eemaldatud. Fotod Andres Tennus
(8) Ümmargune demonstratsioonilaud paikneb ruumi keskel, otse 
korruseid ühendava luugi peal, millel on säilinud kuus ümmargust 
lauajalgade süvenditega pesakohta. Lauaplaat on kaheosaline. Alus-
plaadi süvendites on 12 puidust metalltelgedel rullikut, mis võimal-
davad pealmist plaati liigutada ringiratast 360 kraadi (9) Värvi- 
uuringute alusel konserveeritud interjöör rotundi teisel korrusel

korruse ajalooline auditooriumiruum koos seal paikneva 
mööbliga. Eesmärk oli säilitada ja taastada võimalikult 
palju ruumide algsest ilmest, arvestades uute kasutajate 
vajadusi. Ruumide sisustamisel kasutati palju säilinud aja-
loolist mööblit. Nii pika ajalooga hoones, kus on pidevalt 
toimunud ümberehitused ja remondid, on sadu ajastu-
omaseid ja hoonespetsiifilisi detaile. Arhitektide panust 
väärtusliku ja põneva säilitamisel ja uue hoone vääriliste 
lahenduste leidmisel ei saa alahinnata. Kus võimalik,  
seal säilitati ruumides puitpõrand, krohvitud seinad kaeti 
lubivärviga. Hoonest leiab vana pimiku, kalasabamustris 
laotud tellispõranda, põrandas paiknevad gaasikraanid, 
20. sajandi alguse valgustid, 19. sajandi tahvlid ning  
20. sajandi algusest pärit kateedrid, puidust vaheseinu, 
tualettkappe, rääkimata väiksematest detailidest. 
  Hoone vanima ehitusetapi ehk rotundi esimene 
korrus oli aegade jooksul täis ehitatud. Sinna olid lisatud 
uued sissepääsud tiibhoonetesse, tualettruumid, korter 
majahoidjale. Taastati algne Krause planeeritud üks ruum, 
mille käigus kaotati aga tualettruumid. Lahendusena viidi 
need hoone taga asuvasse väikesesse puithoonesse, mis 
ühendati vana anatoomikumiga klaasgalerii abil. Tualett-
ruumide interjööris kasutati detaile, mida ei olnud võima-
lik säilitada nende algses asukohas. Näiteks vanad uksed, 
millest ühel on eksponeeritud aaderduskiht, ja malmvala-
mud. Valamukapi valmistamiseks kasutati Jakobi 2 hoone 
vana laboratooriumi mööblit. 
  Rotundi esimese korruse vaheseinte lammutami-
sel kohata jäänud klaasidega kaaruksed paigutati ruumi 
keskele ja sobitati võlvistikku. Uste külge ehitati riiulid ja 
saadi uus ruum, mis rahuldab maja administraatori ja väi-
kese poe vajadusi, markeerides samas kohta, kust kunagi 
laibad õppesaali tõsteti.
  Kõige paremini säilinud tervikinterjöör on rotundi 
teisel korrusel. Seal säilinud mööbel on pärit 19. sajandi 
algusest ja osaliselt ka teisest poolest. Uuringute käigus 
tehtud seina, lae ja mööbli sondaažide alusel taastati 
kunagine värvilahendus. Harjumuspärase valge asemel on 
mööbel nüüd algset halli tooni. 
  Hoone renoveerimine tõi endaga kaasa ka ühe uudise- 
künnise ületanud leiu. Põnev leid tuli välja rotundi pöö-
ningu põrandalaudade alt, kuhu oli peidetud laskemoona 
ilmselt Esimese maailmasõja ajast.
  Restaureerimistööde lõpuks on vana anatoomikum 
saanud pilkupüüdva ilme ning väga väärikas ajaloolises 
keskkonnas on loodud tänapäevased õppetingimused. 
Tartu Ülikool on väga tänulik kõigile firmadele, konsultan-
tidele, nõu ja jõuga abistajatele, sadadele projekti panus-
tanud inimestele, kes kuue aasta jooksul on aidanud kaasa 
hoone restaureerimisele ja J. W. Krause loodud anatoomi-
lise teatri säilimisele. 
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Piparkoogimaja ehk ametliku nimega Luua mõisa kava-
leridemaja kuulus Luua mõisakompleksi, mille viimaseks 
mõisnikuks oli Arved von Oettingen. Maja arhitekt Rudolf 
von Engelhardt oli von Oettingeni sugulane. Ka Luua 
pargi arhitekt oli mõisniku sugulane Moritz Alexander 
Walter von Engelhardt. Maja ehitati 19. sajandi lõpus, 
aga mõisnikud ei saanud hoonet palju üle paarikümne 
aasta kasutada, sest algas Esimene maailmasõda. Sellele 
järgnes Vabadussõda ja mõisnikule tõenäoliselt uus kord 
ei meeldinud, sest ta jättis mõisad maha ja kolis elama 
Saksamaale.

KIRJU MAJA KIRJU MINEVIK
Maja jäi mõneks ajaks tühjaks ning sel ajal viidi sealt tõe-
näoliselt minema sisemised uksed, ahjud ning kõik muu, 
mida andis ära tassida. Pärast seda tuli Luuale elama 
minu vanaonu Kaarel Jürman (hiljem Jürima). Tema 
võttis ohvitserina osa Vabadussõjast ja oli saanud Luua 
mõisa südamiku autasuna teenete eest uue riigi ees. Nad 
elasid paar aastat isegi mõisa häärberis, aga peagi selgus, 
et ilma suure teenijaskonnata käis see üle jõu. Pealegi oli 
vaja kohalikele lastele rajada kool ja mõisa häärber sobis 
selleks otstarbeks hästi. Vanaonu kolis koos perega kõr-
valhoonesse ehk Piparkoogimajja, kus nad elasid seni, 
kuni nende vanemal pojal oli vaja gümnaasiumisse minna, 
mistõttu nad kolisid Tartusse.
  Kaarel müüs maja oma vennale Mihkel Jürimale 
(minu vanaisale) ühe miljoni Eesti sendi eest, mis sel-
lel ajal oli päris suur raha. Vanaisal oli juba jõukas talu 
Põltsamaa lähedal ja tal ei olnud tahtmist Luuale ümber 
kolida. Ta rentis selle välja sugulastele, kuni ta vanem 
poeg Karl (minu onu) sai täiskasvanuks. Minu onu tuli 
Luuale talu ja maad majandama 1936. aastal, aga ei 
saanud siin elu kaua nautida, sest puhkes Teine maailma-
sõda. Onu siirdus Saksamaale, kuhu ta jäi elu lõpuni.

VÕTA KUI TAHAD!
Viiekümne aasta möödudes sai Eesti taas vabaks. Onu, 
kes selleks ajaks oli juba ligi kaheksakümneaastane, ütles, 
et temale tuli Eesti taasiseseisvumine liiga hilja ja sellises 
vanuses ei taha ta enam tagasi Eestisse kolida. Onu  

PIPARKOOGIMAJA SÜNDMUSTEROHKEST AJALOOST  
JA RAHULIKUS TEMPOS RESTAUREERIMISEST

 
Madis Jürima

pakkus seda maja ja parki mulle kui lähedasele sugu- 
lasele, lausudes „võta kui tahad”!
  Maja oli tagastamise hetkel suhteliselt rahuldavas 
seisukorras. See oli olnud Nõukogude ajal Luua  
metsanduskooli õpetajate ja direktorite eluase. Kuna maja 
kuulus kooli bilanssi, oli seda remonditud kooli rahaga. 
Puitsindelkatus oli vahetatud mõni aasta enne minu 
Luuale tulekut. Viimasel korral oli millegipärast paigalda-
tud ainult kahekordne sindel ja see hakkas kohati vett läbi 
laskma. Mitmekordse katusevahetusega (orienteeruvalt 
viis korda) olid jäetud vintskapid ja suur osa nikerdustega 
puitpitsidest majale tagasi paigaldamata ja uued katuse 
viilulauad olid lihtsad servatud lauad. Ka vihmaveerennid 
ja torustik puudusid, olgugi et kohati oli näha nende kin-
nituskohtade jälgi ja nende varasem olemasolu sai kinni-
tust vanadelt fotodelt.
  Kõige vanem foto Piparkoogimajast on pärit aastast 
1903 ja see on kõige väärtuslikum, sest võib arvata, et 
maja välimus oli algselt selline nagu sellel fotol. Kahjuks 
ei ole maja täpset ehitusaastat teada, kuid tõenäoselt 
ehitati see mitmes järgus. Ajaloolane, kes aitas koostada 
muinsuskaitse eritingimusi, arvas, et hoone ehitati  
1880. aastatel.

ALGUS PAARKÜMMEND AASTAT TAGASI
Piparkoogimaja korrastamist alustasin paarkümmend 
aastat tagasi. Restaureerimise esimene etapp oli vahetada 
välisuksed ja aknad. Raske oli leida firmasid, kellel oleks 
muinsuskaitse tegevusluba ja kes oleksid olnud sellest 
tööst huvitatud. Sain mõne pakkumise Tartu ja lähiümb-
ruse firmadelt. Otsustasin firma kasuks, kellel oli ette 
näidata kõige rohkem eelnevalt korralikult tehtud töid.
  Aasta hiljem võtsin ette rõdude taastamise. Suur 
edelapoolne rõdu oli suhteliselt heas seisukorras, ainult 
üks nurk oli pehkinud, kuna sellele jooksis vihmavesi 
pidevalt peale. Maja samal küljel olev väiksem rõdu oli 
kasutuskõlbmatu – puitosad olid mädanenud ja rõdule 
viiv uks oli asendatud aknaga. Muidugi, kui taastasime 
rõdu, siis lasksin akna asemele teha jälle ukse, sest keegi 
ei hakka ju rõdule läbi akna ronima! Pealegi oli mõisaaeg-
sel fotol selgelt näha, et algselt olid rõdul olnud uksed.

Udumäe, Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Muinsuskaitse eritingimused: Andres Sildre (Maskaron OÜ)
Projekt: Projektgrupp Rosenberg OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Peep Rosenberg, Andres Sildre
Ehitaja: OÜ Haspo, Puitkatused OÜ (katus)
Tellija: Madis Jürima
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  Kolmanda etapina, pärast rõdude taastamist, võtsin 
ette katusevahetuse. Algselt oli päris pikk arutelu, kas 
ikka tasub paigaldada puitsindelkatus või asendada see 
mõne muu materjaliga. Tegin pöördumise Muinsuskaitse-
ametile ja sain loa katusematerjalina kasutada ka kivisind-
lit või valtsplekki. Pärast pikka arutelu arhitekti ja insene-
ridega otsustasime jääda ikka puitsindli juurde, olgugi et 
selle eluiga on lubatud materjalidest kõige lühem. Lisaks 
katusevahetusele said uuesti tehtud ka vintskapid. Neid 
oli viimati näha fotodel, mis pärinesid 1930. aastatest. 
Minu soov oli taastada originaalist nii palju kui võimalik, 
olgugi et tuba, mida vintskappide aknad valgustavad,  
on kasutusel panipaigana.

PIPARKOOGIMAJA SAAB GLASUURI
2017. aastal värvisime maja fassaadi kaks külge ja taas-
tasime puitpitsid ning katuseviilu kaunistused. Samuti 
paigaldasime majale vihmaveesüsteemi. Viimast teemat 
arutasin mitu aastat asjatundjatega. Ei ole kindel, mis 
kujul ja kui laias ulatuses olid algsed vihmaveerennid. 
Majal on väga laiad katuseräästad (kohati 1,4 m) ning 
seetõttu sajab väga harva vihm otse maja seina vastu.  
See on peamine põhjus, miks fassaad oli nii heas seisus, 
et vajas ainult puhastamist ja värvimist. Vajadus vihmavee 
ärajuhtimiseks on tingitud kahest asjaolust. Esiteks on 
katuse pindala peaaegu 400 m2 ja vihmavee kogus, mis 
katuselt maja ümbrusesse maha tuleb, on päris suur. 
Vundamendi ümber olevasse pinnasesse valgudes tekitab 
see külmumisega pinnase kerkeid, mis mõjuvad halvasti 

maja konstruktsioonidele. Teiseks on olnud aastaid, mil 
pärast suurt vihma on vesi tunginud keldrisse. Lõpuks 
otsustasime paigaldada vihmaveesüsteemi.
  Arhitekt valis küll vihmaveesüsteemi jaoks välja sobi-
vamad vormid ja värvid, mis ajastu ja majaga kokku lähek-
sid, aga ega nad pärast paigaldamist majale ilu juurde ei 
andnud. Hiljuti sain teada, et ka algselt olid olnud rennid. 
Nimelt saatis üks kohalik ajaloolane mulle majast sõja-
eelse Eesti vabariigi aegse foto, kus vihmaveerennid olid 
selgelt näha. Tõenäoselt olid need sellel vanal fotol pui-
dust, aga arvestades puidu lühikest eluiga, ei ole ratsio-
naalne neid iga viie aasta tagant vahetama hakata. Nii jäid 
majale plekist rennid ja torud.

AU MEISTRITELE
Mõnikord, kui arvestan kokku, kui palju aega ja raha on 
kulunud selle maja restaureerimiseks, mõtlen, kas see on 
ikka seda väärt olnud? Õnneks on Muinsuskaitseamet 
mind mitme töö puhul rahaliselt aidanud.
  Restaureerimistöö käigus on mul tekkinud suur 
austus meistrite vastu, kes seda maja algselt ehitasid. 
Tänapäeval on elektripuurid ja tikksaed, mis teevad töö 
palju kiiremaks ja hõlpsamaks, aga vanal ajal oli see kõik 
puhas käsitöö. On teada, et algsed puitpitsid ja nikerdused 
tegi Ehavere saeveskis arheoloog Harri Moora vanaisa, 
kuid ei ole teada, kui kaua see tal aega võttis. Kas see võis 
olla tema elutöö? Igal juhul on restaureerimine võtnud 
palju aega, aga siiski palju vähem, kui selle maja algselt 
ehitamine! Muidugi oli maja suhteliselt hästi säilinud ja 
kui välja arvata rõdud ja katus, ei vajanud see suuremaid 
konstruktiivseid ehitustöid. Nüüd, kui majast on suurem 
osa uuesti värvitud ja pitsid paigaldatud (k.a. kaua aega 
puudunud katuseviilu kaunistused, mida ehitusjärelevalve 
nimetas „kirssideks tordil”), vaatan, et see on ikka olnud 
kõike seda väärt! Teist sarnast maja ei ole ma Eestis näi-
nud ja eks see võib-olla ongi ainulaadne terves maailmas. 
Tõesti „kirss tordil”, kui arvestada, et „tort” on ümbritse-
tud kauni Vooremaa looduse ja Luua mõisapargiga!

(2) Mõisa kavaleridemaja 2008. aastal. Foto Sille Raidvere  
(3) Rõdu restaureerimine. Vahepeal aknaga asendatud uks taastati. 
Fotod Madis Jürima (4) Maja sai puitsindlitest katuse ja tööde käigus 
taastati ka vintskapid (5) Laiad räästad kaitsevad seinu ilmastiku eest, 
kuid toimivad ka varjualusena (6) Mõisa kavaleridemaja 2017. aastal. 
Fotod Martin Siplane

(1) Foto aastatest 1910–1915. Vasakult Madis Jürima vanavana-
ema Reet Ruubel, vanaema Marie Anderson, vanaonu Hugo Ruubel 
ja vanavanaisa Mats Ruubel. Foto erakogu

(1)
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(2) (3)

(4) (5)

(6)
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MTÜ-s Vanaajamaja on viimastel aastatel välja kujunenud 
nii, et peaaegu igal aastal püüame teha mõne kogukonna- 
projekti, kus rahvusvahelise vabatahtlike puuseppade 
meeskonnaga ehitame või taastame mõnd kogukonnale 
olulist objekti, eesmärgiga vahetada kogemusi, tunda 
rõõmu tööprotsessist, andmisest ja saamisest.
  Sellises vormis töötegemist on mul õnnestunud 
õppida mitmes rahvusvahelises projektis – Saksamaal, 
Poolas ja Prantsusmaal. Kõik need projektid on küll olnud 
meie mõistes suured, 40–50 vabatahtlikuga, aga meele-
olu, omasugustega suhtlemist ja tööde organiseerimist on 
sealt õpitud palju.
  Esimesena õnnestus 2012.–2013. aastal Järuska 
silla näol täita peaaegu kümne aasta pikkune unistus – 
ehitada Eestisse üks korralik katusega puitsild ja seda 
kogukonnaprojektina. Siis saime aru, et see on meie tee. 
Pärast seda suurt projekti (3000 vabatahtlikku töötundi) 
oli tunne, et nüüd paariks aastaks piisab. 2014. aastal 
tegime siiski väiksema tööna rahvusvaheliste kursuste 
käigus paviljoni Maarja külla Vastse-Kuustes. Ja juba 
2014. aasta sügisel tekkis idee mõni vana, väärikas ja  
lootusetu hoone samal moel – kogukonnaprojektina – 
päästa. Uurisin Tartu muinsuskaitse inimestelt, kas nad 
teavad ehk selliseid hooneid välja pakkuda. Viie-kuue välja- 
pakutu hulgast oli kohe selge, et see hoone, kes jõudis 
meid ja keda meie ära oodata, on väike armas Puutli kirik 
Võrumaa metsade rüpes.

KIRIK KESET METSA
Omal ajal kolisid üheksa peret Vene aladelt Vastseliina 
külje alla, Puutli külla. Mõne aasta pärast ehitas kogu-
kond endale kiriku (valmis 1935). Kirik on ehitatud osa-
liselt taaskasutatud materjalidest, talgute korras, lihtsalt, 
ilma kõrgetasemelisi puusepaoskusi valdamata. Aga 
tegu ise on imetlus- ja kadestamisväärne. Kui tugev oli 
omal ajal inimestel usk, et olematute vahenditega endale 
pühakoda valmis ehitada! Siit on jätkunud mõtteainet nii 
mõnekski õhtuks, mil meie ajastu usk on asjades ja nädala- 
vahetuste pühakodadeks kaubanduskeskused. Eks me 
kõik otsime oma teed – kes leiab selle lõunamaa reisides, 
kes spordis, kes napsu võtmises, kes vanade hoonete taas-
tamises. Ja paljud meist ei leiagi oma teeotsa.
  Puutli kiriku tehniline seisukord oli avariiline.  
1980. aastatel oli saanud eterniitkatus liiga hilja peale 
ja mõlemad külgseinad olid juba suurte kahjustustega. 
Nüüdseks oli ka osa eterniitplaate katkised ja kahjustuste 

ANDMINE JA SAAMINE – PUUTLI PUUKIRIKU 
RESTAUREERIMISE TALGUD 

Andres Uus

ulatus veelgi suurenenud. Hoone saali seinad olid vajunud 
katuse raskuse all ca 40 cm väljapoole ja palgid saanud 
kahjustada. Aknad-uksed olid katki, sisustus rüüstatud. 
Hoone ise oli aga puhas ja hooldatud, nagu ka kiriku 
kõrval asuv väike paarikümne hauaga surnuaed. Meie 
eesmärk oli teha hoone juures nii vähe kui võimalik ja nii 
palju kui vajalik, et hoone säiliks järgmistele põlvedele – 
vahetada katusekattematerjal, tugevdada konstruktsioone 
ja aknad-uksed restaureerida.
  Riskantne oleks olnud jätta kirik veel üheks talveks 
samasse seisu. 2015. aasta sügisel Eesti Maaülikooli 
tudengite palkehituse kursuse praktika käigus tugevdasi-
me ja taastasime kiriku seina- ja katusekonstruktsioone. 
Seinte jäikuse parandamiseks lisasime sirutuslatid ja 
vahetasime saali osas ülemised palgiread. Sarikatele lisa-
sime alumisse ossa puidust pennid. Torni osas vajas taas-
tamist alumine vöö ja selle jõudsime samuti 2015. aasta 
sügisel tehtud. Töid tegime nelja-viiekesi ja nädalavahe-
tustel. Puutli kirik asub mäe otsas keset männimetsa. Oli 
puhas rõõm teha looduse rüpes koos noorte tudengitega 
ilma elektrita käsitööd, rosinaks kohaliku perenaise paku-
tud suurepärased lõunad vabas õhus.
  2016. aasta kevadsuvel uuendasid kümmekond vaba-
tahtlikku Eestist, Lätist, Sloveeniast, ja Prantsusmaalt 
kuue päevaga kiriku laastukatuse, taastasid torni algsed 
katusekonstruktsioonid, restaureerisid aknad-uksed, 
taastasid-uuendasid laed. Hoone on järgmiseks paari-
kümneks aastaks päästetud ja pakub mõnelegi meist 
hinge- ja vaimukosutust.

KUIDAS ON SEE VÕIMALIK?
Tihti küsitakse, kuidas see võimalik on. Meie jaoks on 
olulised paar lähtetingimust: on olemas vana, väärikas 
hoone, millel ei ole enam muud lootust ja on olemas tore 
kohalik kogukond, kes on hoone säilimisest huvitatud 
ning tänu sellele ka nõus panustama.
  Asjaajamise tegi lihtsamaks see, et väike kirik kuulub 
sama kogukonna järeltulijatele ja paberimajanduse poolelt 
suuri pingutusi-kooskõlastusi ei nõutud, sest muinsus-
kaitse all hoone ei ole. Samas kaasneb selliste projektidega 
alati vastutuse võtmine. Iial ei tea täpselt kokkutulevate 
vabatahtlike oskusi – tuleb leida sobivatele oskustele so-
biv töö. Kaasneb vastutus vana hoone ees, et liigse agaru-
sega ei rikutaks vana ja väärtuslikku. Ja kaasneb vastutus 
vabatahtlike ees, et tööde tegemisel järgitaks ohutus- 
nõudeid ja kõik ilusasti tervena koju tagasi jõuaksid.
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  Puutli kiriku puhul võttis söögitegemise enda peale 
kirikule lähim majapidamine, kus elavad kiriku ehitanud 
kogukonna järeltulijad. Öömaja organiseeriti läheduses 
asuvasse külakeskuse hoonesse. Materjalidega toetasid 
ettevõtted: puit tuli RMK-st, materjalid valmistati ette 
OÜ-s Hobbiton, enamiku ehitusmaterjale annetas Vil-
jandi ESPAK, kinnitusvahendid Kero Trade OÜ, aknad 
restaureeris OÜ Vana Maja. Kohalikud ettevõtted-inime-
sed toetasid võimaluste piires, kes andis tihumeetri laudu, 
kes tõi midagi söödavat. Vald organiseeris parkimisalale 
koorma kruusa. Ja nii umbes 2000 vabatahtliku töötunni-
ga see töö tehtud saigi. Tänu kõigile, kes panustasid! Oli 
puhas rõõm! Oli suvi 2016.
  2016. aasta sügisel tutvustas kohalik kogukond 
mulle kirikut Viljandimaal Lalsis, mu vanemate koduval-
las. See hoone on 1880. aastatel tüüpprojekti järgi ehita-
tud suursugune maakivist kirik, mille katusekonstrukt-
sioonid olid avariilises seisus. Järgnes 2017. aasta suvi ja 
1600 tundi töid, millega taastati kellatorn, sokkel ja trepp, 
nelitise tornis tehti avariitöid ja natuke taastati puitkonst-
ruktsioone. Umbes kümnendik katusetööde mahust on 
tehtud. Vabatahtlikud olid peamiselt Eestist, kaks Lätist 
ja üks Prantsusmaalt. Toetajateks olid ehitusettevõtted, 
RMK, Kolga-Jaani vald, eraannetajad ja Eesti Apostlik-
Õigeusu Kirik. Loodame, et kirik ja sealsed inimesed  
jaksavad ära oodata kogu hoone taastamise. 2018. aastal 
on plaanitud võimaluste piires töid jätkata. 

(1) Puukirik keset metsa enne talguid. Foto Andres Uus (2) Katuseta 
kiriku sisevaade tööde ajal. Fotod Piret Uus (3) Laastukatuse paigal-
damine (4) Talgulised kiriku ees (5) Kirik pärast talguid. Foto Andres 
Uus (6) Vahepeal varastatud kella koju tagasi jõudmine ja uuesti 
õnnistamine. Foto Ahto Raudoja

(1) (2)

(4)(3)

(5)

(6)
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Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng” toel said 
2017. aastal katust uuendada kolm kirikut. Restaureeri-
mistööde rahastamiseks andsid oma panuse kogudused 
ja kohalikud omavalitsused, Haapsalu toomkiriku puhul 
ka kiriku heast käekäigust huvitatud eraisikud – annetus-
tena koguti üle 18 400 euro. 

HAAPSALU TOOMKIRIKU KATUS
Lossiplats 3, Haapsalu 
Muinsuskaitse eritingimused, restaureerimisprojekt, autori  
ja muinsuskaitseline järelevalve: Ain Pihl, Juhan Kilumets  
(OÜ Rändmeister)
Ehitaja: OÜ Resteh 
Tellija: SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

Haapsalu toomkiriku katuse restaureerimistööd  
toimusid aastatel 2014–2017. Katuse seisukord oli  
restaureerimise ajaks muutunud avariiliseks. 1980. aas-
tate lõpus vigaselt paigaldatud vaskplekist katusekate oli 
täielikult amortiseerunud. Peamised probleemid olid kahe 
eri paksusega pleki kasutamine, plekitahvlite ebapiisav 
kinnitamine (kohati oli kinnituste vahe 120 cm) ning liiga 
ebatasane ja hõre plekialune roovitus. Katkise katusekatte 
kõrval oli teine tõsine probleem katuse kandekonstrukt-
siooni sünniviga – müürlatid olid kivipinnast isoleerimata 
ning sisse müüritud. Peamiselt neist kahest põhjusest 
tingituna oli katuse kandekonstruktsiooni puit räästa-
tsoonis peaaegu 85% ulatuses hävinenud.

KIRIKUTE KATUSED

Restaureerimistööde käigus proteesiti katuse kande-
konstruktsioon, paigaldati kasetohust hüdroisolatsioon 
puit- ja kivipinna vahele, müürlattide ümbert eemaldati 
müüritis ning ehitati uued tuulekastid. Katusekatteks sai 
taas vaskplekk. Seinte niiskuskoormuse vähendamiseks 
paigaldati kirikule vihmaveerennid ja -torud.

SAARDE KIRIKU TORNIKIIVER JA TORNIKUKK
Kalda tee 1, Saarde küla, Saarde vald, Pärnumaa
Muinsuskaitse eritingimused, restaureerimisprojekt: Juhan 
Kilumets, Ain Pihl (OÜ Rändmeister) 
Muinsuskaitseline järelevalve: Einar Kaldam, Vanaveski Talu
Konservaator: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond
Tellija: EELK Saarde Katariina kogudus

Saarde kirikuhoone katuselt oli viimasel kümnel aastal  
iga suurema tormiga katteplekke lennanud ning kiriku-
õpetaja oli juba õppinud ja harjunud neid tagasi naelu-
tama. 1858.–1859. aastal ehitatud kiriku tornikiivri res-
taureerimistööd jõudsid lõpule 2017. aasta teisel advendil 
kiivri ja tornikuke taaspühitsemisega.
  Põhjaliku uuenduskuuri läbis tornikiivri kande- 
konstruktsioon. Originaalist säilis vaid seitse sarikat.  
Juhan Kilumetsa ja ehitaja Kalev Kuusksalu sõnade koha-
selt oli see üks avariilisemaid kiivreid, millega nad aastate 
jooksul kokku on puutunud.
  Senise algselt heleroheliseks värvitud tsinkplekk-
katte asemel kaeti tornikiiver koguduse õpetaja Arvet 
Ollino tungival soovil vaskplekiga. Töid tegi plekksepp 

(1) Haapsalu toomkiriku katuse restaureerimistööd pärast II etapi valmimist aastal 2015. Foto Tõnis Krikk

Kaire Tooming, Nele Rent, Viktor Lõhmus

(1)
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Daniel Kangur. Eks nad seal kõrvuti nüüd natuke koomi-
liselt mõjuvad: torni vask- ja 1994.–1995. aastal pikihoo-
nele paigaldatud kiviimitatsiooniga plekk. Näide hoiakute, 
võimaluste ja väärtuste muutumisest ajas.
  Lisaks tornikiivrile restaureeriti tuulelipp-tornikukk. 
1858. aastal Riias von Ballhauseni ja J. C. Schwenni 
metallikodades valminud vaskplekist kullatud kuke kuuli 
oli selle paikaseadmisel talletatud kiriku ehituslugu.  
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osa-
konna tudengid katsid Hilkka Hiiopi juhendamisel kuke ja 
kuuli lehtkullaga. Metallitööd tegi lukksepp Rein Mõtus. 
Tuulelipu paika panemisel asetati selle kuuli vaskne kap-
sel sõnumiga tulevikku.

SAATSE ÕIGEUSU KIRIKU KATUSETÖÖD
Saatse küla, Värska vald, Põlvamaa
Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt:  
OÜ Arcus Projekt
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Ramses Ehitus
Ehitaja: OÜ Tafrix
Tellija: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Kahe torniga Saatse Püha Paraskeva kirik, püstitatud 
1801. aastal, on ehitatud vana vene sakraalarhitektuuri 
näitel. Kui 2012. aastal said valmis muinsuskaitse eritin-
gimused ja projekt EAÕK Saatse Püha Paraskeva kiriku 
katuse restaureerimiseks, oli tee lahti katuse ja pühakoja 
tornide korda tegemiseks. Töid õnnestus alustada  
2015. aastal ning need tehti suure ehitusmahu tõttu 
kahes etapis. Esmaseks ülesandeks seati galerii-tüüpi 
kellatorni restaureerimine, kuna see oli olnud muinsus-
kaitsjate ja koguduse murelaps juba mitu aastat. Torni 
konstruktsioonid suutsid (veel) vaevu välja kannatada 
raskete kirikukellade survet. Kellatorni algne tornipiik, 
mis oli 1991. aastal purunenud ja asendatud lihtsa vardast 
ristiga, otsustati nüüd taastada algsel kujul. Kõrged tellin-
gud ei pidurdanud ehitajate hoogu ning sama aasta juulis 
oli kellatorn ja selle katus korda tehtud.
  Kogu 2017. aasta suve olid ehitusmehed ametis 
ülejäänud katusega. Kooriruumi kohal olid katusekonst-
ruktsioonid üsna halvas seisus, neid oli vaja proteesida ja 
kohati tugevdada. Suuremat pingutust nõudis sibulkupli 
restaureerimine, kuna seal olid puidust alusmaterjali kah-
justused eriti suured. Kui puusepatööd olid tehtud, kaeti 
katus valtsplekiga. Algse eeskujul uuendati ka vihmavee-
torude omapärased ülemised sakitatud ja plekkrosettidega 
kaunistatud otsad. 
  Saatse Püha Paraskeva kiriku katusemaastik on  
pilkupüüdev, tambuuritorni otsas särab üks kullatud rist  
ja kellatorni katusepiigi otsas troonib teine.

(2) Haapsalu toomkiriku vastvalminud vaskplekk-katus. Foto Kaire 
Tooming (3) Saarde kirikutorni katus enne restaureerimist.  
Fotod Nele Rent (4) Katus pärast restaureerimist (5) Saatse kirik 
2011. aastal. Foto Muinsuskaitseamet (6) Saatse kirik pärast  
katusetöid. Foto Viktor Lõhmus

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Haapsalu linnuse pealinnuses toimusid viimased suure-
mahulised restaureerimis- ja rekonstrueerimistööd 1980. 
ja 1990. aastatel. Nende eesmärgiks oli toomkirikusse 
planeeritud kontserdisaali juurde restorani ja selle abiruu-
mide rajamine. 17. sajandi lõpust varemetes seisnud pea-
linnus, millest kiriku kõrval oli maapealses osas säilinud 
peamiselt vaid välisfassaad, muudeti varemetest keldri ja 
katuseterrassidega hooneks. Sel ajal puhunud muutuste 
tuuled viisid selleni, et kontserdisaali asemel taastati 
toomkirikus kirik ning linnuse kolme tiiva rekonstruee-
rimistöödel viidi lõpule vaid hädapärane. Sisuliselt lõpe-
tamata hoone läänetiivas alustas 1996. aastal tegevust 
muuseumina ning ajapikku avati külastajatele ka teised 
pealinnuse tiivad.
  Paarikümne aastaga jõudsid pealinnuse ruumid  
tugevalt amortiseeruda. Ka külastajate ootused külastus- 
keskkonnale on muutunud ning amortiseerunud kom-
munikatsioonidega linnus neid enam ei rahulda. Linnuse 
muuseumi uuendamisest on räägitud viimased kümme-
kond aastat. Selle aja sisse jäävad suuremahulised tööd 
eeslinnustes, mille käigus konserveeriti ringmüüri, kor-
rastati sellesse jääv pargiala ning ehitati vanemasse ees-
linnusesse nii kohalike kui ka linna külaliste seas popu-
laarseks saanud mänguväljak lastele. Kontrast korrastatud 
eeslinnuste ja amortiseerunud pealinnuse vahel muutus 
korraga väga suureks.
  Pealinnuse aeg jõudis kätte Euroopa Liidu uue 
rahastusperioodi saabumisel. 2014. aastal valmisid OÜ 
Vana Tallinn arhitekti Elo Sova koostatud muinsuskaitse 
eritingimused pealinnuse konserveerimiseks ja restau-
reerimiseks.1 Samas dokumendis sõnastati ka restau-
reerimiskontseptsioon, mis tõi selgelt välja pealinnuse 
tulevaste restaureerimistööde keerukuse – vajadus leida 
tasakaal varemete ja rekonstrueeritud osa vahel, püüdes 
vabastada ajaloolist substantsi nii palju kui võimalik 1980. 
ja 1990. aastate lisandustest. Rekonstrueeritud osa taan-
damine ja ajaloolise substantsi esiletõstmine on keeruline 
ülesanne, kuna pealinnuse puhul on eesmärgiks kasutada 
ruume ka edaspidi muuseumina. On selge, et 20. sajandi 
lõpu rekonstrueeritud hoonele peab funktsioneeriva muu-
seumi tarbeks lisanduma ka uusi hooneosi ning ruume 
on vaja kohaldada muuseumi vajadustele vastavaks. See 
tähendab, et ruumidesse tuleb sisse viia seal seni puu-
dunud küte ja ventilatsioon ning lahendada külastajate 
vastuvõtuks vajaliku sissepääsupaviljoni küsimus. Restau-
reerimiskontseptsioonis anti võti edasiliikumiseks –  
olemasolev väärtuslik ehitussubstants konserveerida, 
rekonstrueeritud hooneosad põhimahus säilitada ning 

HAAPSALU LINNUSE UUS ALGUS
Kaire Tooming

uued lisandused projekteerida nüüdisaegses võtmes. 
  Pealinnuse arhitektuurse lahenduse leidmiseks kor-
raldati 2015. aastal avalik ideekonkurss, mille võitis arhi-
tektuuribüroo KAOS Arhitektid töö „Salaaed”.2 Võidutöö 
edasiarendusena valmis 2017. aastal pealinnuse konser-
veerimis- ja rekonstrueerimisprojekt.3 Projekti kohaselt on 
tööde põhimaht ajalooliste müüride ja võlvide konservee-
rimine ning olemasolevate ruumide kohandamine muu-
seumi vajadustele. 
  Pealinnuse välisilmes toimub suur muudatus. Seni-
sed raskepärased müüre varjavad terrasside varikatused 
lammutatakse. Sama saatus tabab ka linnuse sisehoovi 
1990. aastatel rajatud ajaloolise tagapõhjata, oletuslikku 
ristikäiku markeerivaid müüritisi. Uute lisandustena 
rajatakse pealinnuse idatiiba, väravaga piirnevale alale, 
uus sissepääsupaviljon, ning pealinnuse põhja- ja lääne-
tiiba külastajaid müüridele viiv trepp. Sissepääsupaviljoni 
puhul rekonstrueeritakse põhiplaaniliselt praeguseks 
hävinenud ajaloolise hoonestuse maht. Lisanduv paviljon 
on kellerdatud ühekorruseline hoone, mis liidab treppide 
ja lifti abil esimese ja keldrikorruse ekspositsiooniruumid 
ning on külastaja teekonna algus ja lõpp muuseumis. Vor-
milt on see julge ja selgelt ajaloolisest hoonestusest eris-
tuv. Pealinnuse välisilmes jääb sissepääsupaviljon tagasi-
hoidlikuks, varjudes peamises mahus müüri taha. Kuid 
sisehoovi avaneb paviljoni mänguline fassaad klaasist ja 
metallist pindadega. Sissepääsupaviljon on ühtlasi ka 
müüritrepi visuaalseks alguspunktiks – paviljoni värava-
poolsel küljel viib trepp üles katusele ning seob sisehoovi 
terrassidega. Samast, idatiiva terrassilt, algab ka põhja- ja 
läänetiivas kulgev trepp, mis viib külastajad müüridel 
senikogematutesse kõrgustesse ning avab vaated rakurs-
side alt, mis seni on olnud kättesaamatud. Müüritrepp on 
elegantse ja selge arhitektuurse joonega metallkonstrukt-
sioon, mida kannavad müüridele toetuvad talad ja toed.
  Linnuse interjööris on peamiseks lähenemiseks kon-
serveerimine. Keldrites ning esimese korruse põhja- ja 
idatiivas on säilinud rida silindervõlvidega kaetud ruume 
ning seintes võib leida ajaloolisi kihistusi. Ruumide eks-
poneerimiseks eemaldatakse 1980. ja 1990. aastatest 
pärinevad vaheseinad ning avatakse võimalikult palju aja-
loolisi ruume muuseumi külastajatele. Ka ekspositsiooni 
loomisel ei koormata ruume liigselt, sest muuseumi olu-
lisim eksponaat on linnus, mille kõikide tahkude avamine 
külastajatele on esmatähtis.
  KAOS Arhitektid suutis kokku panna väga headest 
spetsialistidest koosneva meeskonna, kes leidsid lahendu-
sed äärmiselt nõudliku objekti keerulistele probleemidele.



49

(1) Pealinnus 2016. aastal. Foto Kaire Tooming. (2) Pealinnuse vaade. Illustratsioonid KAOS Arhitektid (3) Pealinnuse hoov ja muuseumi 
sissepääsupaviljon (4) Pealinnuse põhjatiib koos müüritrepiga (5) Pealinnus linnulennult (6) Pealinnuse läänetiib koos müüritrepiga 

1 Elo Sova pälvis 2015. aastal Muinsuskaitseametilt tunnustuse Haapsalu 
 pealinnuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimiskontseptsiooni 
 koostamise eest. 
2 Arhitektuurse ideekonkursi tutvustust saab lugeda Lilian Hansari ja 
 Madis Tuuderi artiklist „Haapsalu ja Narva linnuse uuendamise ideed”. 
 Muinsuskaitse aastaraamat 2015, lk 100–102.
3 Muinsuskaitseamet tunnustas 2017. aastal arhitektuuribüroo KAOS 
 Arhitektid koostatud põhiprojekti „Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse 
 konserveerimis- ja rekonstrueerimisprojekt”. Lisaks tunnustati projekti 
 konserveerimise osa, mille on koostanud Elo Sova ja Eva Mölder, 
 OÜ Vana Tallinn.

(2)

(4)(3)

(1)
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ARHITEKTUUR



50

Kui Pärnu Rannahotell 1994. aastal taasavati, oli tegemist 
esimese funktsionalistliku hoonega Eestis, mille puhul 
võib rääkida restaureerimisest. Juba 1970. aastate algu-
ses muinsuskaitseliselt väärtuslikuks hinnatud hoones oli 
nõukogude aja lõppedes alustatud kapitaalremonti, millele 
pandi punkt alles iseseisvas Eestis. Hoone restaureeri-
misprojekti autoriks oli inseneridiplomiga Andres Ringo, 
kes Pärnu KEK-is töötades üha enam arhitektuurse 
projekteerimise poole kaldus. Kirgliku funktsionalismi 
austajana oli tal Rannahotelli taastamisest oma arusaam. 
„…ootamatult polükroomne pastelltoonide skaala ei kattu 
tänapäeva funktsionalismitunnetusega. Vaated sellele 
klassikaks saanud stiilile on kristalliseerunud, hinnatakse 
eeskätt heledat ja puhast vormi.”2 Sellest mõtteviisist 
kantuna kavandas Ringo Rannahotelli kui Euroopas üld-
tuntud funktsionalismi ideaali kehastust. Läbivalt valgena 
(fassaadid, uksed, aknad, detailid jne) kujundatud hoone 
mõjus ranna kontekstile kohaselt valge laevana. 
  Funktsionalismi kohalik tõlgendus oli aga algu-
päraselt hoopis vaoshoitum. Kirkalt valgete seinapindade 
asemel olid Eestis need pigem mahedates pastelltoonides. 
Arhitektuurset ilmekust lisasid valgetele aknaraamidele 
sekundeerivad tumedamad lengid. Arhiivifotode lähemal 
uurimisel võib seda märgata ka Rannahotelli valmimis-
järgsete fotode juures. Sarnaselt 19. sajandi kuulsale 
Prantsuse arhitektuurirestauraatorile Viollet-le-Duc’le oli 
Ringo soov luua restaureerimise käigus teos, mis oleks 
ideaalile lähemal kui algupärand. Tänase restaureerimis-
filosoofiaga küll vastuolus, oli see 1990. aastate alguse 
kontekstis veel aktsepteeritav. Kui hotelli fassaad kümme-
kond aastat hiljem värskendamist vajas, leiti, et Ringo 

lahendus on vastuolus meie arhitektuuritraditsiooniga, 
valiti värvitooniks algupärasest lähtuv kahvaturoheline ja 
värviti funktsionalismis küllalt levinud kombe kohaselt 
akendevahelised alad tumedamaks (eenduval ümartiival). 
Selle hoone puhul seda võtet algselt ei kasutatud. Tule-
mus on küsitav nii mitmestki aspektist. 
  Esiteks – esteetiline ja eetiline. Restaureerides Ranna- 
hotelli ideaalseks funktsionalismiteoseks oli Ringo jaoks 
oluline vormi jõuline esile toomine värvi minimeerimise 
teel. Üleni valge hoone vormi- ja detailimänge rõhutasid 
vaid valgus ja vari. Tegemist oli selge arhitektuurse kont-
septsiooniga, mis terviklikult teostati. Sellisena peegeldab 
see ühe arhitekti ja tegelikult ka ajastu arusaama funktsio-
nalismi restaureerimisest. Värvides seinad heleroheliseks, 
muutus aga tulemus visuaalselt ebamääraseks ja sattus 
vastuollu Ringo tervikliku arhitektuurse kontseptsiooniga. 
  Teiseks – restaureerimisfilosoofia seisukohalt on 
oluline, et kui me lähtume algsest, siis seda tervikuna ja 
detailides. Algupäraselt helerohelisele seinale andsid akt-
sendi tumedamad aknalengid, aknaplekid jne. Fassaadide 
visuaalne graafika erines oluliselt praegusest. Asendades 
Ringo ideaalselt valge lahenduse rohelise fassaadiga, 
on tulemus ka ajalooliselt ebamäärane ja desorienteeriv, 
selline, nagu see hoone mitte kunagi olnud ei ole. Sageli 
rõhutame, et hoone juures väärivad aktsepteerimist kõik 
kihistused. Kas ei ole Ringo käsitlus samuti väärtuslik 
kihistus Rannahotelli ajaloos, ühe ajastu märk ja ühe  
restaureerimisarhitekti looming? 
  Ajades taga ajaloolist tõde (mida me tegelikult ju ei 
saavutanud), tallasime jalge alla arhitektuuri. Oludes, kus 
uut, kõiki arhitektuurseid detaile ja avatäiteid puudutavat 
restaureerimist pole niipea ette näha, oleks nii esteeti-
liselt, eetiliselt kui ka restaureerimisfilosoofiliselt õigem 
lähtuda Ringo terviklikust käsitlusest ja järgmise fassaadi-
värskenduse ajal pöörduda tagasi valge tooni juurde. 

RESTAUREERIMISE RESTAUREERIMINE EHK  
MIS VÄRVI PEAKS OLEMA PÄRNU RANNAHOTELL1

 
Leele Välja

(1) Rannahotell 2014. aastal. Foto Toomas Tuul

1 Selleteemaline mõttearendus kasvas välja autori muinsuskaitselisest 
 järelevalvest Rannahotelli remondi juures mõni aasta tagasi, kui 
 fassaadidele tehti vaid viimistlusparandusi..
2 E. Väärtnõu, Pärnu Rannahotell. Maja 2/1994.

(1)
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Kui ajalooliste hoonete restaureerimine on tavapärane  
hea praktika, siis parke restaureeritakse üsna harva. 19.–
20. sajandi vahetusel oli Eestis ca 1100 mõisaparki, mil-
lest on säilinud umbes 800. See näitab, et parkide osakaal 
meie kultuuripärandis on olnud kaalukas. Kui paljud  
mõisapargid on hilisemate juhuslike struktuurimuuda-
tuste, puude isetekkelise juurdekasvu ja väikevormide 
lagunemise tagajärjel olnud hääbumas, siis restaureeri-
mine ja/või rekonstrueerimine toob nende väärtuslikud 
alad ja elemendid taas esile. Ajaloolise pargi suure- 
mahuline korrastamine on tähelepanuväärne, ja kui töö  
on sujunud heas koostöös nagu Ahjas, siis on tulemus 
tunnustamist väärt. 

ESINDUSLIKU PARGI KUJUNEMINE
Iga park on unikaalne, kuid mõni neist on väärtuskate-
gooria poolest eriline. Kindlasti kuulub nende hulka  
Ahja mõisa park. Mõisa ajalugu ulatub 16. sajandini. 
1740. aastatel ehitati välja esinduslik mõisasüda. Barokse 
peahoone ehitamisel ja arvatavasti ka pargi rajamisel osa-
lesid Peterburi meistrid. Peahoone stiili ja arhitektuuriga 
on lahutamatult seotud seda ümbritsev regulaarstiilis 
park. Esiväljak on ajastule tüüpiliselt lahendatud avatud 
ruumina, kuid täiesti erandlikult on peahoone ette  

rajatud kanalilaadne tiik, mille veepeeglis võimendub 
hoone kaunis fassaad. Auring koos seda sümmeetriliselt 
raamistavate kõrvalhoonetega on viidud teisele poole tiiki, 
peahoonet ja rondeeliga esiväljakut ühendas omavahel 
sild. Peahoone taha jääv pargiosa kujundati regulaarsena 
korrapärasteks nelinurkseteks osadeks jaotatuna. Geo-
meetrilise põhiplaaniga teid ääristasid alleedena pügatud 
puud. Teede ristmikke ilmestasid ringi- ja ruudukujulised 
platsid ning istutusalad. Peahoone tagafassaadilt lähtuva 
kesktelje lõpetas vaatedominandina pargi väikevorm, mida 
säilinud ei ole, kuid tõenäoliselt oli selleks monument, 
paviljon vms. 
  19. sajandi II poolel parki täiendati. Regulaarsesse 
tagaaeda lisati tol ajal moes olnud vabakujunduslikku 
pargistiili järgivad puudegrupid viisil, mis vana teevõrgu 
säilitas. 20. sajandil kujundati ringteega rondeel ümber 
sirgete jalgteedega muruplatsiks. Peahoone kõrvale ehitati 
mõisakompleksi sobimatu uus koolihoone, seejuures jäeti 
mõisahoone kasutuseta. Heaks lahenduseks ei saa pidada 
ka regulaaraeda püstitatud laulu- ja tantsulava koos pingi-
ridadega. Selline oli seis enne omaniku otsust asuda parki 
terviklikult projekteerima ja taastama.

AHJA MÕISAPARGI RESTAUREERIMINE
 

Silja Konsa

Ahja alevik, Põlva vald, Põlvamaa
Muinsuskaitse eritingimused: Artes Terrae OÜ
Projekteerija ja autori järelevalve: Artes Terrae OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Pärn Projekt OÜ
Ehitaja: Nordpont OÜ, Anikor OÜ
Haljastus ja raied: Arborest OÜ
Tellija: Ahja Vallavalitsus

(1) Ahja mõisa peahoone 1940. aastal. Foto Jaan Vali kogust

(1)
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MIDAGI ENAMAT KUI HEAKORRASTAMINE
2012. aastal koostas Artes Terrae pargi heakorrastuse 
põhiprojekti, kuid lahendus nägi ette enamat kui vaid 
heakorrastamist. Selles kavandatakse ajalooline park res-
taureerida ja rekonstrueerida ehk mälestise eri ajastute 
väärtuslikud kihistused esile tuua, puuduvad, kuid plaani-
lahendust toetavad osad taastada, funktsionaalsed ja parki 
tervikuks siduvad elemendid lisada. 
  Projekt nägi ette terviklahenduse, kuid raha seadis 
selle ellu viimisele piirid. 2016. aastal toetas Keskkonna-
investeeringute keskus pargi rekonstrueerimist ligi 
poole miljoni euroga, kuid toetussumma osutus kordi 
väiksemaks kui projektiga kavandatud maht ette nägi. 
Kavandatu tuli jagada etappideks. Ülesanne ei olnud 
kergete killast, sest koos vähendatud mahus ja ulatuses 
maapealsete ehitustega tuli läbi mõelda pinnase teisalda-
mise tööd ja trassid, projektis ette nähtud raietööde etapid 
tuli ümber muuta, teevõrk rajada siduva tervikuna ja parki 
kavandatud väikeehitis jätta ehitamata. 
  2016.–2017. aastal tehti suuremahulised tööd eel-
kõige pargi esindusosades ning äärealadel ulatuses, mis 
sidus pargiruumi ühtseks funktsionaalseks ja esteetiliseks 
tervikuks. Põhilised barokiaegsed ruumistruktuurid ja 
vabakujundusliku pargistiili elemendid säilitati. Esiväljak 
muudeti visuaalselt avatumaks – taastati pidulik auring 
koos jalutusteedega, parkla suunati esindusväljakult 
sobivamasse asukohta kõrvalhoone taha. Esiväljakul jääb 
silma väljakuäärse aidani suunduva jalgtee katkestus, mis 
lähemal uurimisel osutus teise maaomaniku kinnistupii-
riks, millest tee rajamine ja vaadete avamine oli keelatud. 
Siit tähelepanek, et terviklikku parki ei tohiks võimalusel 
kruntideks jagada. 

TEHTU VÄÄRIB KIITUST
Regulaarse ruumistruktuuriga tagaaeda ilmestati teede 
ristumiskohtadele rajatud erikujuliste platsidega ning 
jalgteed ääristati uute ridaistutustega. Olemasolevad  
harilikud pärnad asendati vastupidavamate lääne- 
pärnadega. 
  Kuivõrd pargi tiikidel on mõisaansambli komposit-
siooni määrav ja veepeegelduse abil vaateid loov tähtsus, 
puhastati tiigid ja korrastati nõlvad esimese etapi mahus. 
Veekogu kallastel tehti raie ja ehitati jalgteed, mis paran-
dasid pargiruumide omavahelist sidusust ja avasid vaateid. 
Kiitust väärib vanade pargipuude hoolduslõikus. Kui  
üldjuhul on teedeehituse tase mälestistel kõikuv, siis  
Ahja mõisa pargi teede kvaliteediga võib jääda rahule.  
Eriti väärib esile tõstmist oskuslik täringukivide ladu. 
  Väikevormidest paigaldati uued istepingid. Restau-
reeriti Tartu-Räpina-Värska maantee äärne mõisaaegne 
raudkividest piirdemüür, mis on korrastatuna vääriline 
sissejuhatus ajaloolisse parki. 
  Asjatundlikule tööle ja tulemusele pühendunud mees- 
konna moodustasid pädev autorijärelevalve, end kehtestav 
muinsuskaitseline järelevalve, kvaliteetset tööd taotlevad 
ja tegevad ehitajad ning mälestist väärtustav tellija.

(2)

(3)

(4)

(5)

(2) Vaade esiväljakult peahoonele. Fotod Silja Konsa (3) Vaade 
peahoone eest üle tiigi asuvale ringteega esiväljakule (4) Regulaarse 
tagaaia rekonstrueeritud teed ja uued ridaistutused (5) Korrastatud 
tiigid ja nõlvad koos hooldatud põlispuuridadega
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Tallinna keskaegse linnamüüri Bremeni kaitsetorn asub 
Vene tänaval kunagise Väikese Rannavärava ja Munkade-
taguse torni vahelisel lõigul. Torn sai nime naabruses ela-
nud kaupmehe Hinse van Bremeni järgi, kes oli arvatavalt 
torni esimese vahtkonna pealik. Praegusel kujul valmis 
torn 1400.–1410. aastal. 
  Neljakorruselisel Bremeni tornil oli mitu kasutus- 
viisi. Ülemised kaks korrust olid kaitsekorrused, kuhu 
pääses linnamüüri kaitsegaleriilt, alumistel aga oli alates 
1425. aastast vangla. Alumisel kaitsekorrusel (torni  
III korrus) on säilinud kamin ja osaliselt ka dansker, mis 
on väljastpoolt lõhutud ning mille ava kinni müüritud. 
Sealt pääseb mööda müüritreppi ülemise kaitsekorruse 
lahtisele platvormile, mida ümbritseb laskeavadega rin-
natis. Rahuajal oli torn kaetud katusekiivriga. Alumistel 
korrustel asuvasse vanglasse pääses Vene tänavalt linna-
müüri ehitatud trepikäigu kaudu. Raidportaaliga sissepääs 
torni esimesele korrusele rajati hiljem. Vanglaruumid on 
võlvitud, valgus- ja õhupiluga ning käimlaniššidega. Teisel 
korrusel on säilinud arvatavalt 15. sajandist pärinev sepis-
lukustuse ja -manustega ruumipoolne tammeuks. 
  16. sajandi I poolel kaeti Bremeni torni ülakorrus lae 
ja püsiva katusega, tehti uus puitpõrand ja väiksem trans-
pordiava. Veel 17. sajandil kasutati torni alumisi korruseid 
vanglana, hiljem aga püssirohulaona. 1827. aastal läks 
torn naaberkrundi omanikele Girardidele, kes kasutasid 
seda laona, hiljem II korruse läbimurde kaudu ka elu-
hoone osana. 1944. aasta märtsipommitamises hävis torni  
ülemine rinnatis, mille rekonstrueeris 1957.–1959. aas-
tal Teadusliku Restaureerimise Töökoda (arhitekt Rein 

Zobel ja kunstiajaloolane Villem Raam). Torn eksponeeriti 
vettpidava platvormpõrandaga ja ilma katuseta. Järgmine 
torni restaureerimine toimus 2000. aastal, kui Heino 
Uuetalu projekti järgi korrastati fassaadi ja taastati plat-
vormi põrand. 
  2017. aastal korrastati torni ja külgnevate linnamüüri 
osade fassaadid, taastati korruste põrandad ja platvormi 
hüdroisolatsioon, ehitati välja kütte- ja elektrisüsteem 
ning restaureeriti kõik olemasolevad puit- ja metalluksed. 
Kõige enam tähelepanu pöörati II korrusel säilinud sepis-
detailidega tammeuksele. Kadumaläinud metallist riivi 
koopiana ei taastatud, sest sobivat eeskuju ei leitud. Ukse 
puhastamisel tulid ruumipoolsel küljel nähtavale sisse 
lõigatud kujutised, mis meenutasid keskaegsete koda-
nike ja kaupmeeste majamärke. Kahjuks ei õnnestunud 
aga ühtegi neist tuvastada. Põhjalikult restaureeriti torni 
põrandaid. I korruse betoonpõrand asendati vabakujulise 
paeplaatidest põrandaga. II korrusel vahetati välja viimase 
restaureerimise ajal paigaldatud, kuid amortiseerinud 
paeplaatidest põrand ning eksponeeriti kinni müüritud 
põrandaluuk. III korrusel tuli olemasolev põrand suures 
osas eemaldada ja asendada uue paeplaatidest põrandaga. 
Kõrvalhoone trepikotta pääsemiseks avati III korrusel üks 
kinni müüritud laskeava. Ülemise lahtise kaitsekorruse 
põrand, kus enne restaureerimist kasvasid juba paari-
meetrised puud ja võsa, tuli samuti kuni hüdroisolatsiooni 
kihini lahti võtta ja taastada. Bremeni torn on kavas  
avada turistidele ja muinsuskaitsehuvilistele ning  
võtta see muu hulgas kasutusele näituste või ürituste 
korraldamiseks. 

BREMENI TORNI RESTAUREERIMINE
 

Eero Kangor

Uus 19 / Vene 28, Tallinn
Restaureerimisprojekt: AS Restor
Muinsuskaitseline järelevalve: Aleksandr Pantelejev
Ehitaja: Aruna Ehitus OÜ
Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 (1) Bremeni torni platvorm enne restaureerimist. Fotod Eero Kangor (2) Bremeni torni platvorm pärast restaureerimist

(2)(1)
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1772. aastal kehtestati ülevenemaaline kord, mille järgi 
tuli kalmistud rajada asulatest eemale. Ühtlasi keelati 
matmine kirikutesse ning linnade ja asulate kirikuaeda-
desse. Korralduse peamine eesmärk oli vältida reostuse ja 
haigusetekitajate sattumist õhku ja vette.
  Tartus rajati uus kalmistu 1792. aastal Raadi mõisa 
viiva tee lähedusse. Tänapäeval Raadi kalmistuks nimeta-
tava surnuaia vanim, Narva maantee poole jääv osa kuulus 
Jaani kogudusele. Siia kerkisid Tartu vanimad haua- 
kabelid, millest ainsana on säilinud 1794. aastal ehitatud 
raehärra Jacob Friedrich Telleri (1729–1794) perekonna 
hauakabel. 
  Telleri kabeli autoriks võib pidada Tartu raekoja ja 
mitme teise selle ajastu Tartu esindusliku hoone arhitekti 
Johann Heinrich Bartholomäus Walterit (1734–1802). 
Barokse vormi, varaklassitsistliku detailikäsitluse ja rik-
kaliku stukkdekoori kõrval on kabelil sarnaselt raekojale 
tahutud graniidist sokkel, mis Tartus on tavapäraste kroh-
vitud soklite hulgas harvaesinev.
  Kabeli restaureerimine Muinsuskaitseameti toetusel 
algas 2016. aastal vormika murdkelpkatuse uuendamise-
ga – arvatavasti 1920.–1930. aastatest pärit inglise tsin-
gitud valtspleki eemaldamise, keerulise katusekonstrukt-
siooni proteesimise-asendamise ja vaskplekist katusekatte 
paigaldamisega. Katusel oleva obeliski tipus asunud pui-
dust sääreluud asendati koopiatega, vanadel luudel võis 
tuvastada elevandiluu karva värvijäänuseid. Obeliski kõrval 
arvati olevat pealuud1, mis osutusid plekist lõigatud lohe-
dega kuulideks. Lohed võisid olla algselt värvilised, sest 

neilt leiti punase ja musta värvi jälgi. Restaureerimispro-
jekti autor ja muinsuskaitse järelevalve tegija Anu Kulbach 
oletab kasutatud valge metalli tõttu, et lohedega kuulid 
lisati hiljem. Praegune vaskplekist katusekate on kabeli 
223-aastases ajaloos arvatavasti neljas, sest tõenäoliselt 
vahetati katusekatet ka 1863. aasta paiku, mil kuukiri Das 
Inland kirjutab kabelist selle õhtupäikeses Toomemäele 
helkiva vaskplekist katuse tõttu kui punasest kabelist.
  Fassaadid restaureeriti 2017. aastal, mil müürid koos 
laia profileeritud ja astmeliste hammastega räästakarniisi, 
esifassaadi pilastrite, obeliskide, kartušši jt detailidega 
lahtisest värvist-krohvist puhastati ja viimistleti. Lubi-
krohvitud pinnad said enne värvimist 1,5 kuud kivistuda, 
mistõttu võib loota heale püsivusele. Hauakabelitele 
iseloomulik metallist uks, mida ehivad rosetid diagonaal-
põõnade ristumispunktis ja rokokoolikud lukutahvlid, 
ning valgmiku metallvõre, värviti linaõlivärviga. Valgmikul 
algselt olnud puidust vanikutest ja ovaalist koosnev raa-
mistus ning selle sees olnud leinasümbolitega klaasimaal 
jäi taastamata.
  Kabel on pealt juba kullakarvaline, kuid seest veel 
siiruviiruline, selle võlvitud siseruumid, üks maa all ja 
teine maa peal, vajavad vetikatest puhastamist ja krohvi-
mist. Tänavu tehti arheoloogilised uuringud maa-aluses 
kambris, mis eelinfo kohaselt sisaldas matuseid maapinna 
all ja kambri sees ning vaatamata rüüstamistele ka muid 
huvitavaid leide. 

TELLERI KABEL. EESTI KALMISTUTE ÜHE  
UHKEMA HAUAKABELI RESTAUREERIMINE

 
Egle Tamm

Raadi kalmistu, Tartu
Projekteerija ja katuse restaureerimise järelevalve: Anu Kulbach
Fassaaditööd: Haspo OÜ
Fassaaditööde järelevalve: Jüri Kulasalu
Tellija: Tartu Linnavalitsus

 (1) Telleri kabel meenutab kaanega anumat. Fotod Egle Tamm (2) Pilastrid esifassaadil ja nišš kummalgi pool ust on barokse hauakabeli 
iseloomulikud elemendid (3) Katusel oleva obeliski kõrval paljastusid seni arvatud pealuude asemel lohedega kuulid. Foto Anu Kulbach, 2016

1 H. Üprus, Telleri kabeli ehitusajalooline ülevaade, 1964.

(2) (3)(1)
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2017. aasta sügisel jõudis lõpule Tartu kaarsilla põhjalik 
remont. Kaarsild on oma sünniajastu näoga rajatis, mis 
asendas Teises maailmasõjas hävinud kivisilla. 
  Uue, 1959. aastal avatud kaarsilla toestamiseks 
kasutati kivisilla säilinud kaldasambaid. 57-meetrine sille 
otsustati lahendada 8,7 meetri kõrguse raudbetoonist 
kaare ning tõmbevööga, mille kahele küljele jäid 2,25 
meetri laiused käiguteed. Ühtlane sillakaar on tegelikult 
muutuva ristlõikega – ilmselt on seda märganud need, 
kes kaarel jalutanud. Nimelt on sillakaar kõige kõrgemas 
osas poolteist korda laiem ja poole võrra õhem kui kaare 
kannas (vastavalt 0,4 × 1,4 m ning 0,75 × 1 m). Kaar toe-
tub otstest kahele tugisambale, millest üks on liikumatu 
ning teine liikuv pendeltugisammas.1 Silla kogu metallist 
karkass monteeriti kaldal ning vintsiti rööbastel lõplikule 
asukohale. Alles seejärel tehti karkassi betoneerimistööd. 
  Avamisele eelnenud proovikoormamise kohaselt oli 
silla jäikus projekteeritust suuremgi. Osalt mõjutas just 
see algne koormamine silla remonttööde olemust – head 
jäikusnäitajad lubasid uuendatavale sillale lisada oluliselt 
kogukama tekiplaadi, mis laiendas mõlemat käiguteed 
meetri võrra. 
  Kapitaalremondi vajaduse kinnitas 2012. aastal teh-
tud tehnilise seisukorra hinnang. Silla betoonosad olid 
juba siis tugevalt lagunenud, silla otstes esines vajumisi 
ning piki silda kulgevad trassid ja nende kinnitused olid 
amortiseerunud. Taustal oli koostamisel Tartu kesklinna 
üldplaneering, mis lubas silla saatuse tõsist vaagimist: 
kas olemasolev tasub remontimist või väärib kaalumist 
hoopis uue silla ehitamine? Avalikkuse sekkumine tõi 
lauale kolmandagi tee: ajaloolise kivisilla taastamise. 
Olemasoleva remont seljatas aga teised stsenaariumid nii 
otstarbekuse kui ka emotsionaalsusekaardiga – kaarsild 
on kanna tugevalt linna kuvandisse kinnitanud.
  Kuna uuendama asuti sümbolväärtust, sai remondi-
kava ambitsioonikas, lisaks tehnilisele rekonstruktsioonile 
võeti ette rida linnaruumis otseselt tuntavaid parendusi. 
Kõrgenenud nõudmised meeldivale ja võimalikult paljude 
jaoks ligipääsetavale linnaruumile nägid ette sillale pääse-
mise olulise ümberehituse, teekonna parema valgustatuse 
(millele oli juba varasemalt, 2015. aastal koostatud  

valgustamise ja helindamise projekt) ning ideaalvariandis  
ka läbipääsu silla alt piki kaldapromenaadi.
  Rekonstrueerimisprojekt nägi ette olemasolevate  
käiguteede täieliku lammutamise ja uue, kokku kahe 
meetri võrra laiema tekiplaadi kinnitamise sillatõmbi alla. 
Piltlikult öeldes „õmmeldi” plaat terasvarrastega olemas-
oleva tõmbi külge – betoonkoorikuga kaetud õmbluste 
asukohad on käiguteede kõrval täna näha. Plaadi pealis-
pinna sai tuua originaallahendusest pisut allapoole ning 
see lubas peale- ja mahapääsud rajada olusid arvestades 
üle ootuste hästi (veel laugemate kaldteede saavutami-
seks tulnuks tõsta kõrgemaks nii Vabaduse puiesteed kui 
ka Raekoja platsi alumist osa). Silla all on varjus vaat et 
olulisim maiuspala: 20 m sügavusele (!) kaldapinnasesse 
ulatuvatele injektsioonpuurvaiadele kinnituval teras- 
konstruktsioonil kallasrada, mis avab linnaruumi nüüd 
vaatlemiseks täiesti uudse nurga alt. 

PÄTT VÕI PÜHAK?  
EHK KUIDAS UUENDATI TARTU SÜMBOLIT 

 
Anna-Liisa Unt

Kaarsild, Vabaduse pst, Tartu
Projekt: OÜ Tinter-Projekt (sild ja pandused), Tipriit Valgusdisain OÜ,  
Audio System Design OÜ ning Elinvar OÜ (valgustus- ja helinduskontseptsioon)
Ehitaja: AS Trev-2 Grupp
Omanikujärelevalve: AS Taalri Varahaldus
Tellija: Tartu Linnavalitsus

 (1) Kaarsild 2017. aasta sügisel. Foto Erge Jõgela

1 Tehniline informatsioon pärineb Kaarsilla remondi tööprojektist 31-16-TP,
 teostaja OÜ Tinter-Projekt. 

(1)
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Kulla leerimaja esindab Viljandimaale iseloomulikku 
historitsistlikku tellisarhitektuuri ning maja ehitamine 
Halliste kihelkonna keskusesse oli eelmise sajandi alguse 
piirkondlik tähtsündmus. Ajaleht Sakala on kajastanud 
ehituse väljapakkumist ja valmimist oma veergudel  
päris mitmel korral: 
  1. juulil s.a. pakutakse Halliste köstri maja ja 
leeritua wundamendi ja keldri ehitus wälja. Ehituse 
meistrid, kes seda tööd soowiwad oma peale wõtta, 
tulgu nimetatud päeval kell 11 e.l. sinna. Tarwilised 
tunnistused olgu ligi ja ka 200 rbl. raha kautsjoniks.1 
  5. oktoobril võttis Halliste kiriku konwent uue 
leeritua ehituse töö, mis 2 aastat kestis, ehitus meistri 
hra J. Ruubeli käest vastu. Ehitus on telliskivist, kõigiti 
tore ja suur. Ehituse töö maksvat 3000 rbl., ruumid 
on suured, isegi köstri hra Kirseli tarwis olevat 7 tuba. 
Sisse õnnistamine toimetavat kuulu järele oktoobri kuu 
lõpul. Endine wana leerituba müüakse enampakkumise 
teel ära.2

  Oma pika eluea jooksul on hoone olnud Halliste 
kihelkonna inimeste kasutuses usu, kultuuri ja hariduse 
kantsina. Halliste kiriku kõrval on ta kindlalt kohalik süm-
bol, millel on sadade inimeste jaoks suur emotsionaalne 
tähtsus.
  1998. aastal kolis Halliste kool, mis tegutses leeri-
majas alates 1930. aastast, uutesse ruumidesse ja hoone 

jäi 17 aastaks tühjalt seisma. Selle aja jooksul hävisid 
laiadest laudadest põrandad, osa lagedest ning uksed ja 
aknad.
  2014. aastal sai Kulla leerimaja kolmanda leeri- 
majana Eestis mälestiseks. Sellel ajal käis juba hoone 
renoveerimise projekti tegemine. Arhitekt oli Kalle Kada-
lipp. Väga olulise panuse ajaloolise maja renoveerimisse 
andis sisekujundaja Liis Tarbe. 2016. aasta augustis alus-
tatud renoveerimistööd lõpetati aasta pärast.
  Hoone välisilme on säilitatud võimalikult algupära-
sena. Tõsi, algne laastukatus on asendatud kivikatusega 
ja teise korruse väljaehitamise tõttu on hoone tagaküljele 
rajatud kolm vintskappi. Kuna kirikupoolse otsapealse 
sissekäigu dekoreeritud puitveranda seisund võimaldas 
selle taastamist, siis sai ka peasissekäigu veranda selle 
järgi sarnase kuju.
  Põnev on käsitsi tahutud palkidest riputuskonst-
ruktsioonil tervena säilinud saalilagi. Ehitustööde käigus 
kasutati vanade ehitusinseneride loodud võimalust ja 
pingutati kohati päris palju vajunud lagi sirgeks. Sise-
kujundaja ja ehitaja töötasid koos selle nimel, et säilitada 
aknalaudadel ja seintel kunagiste õpilaste jäädvustatud 
nimesid, aastaarve ja ka mõni inimanatoomia termin.
  Sisekujundust iseloomustab julgus, omapärasus ja 
hubasus. Sugugi mitte tagasihoidlikud tapeedid sobivad 
suurepäraselt toetama hoolikalt valitud antiikset mööblit. 
Eritellimusel on valmistatud raamatukoguriiulid ja köögi-
mööbel. Köögis uhkeldab kahe koldega pliit, mille kohal 
on sepiskubu. Raamatukokku kogunetakse õhtuti ja  
nädalavahetustel lehti lugema, tähtpäevadel avatakse 
köögis vahel hüpikkohvik. Sisekujunduses on arvestatud 
vajadusega kasutada hoonet paljudeks tegevusteks.
  Praegu tegutsevad majas Halliste raamatukogu, 
Mulgi valla Halliste piirkonna ametiasutus ja Mulgi 
Kultuuri Instituut. Hoone kuulub Halliste Püha Anna 
kogudusele ja seda kasutab omavalitsus hoonestusõiguse 
alusel. Kulla leerimaja on restaureeritud üheks kaunimaks 
vallamajaks ja maaraamatukoguks, kus kohalikud elani-
kud end igati hubaselt saavad tunda. 

KULLA LEERIMAJA TAASAVAMINE KOGUKONNALE
 

Ene Maaten

Kulla küla, Mulgi vald, Viljandimaa
Arhitekt: Kalle Kadalipp
Sisearhitekt: Liis Tarbe
Ehitaja: Silindia Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Mait Tael, Alo Peebo  
(P. P. Ehitusjärelevalve OÜ)
Tellija: Halliste Vallavalitsus

(1) Hoone pärast restaureerimist. Foto Martin Siplane
1 Sakala, 20.06.1900.
2 Sakala, 15.10.1902.

(1)
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Ei ole just palju mõisakomplekse, kus kõik kaitsealused 
ehitised heas seisukorras ja kasutuses on. Mäetaguse 
vallavalitsusele kuulunud Mäetaguse mõisas saab viimaks 
öelda, et kõikidele mälestistele on restaureerimise ring 
peale saanud. 
  Mõisatuumiku viimane hoone, mis 2017. aastal res-
taureeriti, on väike ait kunagise kasvuhoone kõrval. See, 
et mälestis nimega Mäetaguse mõisa ait 2, on mahult 
pisike, ei tähenda, et restaureerimislahenduse puhul ei 
võiks tekkida suuri vaidlusi. 
  Peamine muinsuskaitsealane arutelu selle hoone 
restaureerimisel kerkis sammaste taastamise teemal. Aida 
peahoone-poolse otsa paekivisambad olid veel 1990. aas-
tatel püsti, kuid 2015. aastaks pudedate tükkidena maha 
varisenud. Muinsuskaitse eritingimuste läbivaatamisel 
tegi MKA kooskõlastuskomisjon ettepaneku kaaluda 
sammaste taastamisel ka algsest erinevaid materjale, nt 
tellist või betooni – lähtudes Veneetsia hartast ja Vääna 
mõisa tall-tõllakuuri arkaadi betooniga taastamise näitest.  
  Kui esialgne projekt valmis, oli laua ümber natuke 
teistsugune seltskond ja muinsuskaitseline mõte liikus 
tagasi autentsete materjalide kasutamise poole. Pärast 
pikki vaidlusi said põhiprojekti paekivisambad, kuid hiljem 
tehti lahendus siiski ümber. Projekteerija OÜ Zoroaster 
töötas välja lahenduse, kuidas valada monoliitsed betoon-
sambad, mis on kohe õige kujuga, ja samba paisutust ei 
peaks tekitama ülekrohvimisel, nagu algselt pakuti. Paks 
krohv hakanuks maha kukkudes paljastama alusvõrku. 
Projekteerija lubas betoonsambad oma kulul paekivi vastu 

vahetada, kui tulemus meile ei meeldi. Seni pole protesti-
hääli kuulda olnud.
  Probleeme tekitas ka see, et polnud teada, mis oli 
algselt sammasterea kohal – kas nendele toetus mingit 
sorti rõdu või täisviil või midagi kolmandat? Fotosid leiti 
ainult sellest ajast, kui sammastele oli toetatud ajutine 
lihtne varikatus, mis kindlasti ei saanud olla algne lahen-
dus. Õnneks meenus kolleeg Jaan Valile läheduses üks 
sepikoda, millel oli väga sarnane kuue sambaga otsaviil. 
Tuginedes analoogiale tehtigi lahendus ümber – algselt 
kavandatud lahtise rõdu asemel rajati kinnine viil kaar-
aknaga. Siiani ei ole teada, kas tegu on selle hoone puhul 
otsaviilu taastamise või täiesti uue lahendusega, kuid välja 
näeb see igatahes usutav.
  Kuna aita kavandati ruum väiksemate ürituste ja  
erapidude pidamiseks, sooviti kasutusele võtta ka katuse-
korrus, et peolised saaksid samas majas ööbida. Hoone 
sisse trepi rajamine oli välistatud, kuna siseruum on väga 
väike ja nelja sümmeetrilise võlviga, mida kannab keskne 
tugipost, arhitektuurselt terviklik. Seega tuli teisele kor-
rusele pääs lahendada väljastpoolt – sambarea tagant. 
Katusekorrusele pääsemiseks rajatud trepp sai lõpuks 
suhteliselt tagasihoidlik, aga terviklikum ja esteetiliselt 
ilusam on hoone kindlasti fotodel ajast, mil treppi veel ei 
olnud.
  Praeguseks kaardilt kadunud vald jõudis anda kogu 
mõisakompleksile uue elu ja aidale uued sambad, mille 
tõttu kutsutakse seda nüüd kohapeal väikeseks Tartu  
ülikooliks. 

BETOONSAMMASTEGA VÄIKE  
TARTU ÜLIKOOL MÄETAGUSEL

 
Triin Talk

Pargi 3, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: OÜ Zoroaster
Ehitaja: Scandec Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Zoroaster
Tellija: Mäetaguse Vallavalitsus

(1) Mäetaguse mõisa ait 1988. aastal. Foto Peeter Säre, Muinsuskaitseameti arhiiv (2) Vaade pärast restaureerimist. Sammaste taha ei ole 
treppi veel paigaldatud. Foto Kalle Merilai

(1) (2)
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AJALOOLISED VÄIKEVORMID PARGIMAASTIKUL. 
VASALEMMA MÕISA PEAVÄRAVA RESTAUREERIMINE

 
Silja Konsa

(1) Värav 2006. aastal. Fotod Silja Konsa (2) Värav pärast restaureerimist

(1) (2)

ARHITEKTUUR

Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Muinsuskaitse eritingimused: Aasoja Projekt AS
Projekteerija: Aasoja Projekt AS 
Ehitaja: AS KAR-Grupp
Tellija: Vasalemma Vallavalitsus

Ajalooline väikevorm on meie pargimaastikul kõnekas  
detail. See võib olla funktsionaalne, aga ka stiili ja meele-
olu loov kaunistus – või ühtaegu mõlemat. Pargi väike-
vorm on enamasti originaallooming, aiakunsti arhitek-
tuurne dominant ja hoolikalt kavandatud vaate sihtpunkt. 
Sageli on see peahoone ehituskunsti toetaja, mis seob 
ansambli kujunduslikult tervikuks. Seda pärandiliiki on 
meie mõisates olnud oluliselt rohkem kui tänaseks säili-
nud, seega väärib ta palju enam tähelepanu ja tutvustamist. 
  Vasalemma mõisa peavärav oli enne 2017. aastal 
toimunud restaureerimist aastakümneid lagunenud ja 
osaliselt võssa kasvanud, vaid selle kaks tervena säilinud 
keskmist väravaposti ja ümbrusesse laialipillutatud detai-
lid andsid märku endisaegsest uhkest peasissepääsust.
  Mõisaelu edendas Eduard von Baggehufwudt, kes 
lasi aastatel 1892–1894 ehitada neogooti stiilis peahoone 
ja rajada pargi. Mõisakompleksi sissepääsu tähistas pea-
hoonega ühtses kujunduses peavärav. Väraval on kasu-
tatud samu motiive, mida esineb peahoonel, olgu selleks 
peasissekäigu samba mitmetahuline tüves, peatorni 
sakmikrinnatis või fassaadide teravkaarsed tornikesed. 
Märkimist väärib väravaehitise kvaliteetne ehitusmater-
jal – kohalik dolomiit ehk rahvapärasema nimetusega 
Vasalemma marmor. Arvatavalt on teada ka värava autor, 
kelleks oli kohalikus kivimurrus meistrina töötanud 
Sileesiast pärit kiviraidur Johann Weiss. 

  Restaureerimise ajaks olid dolomiitpostid tugevasti 
määrdunud, sammaldunud ja osaliselt musta hallitusega 
kaetud. Kiviplokkidel esines pragusid ja ehisdetailide 
kadu. Restaureerimisülesandeks seati peavärava esteeti-
lise terviklikkuse taastamine. 
  Töid alustati olemasoleva vundamendi parandamisega 
ja puuduva vundamendi originaalide eeskujul uuesti vala-
misega. Maas olevad väravapostide detailid tõsteti algsele 
kohale tagasi, kiviplokkide pind puhastati rohelise seebi 
lahusega ja seejärel survepesuga. Tumenenud kivipinna 
puhastamiseks kasutati lubjapasta kompresse. Uuretest ja 
pragudest eemaldati rohevetika ja hallituse jäägid ning pin-
da töödeldi Boracoliga. Detailide praod kinnitati Remmersi 
restaureerimismördi ja dolomiidijahu seguga. Kivipinna 
tugevdamiseks immutati väravapostid lubjaveega.
  Väravapostide kiviplokid ja ehisdetailid säilitati 
autentsel kujul. Valiti konserveeriv lähenemine ehk  
kulumisjäljed jäid kõnelema värava varasemast käe- 
käigust. Kunstkiviga sai uuendatud üks puuduv kiviplokk, 
mis oli konstruktiivselt ja kompositsiooni terviklikkust 
silmas pidades vajalik. Sepisväravad valmistati koopiana.
  Tunnustada tuleb kohalikku omavalitsust, kes pargi 
väikevormile väärilist tähelepanu pööras, asjakohase ja 
põhjaliku projektdokumentatsiooni tellis ning kelle initsia-
tiivil tööd tehti. Vasalemma mõisa peaväravad on restau-
reeritud heal tasemel, järgides autentsuse printsiipi. 
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2017. aasta oli laste- ja noortekultuuriaasta ning sel  
puhul on paslik uurida, kui palju on meil lastega seondu-
vat pärandit kaitse all. Et nii koolimajadest kui ka mõisa- 
koolidest on juba palju artikleid kirjutatud, siis jätame 
need seekord kõrvale. Kõrvale jäävad ka lastekodud ja 
kool-lasteaiad.

LASTEAED JA RAHVUSKÜSIMUS
Eestisse jõudsid Euroopa väikelaste ühiskondlike  
kasvatusasutuste ideed tänu baltisakslastele. Lasteaedade 
alguseks loetakse 1840. aastat, mil Tallinnas Vene tänaval 
avati leskproua Elisabeth von Uexkülli asutatud Väikelaste 
Hoiuasutus 2–7-aastastele lastele1. Varastest lastehoidu- 
dest on teada veel lasteaed-lastepäevakodu Hoffnung 
Pärnus (1847), Väikeste Laste Hoid Kaarli koguduse 
juures (1880) ja Rakvere Väikeste Laste Hoiupaik (1904). 
1862. aastal avas lasteasutuse Eesti Abiandmisselts. Just 
viimasega seostatakse mõiste „lasteaed” kasutuselevõttu 
Eestis. Lasteaedades käisid enamasti eesti lapsed, aga 
õppekeeleks oli saksa või vene keel, vähemal määral eesti 
keel. Lasteaednikke koolitati Saksamaal, esimesed koolid 
Eestis olid prl Stackelbergi lasteaednike seminar Käru 
mõisas (1870) ja Diakonisside Seltsi väikelaste õpetajate 
kool Tallinnas. Ka need olid saksakeelsed ning pidid õpi-
lastes, kelleks olid suures osas eesti tüdrukud, kasvatama 
saksameelsust.2

  Sajandivahetuse lasteaiad kannavad aga selgelt rah-
vuslikku meelsust. Tartus tekkis esimene teadaolev laste-
aiataoline üksus 1897. aastal helilooja Miina Härma alga-
tusel. Tema soov oli pakkuda eelkõige vaeslastele sooja 
toitu ja tegevust, aga seal loeti ka luuletusi ja õpetati luge-
mist. Mõlemad Tartu tollased tähtsad ajalehed, Olevik ja 
Postimees, tunnustasid seda algatust. Eriti ülevoolavalt 
kiitev oli Jaan Tõnisson, kes nägi selles võimalust eden-
dada eestikeelset haridust ajal, mil koolitöö võis toimuda 
ainult vene keeles.3 Tartu Põllumeeste Seltsi aias toimeta-
nud lasteaed töötas siiski vaid kahel suvel ja kaks kuud.
  „Seltskonna toetusel” st 1905. aastal loodud Tartu 
Lasteaia Seltsi eestvedamisel alustas aga samas kohas 
lasteaed uuesti tegevust juba 1906. aastal, lapsi oli juba 
250. Kaks suve töötas lasteaed Eesti Põllumeeste Seltsi 
ruumides ja seejärel lühikest aega Tähe tänaval. 1907. 
aasta kevadel ostis selts annetuste ja laenu abil Vane-
muise Seltsile kuulunud, aga põlenud hoone ja avara aia 
Jaama 14, kus praegu tegutseb Laulupeomuuseum (reg 
nr 7074). Lasteaed avati piduliku aiapeoga 21. mail 1907 
ja sügisel mahutas taastatud hoone 69 last. Lasteaed 
suleti 1988. aastal hoone kehva seisukorra tõttu.4 

  Tallinnas vedas lasteaia ideed Eestimaa Rahva- 
hariduse Selts, mis avas 1907. aastal Snelli tiigi juures 
lasteaia 60-le 3–8-aastasele lapsele. Kasvatusküsimustes 
tekkinud eriarvamuste tõttu lahkus lasteaiaosakond  
1907. aasta sügisel seltsist, selle alusel moodustati ise- 
seisev Tallinna Eesti Lastekasvatuse Selts.5 
  1910. aastal alustas Tartu Lasteaia Selts eestikeelset 
ja -meelset lasteaednike koolitamist. 
  1920. aastal avati Tartu Õpetajate Seminari  
juures Lasteaednikkude Seminar koos harjutuslasteaiaga.  
Harjutuslasteaed oli esimene ja tol ajal ainus Eesti laste-
aed, mis oli riiklikul ülalpidamisel. Kõik teised lasteaiad 
olid valdavalt era- või munitsipaallasteaiad. 1927. aastal 
suleti Tartu Lasteaednikkude Seminar Eesti Vabariigi 
Haridusministeeriumi korraldusel. Põhjuseks toodi laste-
aiakasvatajate üleproduktsioon.6 
  1936. aastal avas aga Elfriede Lender Tallinnas  
oma gümnaasiumi juures üheaastase lasteaednike  
kursuse, millest 1937. aastal kasvas välja E. Lenderi  
Lasteaednike Eraseminar (F. R. Kreutzwaldi 25).  
Roosikrantsi 12 tegutses Kodumajanduse Instituudi  
Lastehoidjatekool. 

LINNADE LASTEAIAD
Tallinna esimene munitsipaal-lasteaed pärineb  
1918. aasta suvest, mil Saksa okupatsioonivõimud avasid 
saksakeelse lasteaia, aga juba 2. detsembril 1918 kinni-
tati õppekeeleks eesti keel. Lasteaed vahetas mitu korda 
asukohta (Vene 31, Vana-Viru 15, Tui 12) ning kolis 
siis 1923. aastal Koplisse Vene-Balti tehase koolimajja.7 
1928. aastal valmis toonase nimega 1. Lastepäevakodule 
arhitekt Herbert Johansoni projekti järgi spetsiaalselt 
lasteaiaks mõeldud hoone Kopli 104 (reg nr 8754). Kopli 
piirkond oli Tallinna olulisim tööstuspiirkond ja sellega 
lahendati paljude töölisperekondade mured. Lisaks aia-
rühmadele avati siin ka esimesed Tallinna sõimerühmad. 
Lasteaia hoone ehitamisel arvestati hoolikalt asukoha  
valikuga – see pidi asetsema Kopli teest eemal, metsa- 
tuka keskel, et teepoolne mängumuru oleks kaitstud 
põhja- ja idatuule eest. Hoone on projekteeritud lapse-
sõbralikult, erilist tähelepanu pälvisid lastepäraselt rõõm-
sate värvidega kujundatud siseruumid. Hoone interjöör 
peegelvõlvidega lagede, seinapaneelide, sepiste, puit- ja 
kiviparketiga on hästi säilinud ja kipsist inglipead seintel 
rõõmustavad ka tänaseid kasvandikke. 
  Ka järgmine esinduslik lasteaiahoone valmis Herbert 
Johansoni projekti järgi: 1931. aastal valmis 1924. aastal 
asutatud ja algselt Constance Poskalt renditud ja Jaan 
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(1) Paljud varased lasteaiad tegutsesid ainult suviti ja olid mõeldud eelkõige tööliste lastele. Sindi kalevivabriku suvine lasteaed u 1870. aastal. 
Foto Eesti Ajaloomuuseum (2) Tallinnas tegutsenud Eestimaa Rahvahariduse Seltsi lasteaia kasvatajad ja lapsed 1910. aastatel. Seltsi ees-
märk oli edendada eesti keelt ja rahvaharidust. Foto Eesti Ajalooarhiiv (3) Herbert Johanson on projekteerinud nii fotol oleva Tallinna esimese 
munitsipaallasteaia Kopli tänaval kui ka Jaan Poska lasteaia J. Pärna tänaval. Foto Martin Siplane, Eesti Arhitektuurimuuseum (4) Vabaduse 
pst 135a lasteaed Tallinnas on üks kümnetest Eesti Projekti tüüpprojekti  järgi ehitatud 90 kohaga lasteaed-sõimedest. Foto Karl Oras, 
1959, Eesti Filmiarhiiv (5) Magalarajoonidesse projekteeriti vastavalt korterite arvule üsna tihe lasteaia- ja koolivõrk. Endine lasteaed nr 143 
Õismäel, praegu Haabersti sotsiaalkeskus. Foto Harald Leppikson, Eesti Filmiarhiiv

(2)

(5)

(4)

(1)

(3)
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Poska 6 ruumides tegutsenud8 Tallinna Linna 5. Lasteaia 
jaoks hoone Jakob Pärna 2 (reg nr 8799).
  Herbert Johansonile omistatakse ka Nikolai Thamm 
sen 1882. aastal projekteeritud Pärnu mnt 123 Šveitsi 
stiilis puitpitsvilla (reg nr 27915) kohandamist lastepäeva- 
koduks 1930. aastal. Arvatakse, et see hoone võeti laste-
aiana kasutusele juba 1919. aastal ja kohalike meenutuste 
järgi teenisid siin kasvatajatena diakonissid.
  Lasteaedasid rajatigi toona peamiselt linnadesse. 
Rakveres pidas 1904. aastal lasteaeda Alaealiste Hooldus-
maja Ülalpidamise Selts. Esimene suvine linnalasteaed 
pärineb aastast 1919 (Pikk 49). 1930. aastal avati uus 
lasteaiamaja Koidula 14, kuhu mahtus ka emade ja laste 
nõuandepunkt, eelkooliealiste laste raamatukogu ning 
karskusselts. See Virumaa Lastekaitse Ühingu tellitud ja 
August Tauki projekteeritud hoone9 on leidnud ära märki-
mist ka 20. sajandi arhitektuuri inventuuris.

NÕUKOGUDE AEG
Lasteaedade avamise tõeline buum algas Nõukogude 
okupatsiooniga 1940. aastal, sest seni kodus püsinud nai-
sed tuli tööle suunata. Massiliselt hakati lasteaedu rajama 
ka maale, sest kollektiviseerimisega totaalselt muutunud 
maaelu mõjutas kõige otsesemalt senist peremudelit.  
Kui 1940. aastal tegutses Eestis 104 lasteaeda, siis  
1970. aastal oli lasteaedu juba 644.10 1941. aastal määrat-
leti asutuse eesmärk: „Lasteaed on riiklik nõukogude 
ühiskondlik kasvatusasutis lastele 3 kuni 7 eluaastani, 
mille eesmärgiks on kindlustada laste igakülgne areng 
ja kasvatus kommunismi vaimus. Lasteaed võimaldab 
ühtlasi naisel – emal osa võtta majanduslikust, riiklikust, 
kultuurilisest ja ühiskondlik-poliitilisest elust”.11

  Linnades paigutati uued lasteaiad natsionaliseeritud 
hoonetesse. Siinkirjutaja lapsepõlv möödus sõimes, mil-
leks oli kohandatud 1929. aastal Georg Hellati projektee-
ritud Metsa 38, ja uhkes Eugen Sachariase projekteeritud 
funktsionalistlikus villas Mai 20 paiknenud lasteaias. 
  Kadriorus avati 1940. aastal lasteaed inseneriproua 
Meta Karstensile kuulunud majas Jüri Vilmsi 9 (reg 27 
296). Lasteaias tehtud remondid on üsna iseloomulikud 
natsionaliseeritud majadele – kahhelahjud ja parkett- 
põrandad viidi 1950. aastatel ametlikult prügimäele, enne 
seda pakiti need aga hoolikalt ning küllap on need täna-
seni kusagil kasutusel.
  Esimene lasteaia tüüpprojekti konkurss korraldati 
1944. aastal, sellele laekus hulk töid. Ei ole kindel, kas 
võistluse projektide alusel midagi ehitati, sest enamik 
1940.–1950. aastal avatud lasteaedadest tegutses era- 
majades või korterites. 
  1940. aastate lõpust aga hakati üle Eesti ehitama 
ühesuguseid lasteaedu, igal nõukogude kümnendil 
on oma tüüpprojekt. Stalinistlikest päevakodudest on 
põnevad näiteks Tallinnas Magdaleena ja Kangru tänava 
kompleksid – üle tänava paiknevad sõim ja lasteaed.  
20. sajandi arhitektuuri kaardistamise käigus tõsteti  
esile stalinistlikku tüüplasteaeda Vastseliinas, uhked  

lasteaiad leiab ka Sillamäelt, tagasihoidlikuma Oris- 
saarest ja mujalt.
  1959. aastal valmis Eesti Projektis üsna levinud  
90 kohaga lasteaed-sõime tüüpprojekt, mille alusel ehitati 
näiteks Tallinnas Timuti 24. Samal aastal otsustati hakata 
ehitama 12-rühmalisi mammutlasteaedu12, nt Tartus Kivi 
44. Sõim ja lasteaed ühendati nimetuse „lastepäevakodu” 
alla. Ka nende jaoks koostati 1960. aastate keskpaigaks 
oma tüüpprojekt. 
  1960. aastate lõpus ehitati rohkelt just maapiirkonda-
des, näiteks Lähtel ja Tõrvandis, Eesti Maaehitusprojekti 
140 kohaga lastepäevakodu projekti järgi. Projekti suureks 
eeliseks peeti võimalust vajadusel hoonet laiendada. 
  Neid tüüpprojekte ei ole seni kaitset väärivaks pee-
tud. Küll aga valisid 20. sajandi arhitektuuri kaardistajad 
1970. aastate esindajana välja Milvi Vainiku projekteeritud 
lasteaia Tõrvas, karniisiarhitektuuri näitena tüüpprojektide 
järgi valminud lasteaiad Püssis ja Vokas.
  1980. aastatest jäid sõelale unikaalne, paraku  
hävinguohus olev endise Kirovi kalurikolhoosi Piilupesa 
lasteaed Viimsis. Kompleksi eriti põnev osa on 1980. aas-
tate alguses Ado ja Niina Eigi käe all valminud post- 
modernistlik laiendus oma muinasjutulise välisilme ja 
sisekujundusega. Tähelepanu väärivad ka Saaremaal 
1987. aastal ehitatud Pärsama lasteaed ja Anu Kotli  
projekti järgi valminud Eikla lasteaed-algkool.
  Üks erilisemaid oli 1975.–1978. aastal eriprojekti 
alusel ehitatud Pärnu KEK-i lasteaed. Toomas Reinu leid-
likku projekti täiendas Helle Gansi hiidkirjadega interjöör 
ning Sirje Lapin-Runge betoonterrasside ja metallsõresti-
kega mänguväljak.
  Muinsuskaitsjatel tasub silm peal hoida ka tunnustusi 
saanud uutel lasteaedadel. 2009. aastal jahtisid Mies van 
der Rohe preemiat Siiri Vallner ja Indrek Peil (Kavakava 
OÜ) Lotte lasteaiaga Tartus. 2014. aastal sai kultuurkapi-
tali arhitektuuripreemia Kiiu Kiigepõnni lasteaed, autoriks 
Helen Rebane, Egon Metusala (Stuudio 2 Arhitektid). 

1 H. Rannap. Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia. https://www.hm.ee/et/ 
 ajalugu/eesti-kooli-ja-pedagoogika-kronoloogia, vaadatud 27.12.2017.
2  T. Pendla. Alushariduse korraldus ja koolieelsete lasteasutuste asutamine 
 Tartumaal aastatel 1940–1968. Magistritöö Tartu Ülikooli sotsiaal- ja 
 haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, 2012, lk 8.
3 T. Vapper. Milline koht on lasteaial Eesti kultuuriloos? (Intervjuu Krista 
 Aruga). Õpetajate Leht 24.11.2017. http://opleht.ee/2017/11/milline-
 koht-on-lasteaial-eesti-kultuuriloos/. Vaadatud 27.12.2017.
4 https://linnamuuseum.tartu.ee/kogume-malestusi/
5 Eesti Rahvahariduse Selts. Eesti Entsüklopeedia. http://entsyklopeedia.ee/ 
 artikkel/eestimaa_rahvahariduse_selts2. Vaadatud 27.12.2017.
6 Pendla, lk 9
7 http://koplila.tln.edu.ee/ajalugu/
8 http://poskalasteaed.weebly.com/ajalugu.html
9 O. Kirss. Rakvere esimesed lasteaiad ja päevakodud. Virumaa Teataja, 
 21.11.2007 https://virumaateataja.postimees.ee/2309923/rakvere-
 esimesed-lasteaiad-ja-paevakodud.
10 T. Pendla. Alushariduse korraldus ja koolieelsete lasteasutuste asutamine 
 Tartumaal aastatel 1940–1968. Magistritöö Tartu Ülikooli sotsiaal- ja 
 haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, 2012, lk 4.
11 Samas, lk 18.
12 Samas, lk 18
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(6) Pärnu KEK-i Kuldse Kodu keskteljele projekteeris Toomas Rein mängulise lasteaia. Kogu kompleks omandas omamoodi ideaalühiskonna 
oreooli. Foto u 1979, Jaan Klõšeiko, Eesti Arhitektuurimuuseum (7) Pärnu KEK-i lasteaia interjööride autor Helle Gans rõhutas lasteaia 
mängulisust – värvid, hiiglaslik seinagraafika ja lõbus mööbel. Fotod Harald Leppikson, Eesti Filmiarhiiv (8) Kui mustvalge foto seda edasi  
ei anna, siis laste näod kindlasti – Kuldse Kodu lasteaed oli värviline ja innovaatiline (9) Ado Eigi projekteeritud Haabneeme lasteaed näeb 
välja nagu muinasjutuloss. Foto Rein Vainküla, Eesti Arhitektuurimuuseum

(6)

(8)

(9)

(7)
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JOHANN NAHA  
JA TEMA PÄRAND

Johann (Johan) Naha sündis 3. jaanuaril 1902. aastal 
Riias. Tema isa Peeter oli pärit Paistu kihelkonnast. 
Lapsepõlves ja noorukieas elas J. Naha Riias, Bremenis, 
Pjatigorskis ja Moskvas. 1929. aastal lõpetas ta Riigi 
Kunsttööstuskooli graafikaosakonna ning sai 1936. aastal 
rakenduskunstniku tunnistuse. Pedagoogikakursustel 
omandas J. Naha joonistusõpetaja kutse. Ta täiendas end 
Pariisis, Berliinis jt Euroopa linnades. Aastatel 1929–
1936 töötas J. Naha Tallinnas O. Kilgase tekstiilivabrikus 
mustrikavandajana ja reklaamiosakonna juhina. Seejärel 
tegutses ta vabakutselisena. J. Naha lahkus Eestist  
1944. aasta sügisel ning alates 1945. aastast elas  
Münchenis, kus tegutses vabakunstnikuna, viljeledes 
akvarelli ja monotüüpiat ning joonistust. J. Naha on loo-
nud vabagraafikat, illustreerinud ja kujundanud raama-
tuid, plakateid jm. Rahvusvaheliselt tuntuks sai ta eks- 
liibristega. J. Naha suri Münchenis 1982. aastal.

ARHITEKTUURI- JA KUNSTIAJALOO UURIJA
Juba alates 1925. aastast tegeles J. Naha kutsetöö kõrval 
eesti arhitektuuri- ja kunstiajaloo uurimisega. Ta käis 
mööda Eestit ning tegi ehitiste ja kunstivarade kohta 
üleskirjutusi, jooniseid, joonistusi ja fotosid. Samuti 
kogus ta ajaleheväljalõikeid ning infot ja materjale teistelt 
sama valdkonnaga tegelevatelt inimestelt. J. Naha huvi 
olid laialdane. Teda köitsid nii kirikud kui ka linnamajad, 
talutared ja mõisad. Ta kirjeldas sõjapurustusi Tallinnas 
ja Põltsamaa lossis. Tema tähelepanu all olid kalmistud, 
linnused, arheoloogia, Tallinna vanalinn, kirikukellad, 
kirikuinventar jm.

KAVATSUS AVALDADA RAAMATUID  
EESTI KIRIKUTEST
J. Naha käsikirjalistest materjalidest selgub, et tal oli 
plaanis kirjutada raamat või mitu Eesti kirikutest ja nende 
kunstivaradest. 1938. aasta dateeringut kandvates raa-
matute ülesehituse kavades on teemaks nii kirikute arhi-
tektuur kui ka sisustus, samuti matusekohad, kiriklad, 
arhiivid ja vennastekoguduse palvemajad. Raamatu sisse-
juhatuse mustandis (kirjutatud pärast 1941. aasta sügist) 
põhjendas J. Naha, milleks sellist raamatut vaja on.  
Ta kirjutas sõjast ja laastamisest, mis hävitas palju vara  
ja väärtusi. J. Naha tõdes, et kuna ei ole avaldatud inven-
tariseerimisi kunsti- ja kultuuriloolise sisuga esemetest, 
siis ei ole isegi ülevaadet kaotuse ulatusest ning tagant- 
järele on ka võimatu seda kindlaks teha. Raamatuga tahtis 

ta parandada tehtud viga ja edaspidiste üllatuste vastu 
kindlustada. Plaanitavatest raamatutest ilmus trükis vaid 
üks – Hugo Peetsiga kahasse kirjutatud 19-leheküljeline 
„Tallinna Püha Vaimu kirik: ehitus, ajalugu ja kunsti- 
varad”(1933).

MUINSUSKAITSE AASTARAAMATU KAVA
J. Naha käsikirjalistes materjalides on ka 1938. aastal 
koostatud muinsuskaitse aastaraamatu kava. Käsitlemist 
leidvate teemade loetelus on: selgitus muinsuskaitse 
põhimõtetest ja vajadusest, etnograafiline ja ajalooline 
muistis ning nende säilitamise tähtsus, Eesti muu-
seumid ning nende võrdlus välismaa muuseumidega, 
vabaõhumuuseumid ning selle vajadus Eestis, artiklid 
üksikküsimustest (Iru maalinnuse kaevamiste aruanne, 
Pirita kloostri kaevamis- ja konserveerimistööd), vare-
mete lammutamine, muinsuskaitse Eesti naabermaa-
des ja Lääne-Euroopas, muinasvarade registreerimine, 
muinsuskaitse ajalugu Eestis, muinsuskaitse seadus ja 
korraldused, muinsuskaitse alla võetud kinnis- ja vallas-
muististe nimestik, muinsuskaitse tegijad Eestis ja nende 
ülesanded, muinsuskaitse usaldusmeeste võrgu loomine, 
muinsuskaitse alla võtmise kord, muinsuskaitseinspek-
tori aastase tegevuse aruanne, genealoogia ja sugukonna 
uurimise tähtsus. Aastaraamatu mahu kohta kirjutas  
J. Naha: „Kuna esimene M.K. aastaraamat sisaldaks rea 
põhimõttelisi asja selgitamisse puutuvaid küsimusi ning 
seadust, mida ei saa jagada järgnevateks artikliteks, siis 
näib ta kaustalt paisuvat 2–3 korda suuremaks kui vas-
tav Looduskaitse aastaraamat. Kuid järgmised numbrid 
tuleksid märksa vähema kaustalised.” Muinsuskaitse 
aastaraamatute ilmumine sai tõeks 67 aastat hiljem – 
aastaraamatut antakse välja alates 2005. aastast.

J. NAHA KOGUTUD MATERJALIDE SAATUS
Kui J. Naha 1944. aastal Eestist lahkus, siis jäid tema 
kogutud käsikirjalised materjalid – 11 kasti-kohvrit  
kultuurilooliste materjalide, raamatute, fotonegatiivide ja 
muu kraamiga – Sutlema metsaülema elamu verandale. 
Koju Sakala tänavale jäi J. Nahal raamatuid, ikoone,  
pilte. Teatritegelase Otto Aloe kätte jättis J. Naha hoiule 
raamatuid, käsikirju, fotosid jm. Saksamaal elades tun-
dis ta suurt muret oma materjalide ja raamatute saatuse 
pärast ja pidas sel teemal kirjavahetust Eestis elava arhi-
tektuuriajaloolase Ernst Ederbergiga ning pärast viimase 
surma 1973. aastal sideajaloo uurija Julius Bleyeriga.  

 
Marju Raabe

AJALUGU
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(1) Johann Naha. Foto Eesti Kunstimuuseum (2–6) Näiteid 
Johann Naha käsikirjalistest materjalidest Muinsuskaitseameti  
arhiivis (2) Toolse linnus, pliiatsijoonistus (1937) (3) Ridala  
maastik, pastell (1931) (4) Vana Tallinna vaade, visand (1934)

(2)

(3)

(4)

(1)

E. Ederberg oli toonud materjalid 1944. aastal Sutlemast 
ära. Kast J. Naha kultuuriloolise arhiiviga ja kohver foto-
negatiividega jäid Arhitektuuri Valitsuse arhiivi hoiule. 
1974. aastal kirjutas J. Naha Julius Bleyerile: „Tänan 
ka Inspektsiooni juhatajat F. Tompsi1 ja abi O. Maasi2 
minu materjalide hea hooldamise ja abivalmiduse eest. 
Olen õnnelik, et need materjalid on heades kätes. [---] 
Sooviks on vaid, et materjalid saaksid võimalikult mingi 
süsteemi järgi korrastatud ja, kui leidub asjahuviline, see 
töö jätkatud. Need materjalid pole ju löplikud, vaid on 
’jooksev dokumenteerimise ja uurimise töö’; mille lõppsiht 
on avaldamine trükis.” J. Naha materjalid on leidnud aja 
jooksul tänulikku kasutamist, mis kajastub näiteks Villem 
Raami kirjas J. Nahale (1979): „[---] Erilise heameelega 
aga kirjutan Teile oma kohtumisest Teiega oma töölaua 
taga. Lugu puudutab Teie arhiivi, mida muinsuskaitse 
keskus muide suure hoolega hoiab ja sageli ka kasutab. 
Möödunud sügisel, kuskil augusti lõpul sain ülesande 
kiirendatud korras läbiuurida Pühalepa kirik. Töö kujunes 
väga huvitavaks ning üllatuste rohkeks (aastaid varem olin 
selliselt läbikatsunud ka naaberkiriku Käinas). Seoses 
kõnesoleva tööga pöördusin mõistagi ka Teie arhiivi poole, 
kust leidsin väga huvitava ning suure hoole ja oskusega 
koostatud Pühalepa kausta. Tsiteerin seda siira hea- 
meelega! On ju asju, mis vahepeal on läinud kaduma  
või lihtsalt ununenud, ja neid, millele ise ei oska tähele- 
panugi pöörata.” 
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J. NAHA ELU JA TEGEVUST KAJASTAVAD 
MATERJALID EESTI ARHIIVIDES
Muinsuskaitseametile andis J. Naha materjalid 1993. 
aastal üle Vabariiklik Linnaehitus- ja Arhitektuurimäles-
tiste Kaitse Valitsus. Materjalid pärinevad 1920. aastatest 
kuni 1944. aastani. Kogu koosneb 82 säilikust. See digi-
teeriti 2013. aastal ning on kättesaadav kultuurimälestiste 
riiklikus registris (http://register.muinas.ee).
  Eesti Kunstimuuseumi arhiivis on mahukas  
J. Naha isikuarhiiv (sealt pärineb ka eelpool toodud  
tsitaat V. Raami kirjast). Isikuarhiivis on J. Naha ja tema 
abikaasa Dagmari elu ja loomingut puudutavad mater-
jalid: dokumendid, mahukas kirjavahetus, loomingulist 
tegevust kajastavad materjalid, fotod. Paraku ei ole arhii-
vil infot, millal J. Naha isikuarhiiv Eestisse toodi ja kes 
selle kunstimuuseumile üle andis. J. Naha isikuarhiiv on 
suuruselt teine Eesti Kunstimuuseumi isikuarhiividest, 
sisaldades 374 säilikut. Kui Muinsuskaitseameti arhiivis 
säilitatavad materjalid sisaldavad põnevat materjali eeskätt 
Eesti kultuuripärandi kohta, siis isikuarhiiv avab meile  
J. Naha isiku.

  Väike hulk J. Naha materjale (albumid, postkaardid, 
eksliibrised) on Tallinna Linnaarhiivis. Need andis J. Naha 
soovil arhiivile üle J. Bleyer (1972 ja 1975).
  Johann Naha soov, et tema materjalid saaksid kor-
rastatud ja leiaksid kasutust, on täitunud. Tema pärandiga 
tutvumine on pakkunud ja pakub edaspidigi rohket  
avastamisrõõmu eesti arhitektuuri-, kunsti- ja muinsus-
kaitseajaloo uurijatele.

Artikli kirjutamisel on kasutatud Muinsuskaitseameti 
arhiivi Johan Naha käsikirjade kogu (ERA.5025.2.) ja 
Eesti Kunstimuuseumi arhiivi fondi „Johann Naha – 
kunstnik” (EKMA.57).
  Autor tänab artikli kirjutamisel osutatud abi eest 
muinsuskaitseameti arhiivi juhatajat Riina Hiobit,  
Eesti Kunstimuuseumi arhiivi juhatajat Ulrika Jõemäge 
ja Tallinna Linnaarhiivi uurimissaali konsultanti Indrek 
Hinrikust.

(5) Lehekülg Ridala kiriku kirjeldusest (6) Märjamaa kiriku, sisustuse ja inventari kirjeldus

1 Fredi-Armand Tomps (snd 1928).
2  Olev Maas (1930–2004).

(5) (6)
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MILITAARSE KUNSTIPÄRANDI STAATUS JA SAATUS?
NAISSAARE „ALFONSO” RESTAUREERIMINE

Avalikkuse suurt tähelepanu pälvinud Naissaare  
endise sõjaväeklubi mereväelase pannoo restaureerimine 
2017. aasta suvel oli esimene katse säilitada seda liiki 
habrast pärandit. Nõukogude militaarkunsti vastuoluline 
staatus ning keeruline saatus annab põhjuse vaadelda 
selle kunsti ja ka saare laiemat konteksti ning küsida: 
kas, kellele ja milleks?
  Sõjalisi ehitisi rajati Tallinnaga seotud Naissaarele 
juba 18. sajandi alguses Rootsi ajal, kuid siin leidub  
isegi Briti ja Prantsuse militaarset pärandit. Uut tüüpi 
merekaitsebaas tsaariaja lõpust säilis läbi erisuguse 
riigikorra kuni nõukogude aja 1950. aastate lõpuni, 
aga 1980. aastatel domineeris saarel juba mereväe 
miiniväeosa. Hiiglaslik ladu ja koostamistehas asusid 
saare keskosas, sadam idaosas, elamis- ja hoolduslinnak 
lõunaosas ning kitsarööpmeline raudteevõrk üle saare. 
  Põhjaosas asusid veel meresideväelased, õhutõrje 
raketiväelased, KGB-le alluv piirivalve ning mereväele 
alluv lepingulise tsiviiltööjõuga tulejaam. Kogu nõu- 
kogude aja oli sõjaväeala suletud. Kokku võis tollal saarel 
elada suurusjärgus 500–1000 inimest – ajateenijat, 
kutselist sõjaväelast ja viimaste pereliiget.

NÕUKOGUDE SÕJAVÄE KUNSTILINE KESKKOND
Uut Nõukogude ühiskonda ja inimest taheti peatselt saa-
buva kommunismi ootuses vormida ka teatud tunnustega 
kunsti abil. See algas juba maast-madalast lasteaias, eriti 
oluline oli aga kohustusliku ajateenistuse aeg. Seetõttu oli 
sõjaväekeskkonna kujundamine ideoloogiliselt vastutus-
rikas, samas pidi sealne kunst olema lihtsa ja lööva vormi 
ning selge sõnumiga.
  Kunsti oli Nõukogude sõjaväes laias laastus kolme 
liiki. Esimene oli kutseliste tellijate ja teostajatega ametlik 
ja avalik kunst (nt mälestusmärgid). Teine oli enamasti 
kunsti mõttes profaanidest tellijate ja (pool)kutseliste 
teostajatega sõjaväe(osa)sisene kunst. Kolmas oli sõja-
väelaste mitteformaalsed grupisisesed profaansed kunsti- 
praktikad (tätoveeringud, demblialbumid1, kohandatud 
vormielemendid2jms).
  Teise liigi monumentidest ja teatrilavade suure- 
mõõtmelistest kujunduselementidest mõjutatud kunst  
(väeosade peasissepääsud, pidulikud rivistusplatsid, 
aumüürid, klubid jms) oli oluline poliitilise ja kunstilise 
kasvatustöö koht. Selle temaatika anti ette kõrgemalt 
poolt, kui aga vahetul ülemal või väeosa poliitjuhil oli veel 

omi ambitsioone, jäi sõjaväekunstniku loomeõigus eriti  
väheseks. 
  Kunstniku amet oli 1980. aastate sõjaväes ikkagi 
ihaldusväärne. Ta oli küll ajateenija ja pidi tihti töötama 
päevi ja öid, et nõutav teos valmiks mingiks ametlikuks 
sündmuseks. Töötas ta aga omaette, oli sellal vabastatud 
vahikordadest ja toimkondadest ning hinnatud ülemate 
seas. Ametikohale jagus kunstiharidusega ajateenijaid, 
nagu näitab ka säilinud teoste tehniliselt küllaltki kõrge 
tase.

NAISSAARE MAALITUD MEREVÄELANE
Miiniväeosa klubisaali kinoavadega tagaseinale maalis 
keegi sõjaväekunstnik suure pannoo, mille vasakpoolne 
pildiväli on praeguseks hävinud (foto 1). Vähemalt rea- ja 
seersantkoosseisu üks hinnatumaid ajaveetmisviise oli 
filmide vaatamine ja sedapidi ei pääsenud tagaseina pan-
noo üldse mõjule. Mõjusast kompositsioonist hoolimata 
võib jaotus ja teemavalik tunduda kummaline, kuid juhus-
likkus taandub lähemal vaatlemisel.
  Esitati arhetüüpseid Nõukogude kujundeid (punasele 
tähtviisnurk või sõjalaev Aurora), aga ka pikemat aega 
Nõukogude Liidu igapäevaelus figureerinud (raudtee 
Baikali järvest kuni Amuuri jõeni; BAM) või lähituleviku 
aktuaalseid sündmusi (NLKP 27. kongress). Pildil vase-
mal ehk kurakätt oli stseene kangelaslikust minevikust. 
Vaataja jaoks imaginaarse võitluse jooksul viis ajajoon 
pildi paremale ehk hüvakätt osale, kus kujutati nende 
kangelaste järglasi väärivat olevikku või veelgi helgemat 
tulevikku.
  Keskmes on merelainetest ümbritsetud tunnusomase 
krae, alussärgi ja mütsiga alama auastme mereväelane 
(fotod 7, 8). Eriti lintidel või rummul oleva oma laeva 

 
Robert Treufeldt, Hilkka Hiiop
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(1) Praeguseks hävinenud ja restaureerimisel taastamata  
jäänud pannoo vasaku osa stseenid. Foto Siim Vahur, 2000  
(2) Paldiski põhjalinnak lammutati kevadel. Foto Robert Treufeldt 
(3) Pääsküla õhutõrjeraketibaasi peasissekäik oli toodud esile  
harvaesinevalt lausa kahe ehismüüriga. Neist väljaspool väeosa 
piiri asuv oli lahendatud pilkupüüdvate ajalooliste motiividega. Foto 
Villu Plink (4) Mereväe polügoon Kuusalu vallas Haral. Sadama 
tehnilise hoone õhuruumi ilmestab maalitud mereväelase portree. 
Foto Ainar Luik (5) Keskmaaraketibaas Väike-Maarja vallas Avispea 
külas. Maalitud pannoo keskmes on sõdur ja ballistilised keskmaa-
raketid. Foto Robert Treufeldt (6) Pioneeriväeosa söökla Tapal. 
Mosaiikpannool olev rahvarõivastes naine on kujundatud kokku 
eesti, balti ja slaavi pärandist. Foto Villu Plink 
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nimega sirmita madrusemüts on olnud mereväelase üks 
tunnuseid üle maailma, sh ka Vene keiserlikus mereväes. 
Nõukogude ajal eemaldati spioonide kartuses mütsi 
rummult laeva nimi, 1980. aastatel oli seal kas mereväe 
üldnimetus (nagu pannoolgi, täht-tähelt ‘sõja-mere- 
laevastik’) või isegi juba laevastiku nimi.
  Mereväelane justkui toetub Nõukogude Liidu 
juhtsümbolitele: viisnurgale ja sõjalaevastiku lipule. Või 
toetavad need n-ö tagalast hoopis mereväelast? Viisnurk 
oli propagandaplakatitel peaaegu kohustuslik element, 
kuid ka vormis ja mütsiga mereväelase ning sõjalaevade 
ahtrilipu motiivi on neil kasutatud ohtralt.

VÄIKESTE PILDIVÄLJADE LOOD
Nõukogude mereväelase ametlikku „tugevat sidet rahva 
ajaloo ja tulevikuga” kujutasid väiksemad pildiväljad 
külgedel. Vasakul ülemisel kujutati rünnakut alustavat 
mereväelast ja alumisel sõjalaeva Aurora vöörikahurist 
tulistamas (foto 1). Viimane (tegelikult tühilask) olevat 
olnud algus Oktoobrirevolutsioonile ja see omakorda 
Nõukogude korrale. Neid stseene kasutati Nõukogude 
Liidu propagandas läbi aegade ohtralt.
  Paremal ülemisel väljal (fotod 7, 8) pühendusena 
kirjutatud „NLKP XXVII kongress” andiski pannoo arvat-
ava maalimisaja terminus ante quem. Pärast pikka  
„seisaku-aega” alustas NLKP 1980. aastate keskel 
„noore” ja tegusa Mihhail Gorbatšovi juhtimisel Nõu- 
kogude režiimi uuendamist ülevaltpoolt. Üks Nõukogude 
sõjaväeosa muidugi toetas harjunult kõike ametlikku, 
sest ka Nõukogude sõjaväes ei võetud loosungeid enam 
tõsiselt. 1986. aasta veebruaris-märtsis toimuski  
pannool kujutatud NLKP kongress, millel alustatud 
uuendamine lõppes teatavasti Nõukogude Liidu kokku- 
varisemisega.
  Paremal keskel on selle aja propagandaehitisi. Üks 
neist on 4300 kilomeetri pikkune „sajandi ehitus” (ehkki 
selle eellugu oli kauges 19. sajandis), tegelikult sõjalise 
otstarbega raudtee BAM, mille järjekordset etappi ehitati 
aastatel 1974–1984 rohke kära saatel. Teine on kaua- 
aegne (elektrijaamu mütologiseeriti juba nõukogude 
algaegadel) propagandaehitis Sajaani–Šušenskoje 
hüdroelektrijaam, mille järjekordne etapp oli 1980. aastatel 
päevakohane, aga jäigi nõukogude aegu lõpetamata.
  Paremal all on idealiseeritud Nõukogude Liidu amet-
like ühiskonnakihtide (tööliste, talurahva ja haritlaste) 
esindajaid. Ette oli nähtud, et eelkõige pidi kujutatama 
töölisklassi; kui aga kõiki kolme kihti, siis juhtiv pidi ikkagi 
olema töölisklass. Naissaare pannoo ongi selles konteks-
tis haruldane, sest esiplaanil on just lipsuga haritlane –  
veel tollal võis lips olla ka proletaarlaslik stigma mitte-
tootva haritlase kohta.

RESTAUREERIMINE. KUIDAS NIMETUST 
MEREVÄELASEST SAI ALFONSO
Pärast Vene sõjaväe lahkumist 1994. aastal jäi saar Viimsi 
valda. Millalgi kadusid kasutuseta klubi aknad ning hävis 

katus, pannoo jäi sademete ja pakase kätte. Kui hoonet 
hakati 2010. aastate algul kohandama päästekomando 
tööks, kerkis päevakorda ka pannoo staatus ja saatus.
  Pannoo restaureerimiseks kutsus Viimsi vald 2013. 
aastal spetsialistid olukorda hindama. Maalingu seisukord 
oli ehmatav – kunstiloomeks ebasobivate materjalidega 
valmistatud teos koorus peaaegu terves ulatuses alus-
pinnalt ning lahtiste värvitükikestena maha pudenemine 
oli vaid kuude küsimus. Avariitööna kaitsti värvikiht marli-
kleebisega, mis ilmselt päästiski teose lõplikust hävin-
gust. Seejärel töö seiskus.
  Uuesti soovis Viimsi vald teose konserveerimist 
2017. aasta sügisel. Arvestades pannoo mõõte (u 9 × 2 m),  
raskesti prognoositavat töömahtu, Naissaare keerulist 
logistikat ning peamist – teose küsitavat kunstilist  
väärtust ja ideoloogilist taaka, olime töö suhtes esialgu 
skeptilised. Ühiselt otsustati, et pannoo kooruv värvikiht 
kinnitatakse vaid hädavajalikus ulatuses n-ö „figuratiivse-
tel” aladel ning luuakse pigem teose kontekst, mis aitaks 
rääkida vastuolulisi lugusid saare militaarsest lähi- 
minevikust.
  2017. aasta suvel algas pannoo restaureerimine. Risk 
ja tehniline väljakutse oli suur – kas ja millises ulatuses on 
üldse võimalik kinnitada nii keerulises seisukorras värvi- 
kihti, mis ei allu klassikalistele töömeetoditele? Üle ootu-
ste õnnestus siiski ligi 95% maalingust päästa. Restau-
reeriti ainult väljaloetavaid osi, ülejäänu markeeriti vaid 
tinglikult. Uued osad jäeti tooni võrra heledamaks, et hoo-
likal vaatlemisel oleks võimalik neid originaalist eristada 
(fotod pannoo restaureerimise etappidest leiad lk 67). Töö 
käigus hakkasid tegijad seni nimetut mere-väelast kuidagi 
iseenesest kutsuma ebanõukogulikult „Alfonsoks” – ehk 
just reaktsioonina objektist, keskkonnast ja konserveerimis- 
probleemidest tekkinud äraspidisuse tõttu?

NÕUKOGUDE SÕJAVÄEKUNST EESTIS 
JA SELLE TEADVUSTAMINE
Naissaare töö erilisust rõhutab asjaolu, et muinsuskaitse 
vallas harvaesinevana ületas see isegi BBC uudise- 
künnise. Mereväelase pannoo restaureerimine ja taasava-
likustamine annab kindlasti tõuke käsitleda seda kiiresti 
hävivat pärandit teadlikumalt ja laiemalt.
  Üritasime ka hakata kaardistama seda pärandit, 
mida Eesti alal võis olla suurusjärgus 1000 kunstiliselt 
kujundatud välis- (väeosa sissepääsu, pidulikku rivistus-
platsi, ehismüüri) ja teist samapalju siseobjekte (propa-
ganda, ohutustehnika vms näitlikud vahendid, punanurk, 
Lenini tuba või klubi). Tulemus oli üllatav, ent ka ehmatav.
  Arvukast, kuid väheteadvustatud ja -hinnatud kunsti- 
nähtusest on säilinud vaid suurusjärgus sada teost  
(20 monumentaalmaali, 20 ehismüüri ning 60 monumen-
taalset tarbeteksti ja -pilti). Esineb ka kunstiliselt üsnagi 
silmapaistvaid näiteid (mosaiigid ja maalingud Tapa  
pioneeriväeosa sööklas või mereväelane Hara baasi  
sadamas), mida avaliku ligipääsu korral on endale salves-
tanud peaaegu iga kaameraga külastaja.

KUNST
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  Varem pole sõjaväesisest kunsti teadlikult säilitatud, 
kuna tegu on nii tehniliselt keeruka kui ka ideoloogiliselt 
vastumeelse pärandiga. Samas on okupatsioonide pärand 
üks osa meie ajaloost, milleta pole võimalik terviklikult 
tunnetada lähimineviku Eestit. Ka alles 30 aastat tagasi 
tehtud „Alfonso” pole enam ilma lisaseletusteta aru- 
saadav, seepärast koostasime pannoo alla ka seda ja 
Nõukogude sõjaväesisest kunsti üldisemalt tutvustava 
ekspositsiooni.
  Kogesime terve töö käigus oma tegevuse vastu era-
kordset tähelepanu. Seegi on järjekordne märk, et kunst 
kõnetab mitte ainult läbi kunstile omaste kategooriate, 
vaid hoiab nii isiklikku kui ka ühiskondlikku mälu, jutus-
tab lugusid ja avab olnut. Naissaare mereväelase pannoo 
teadvustamine oli esimene katse laiemalt rääkida läbi 
sõjaväekunsti mitte ainult ühe koha lugu, vaid mäletada 
selle abil ka ühte perioodi Eesti ajaloos.

1 Dembel  DMB  „demobiliseerima”. Teenistusaja lõpupoole hakkas 
 ajateenija koostama mitteformaalset (määrustikuvälist) albumit oma 
 väidetavalt kõrge staatusega teenistusest. Albumite kujundamine oli tihti 
 sõjaväekunstnikele tulus kõrvaltöö, mille eest tasuti teenuste või rahaga. 
 Uhke album oli edasises tsiviilelus prestiižne enamikus Nõukogude Liidu 
 (maa)piirkondades.
2 Vanema olija või demobiliseeritu staatust rõhutati ka vormikandmise 
 mitteformaalsete elementidega ja eriti koju püüti minna loominguliselt 
 vägagi täiendatud vormis. Selliselt ringiliikumine (kojusõit üle Nõukogude 
 Liidu võis kesta päevi) oli ohtlik, sest komandanditeenistuse sõjaväe-
 patrullid suhtusid sellisesse määrustikuvälisesse „klounaadi” vägagi 
 karmilt.
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(7) Naissaare pannoo enne konserveerimistööde algust. Foto Tõnu 
Noorits, 2013 (8) Naissaare pannoo pärast konserveerimist. Foto 
Villu Plink (9) Värvikihi kinnitamine. Fotod Eesti Kunstiakadeemia 
(10) Konserveerimisprotsess
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PURDI MÕISA  
RESTAUREERIMISLOOGA LAGI

Purdi mõisa barokne peahoone on ehitatud mitmes etapis 
18. sajandi 60–70. aastatel. Suuremaid muudatusi ja 
ümberehitusi on hoones tehtud veel 19. sajandi II poolel ja 
20. sajandil seoses hoone kohandamisega kooli tarbeks.
  Mõisa omanike hulka on kuulunud 18. sajandi  
algupoole Bockide, 18. sajandi teisel poolel Barnoffide ja 
1805. aasta võõrandamiseni Ungern-Sternbergide aadli-
suguvõsa. 
  Ulatuslikumalt ehitati mõis ümber 19. sajandi teisel 
poolel – peamiselt kujundati ringi hoone keskosa ning 
hoonele lisati portaali kohale sammastele toetuv rõdu 
(hävinud) ja tagaküljele veranda. Sellest ajast pärine-
vad ilmselt ka mõisa keskrisaliidi I ja II korrusel olevad 
imposantsed historitsistlikud laemaalingud ning veranda 
seinu kaunistanud kompositsioon. Kahjuks on I korruse 
maalingud hävinud nii verandal kui ka siseruumis, teave 
nende kohta pärineb üksikutelt säilinud fotodelt. Seevastu 
oli II korruse läänepoolse ruumi laemaaling korduvate 
ülevärvimiskihtide all säilinud. Tuginedes fotodele,  
näivad kõik kolm maalitud ruumi kuuluvat ühte  
viimistlusetappi.

MAALINGU KIRJELDUS JA  
KUNSTIAJALOOLINE POSITSIOON
Väärtuslik ja kompleksne historitsistlik laedekoor on teh-
tud pruunides, puitu imiteerivates toonides. Kogu laepind 
on jaotatud keskpunkti suhtes sümmeetriliselt paikneva-
teks „kassettideks” ja väljadeks, mida palistavad peened 
dekoorielemendid, nagu munavöö, lill/taimornament, 
maske meenutavad näod jne. Kompositsioonil on väga 
tugev kolmemõõtmeline tunnetus, maalitud kassetid ja 
teised ehisdetailid eenduvad kahemõõtmeliselt pinnalt 
illusoorse füüsilisusega.
  Huvitava tõigana leiti uuringute käigus ruumi  
kirdenurga seinalt, otse peegelvõlvi alt dateeritud ajalehe- 
fragment kuupäevaga 6. märts 1898. See asus otse 
laemaalinguaegse seinaviimistluskihi all. Seetõttu võiks 
seda pakkuda ka maalingu dateeringu varaseimaks  
aastaks. Ühtlasi viitab ajalehefragment sellele, et koos 
maalinguga on ruumi seinad olnud tapeeditud.

RESTAUREERIMISLAGI
Uuringute käigus hinnati maalingu säilivust keeruli-
seks – see oli kaetud korduvate ülemaalingutega, mille 
irduv koorik oli kohati kaasa tõmmanud ka maalingukihi. 
Hinnanguliselt oli säilinud mitte enam kui 50% maalitud 
fragmentidest. Säilinud fragmendid otsustati siiski avada.
  Maalingu avamisjärgne kirju ja fragmentne situat-
sioon pakkus huvitava diskussiooniplatvormi konservaa-
toritele, sisearhitektile ja omanikule – kas ja kuidas on 
võimalik fragmentide loetamatus virvarris luua maalingust 
esteetiline tervik, mis tooks nähtavale originaali, samas 
tegemata ulatuslikke rekonstruktsioone, mille tulemusel 
ajalooline materjal jääks maalingu varju. Võimalusi digi-
taalselt läbi mängides otsustati teha midagi tavapäratut –  
lahendada see n-ö restaureerimislaena ehk rakendada 
sümmeetriliselt neljaks jaotatud lae igas kvadraadis eri-
sugust viimistluskontseptsiooni. Ka konservaatoritele oli 
taoline lähenemine esmakordne, aga seda põnevam välja-
kutse, mille õnnestumise puhul võiks lõpptulemuseks olla 
mitte üksnes esteetiline ja/või ajalooline tervik, vaid ka 
jutustus restaureerimise võimalustest ning eksponeerita-
vatest väärtustest.
  Neljase jaotusega lae restaureerimislugu kulgeb 
järk-järgult minimaalsest lisandusest maksimaalseni ehk 
leiusituatsiooni säilitamisest täisrekonstruktsioonini ning 
nende vahele jäävatest „neutraalsetest” lahendustest. Sel-
lisena saab vaataja aimu nii sellest, millises seisukorras oli 
lagi tegelikult säilinud, millisel moel on võimalik fragmen-
tidest luua originaali esile toov tervik ning mismoodi võis 
kompositsioon algselt välja näha. 

TEOORIA 
„Oleme harjunud mõtlema, et kui hoone ehitamine lõp-
peb, on hoone terviklik, valmis. Ka meie konserveerimis/
restaureerimispraktika on sellele mõtlemisele orien-
teeritud – tuleb taastada terviklikkus, ühtsus – objekti 
(algne) esteetiline olek. Kui me aga juba eos suudak-
sime siduda objekti terviklikkusega ka selle vananemise, 
lagunemise ning lõpuks hävimise, oleks meil lihtsam 
aktsepteerida muutusi, mis objektiga ajas toimuvad ning 
oleksime leplikumad ja vastuvõtlikumad uuele võimalikule 

 
Hilkka Hiiop, Kristiina Ribelus
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Purdi küla, Paide vald, Järva maakond
Uuringud ja kontseptsioon: H&M Restuudio OÜ 
Konservaatorid: H&M Restuudio OÜ, EKA muinsuskaitse  
ja konserveerimise osakond
Muinsuskaitseline järelevalve: Heli Aade
Tellija: Kaupo Kolsar
 



73

KUNST

vormile, mille objekt ajas saab,”kirjutab päranditeoreetik 
Caitlin DeSilvey.1 Autori eesmärk on pakkuda põhjendus 
eksperimenteerivatele pärandi säilitamise praktikatele, 
mis tunnistavad objektide mateeria ajutisust ja haprust. 
Ta on arvamusel, et peame olema avatumad protsessidele, 
mille pärandobjekt ajas läbib ja rohkem tähelepanu pöö-
rama ajaga lisandunud tähendustele ja väärtustele.2 Res-
taureerides peaksime jätma objekti „avatuks”, mitte sul-
gema sellesse ühte konkreetset ajaloohetke. DeSilvey on 
seda meelt, et muutused mateerias, protsess ja loomin-
guline transformatsioon võivad aidata säilitada ühendust 
minevikuga paremini, kui seda katkestada – muutused 
tuleb pöörata enda kasuks. „On vorm ja on aine, millest 
objekt on tehtud, ja selle ümber on veel seoste ja tähen-
duste võrgustik. Et seda mõista, tuleb õppida selgeks 
mateeria, et sellest siis lahti lasta.”3 Kui tähendused, mida 
mateeria endas kannab, on välja selgitatud, võib lõpuks 
mateeriast lahti öelda ja objekti ideed teisel, ka mittefüüsi-
lisel kujul säilitada.
  Purdi laemaalingu puhul praktiseeriti lähenemist, 
mis ei salvesta ühte ajaloo hetke. Siin salvestati neli või-
malikku olekut, et näidata objekti eripalgelisust vastavalt 
sellele, milline konserveerimiskontseptsioon valitakse, 
kuidas see valik mõjutab lõpptulemust ning millist sõnu-
mit ja esteetikat lahendused edastavad. Purdi laemaalin-
gusse kätketi diskussioon ja tööprotsess, mida reeglina 

1 C. DeSilvey, Curated Decay: Heritage Beyond Saving. University 
 of Minnesota Press, 2017, lk 19–20.
2 C. DeSilvey, Curated Decay…, lk 8–9.
3 C. DeSilvey, Curated Decay…, lk 19.

(1) Purdi mõisa laemaaling enne avamist. Foto Kaupo Kolsar  
(2) Purdi mõisa laemaaling pärast avamist. Foto Peeter Säre  
(3) Digitaalne rekonstruktsioon laemaalingu geomeetriast. Teostus 
Ainar Luik (4) Purdi mõisa laemaaling pärast toneerimist: iga lae 
kvadraat on lahendatud erineva kontseptsiooni alusel. Fotod Peeter 
Säre (5) Laemaalingu detailid

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

näevad vaid konserveerimisega seotud inimesed, mis  
aga objekti valmides vaataja ees sulguvad. Kaasaegne 
restaureerimine ei eelda tingimata lineaarseid lahendusi, 
aktsepteeritud on mängulisus ja subjektiivsus; poolik olek 
annab rohkem võimalusi interpretatsiooniks – see on 
sõnum, mida Purdi restaureerimislagi endas kannab ning 
vaatajale edastab. 
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KESKAEGNE „ARVERAAMAT” 
RISTI KIRIKU EESKOJA SEINTEL?

Risti kirik Harjumaal on viimase aastakümne jooksul ülla-
tanud kunstiajaloolasi ja restauraatoreid mitme põneva 
seinamaalinguleiuga. Seni on need tulnud päevavalgele 
kiriku pikihoones või käärkambris. Suuremat osa saab 
pidada arhitektuurseid elemente rõhutavateks maalingu-
teks – nt tähtvõlve kujutavad võlvimaalingud pikihoones 
ja kvaadermaalingud võidukaarel.1 2016. aastal aga leiti 
kiriku eeskoja ehk tornialuse ruumi seinte puhastamise 
käigus midagi täiesti ootamatut: nähtavale ilmus hulk 
märke või sümboleid ja vähemalt kolm tekstikatket (foto 1).  
Märgid ja tekst on joonistatud-kirjutatud punase värviga 
torni ehitusaegsele krohvile või kraabitud juba kuivada 
jõudnud krohvi sisse. Neid leiti eeskoja põhja-, ida-  
ja lõunaseinalt.

MÕISTATUS JÄÄB
Tekstikatked koosnevad vaid mõnest sõnast. Kõige pare-
mini on säilinud idaseinal, uksest vasakule jääv kaherea-
line kiri (foto 2), mis asub keskmist kasvu täiskasvanu 
silmade kõrgusel. Ülemisel real seisab nimi Peter d(?)e 
arndes, alumise real on Rooma numbrites arv xciij (93), 
millele järgneb kahest X-tähte meenutavast kujundist 
koosnev sümbol. Tähtede kuju põhjal otsustades pärineb 
kiri 15. sajandist. See klapib Villem Raami arvamusega, et 
torn on püstitatud hiljemalt 15. sajandi II veerandil.2 Teks-
ti sisu pole selge, seda on võimalik tõlgendada mitmeti: 
93 võib tähistada millegi kogust, maksumust või hoopiski 
aastaarvu (nt 1493). Ka on teadmata, kes oli Peter Arndes 
(nimetavas käändes võib olla ka Arnt). Tekstist allpool 
võib näha kolme märki. Vähemalt kahes kohas leidub 
teksti ka põhjaseinal, ent seal on see kehvasti säilinud.
  Mitmesuguseid märke on kõige arvukamalt säilinud 
põhjaseinal. Suurem osa neist on joonistatud seina allosas 
paikneva teravkaarse niši kohale, järgides selle kaarejoont, 
ent vähemal määral leidub neid ka niši tagaseinal (foto 3).  
Märgid on eri suurusega, enamik neist kujutab endast 
joonte kombinatsioone. Niši kaare kohal esineb neid 
kohati kahes või isegi kolmes reas. Sellised joonte kombi-
natsioonid sarnanevad kaupmeeste pere- ehk majamär-
kidega, mida kujutati arveraamatutes, kaubasaadetistel, 
pitsatitel, aga ka hauaplaatidel, majade eksterjööris  
(etikukivid) ja interjööris (silluskivid, aknasammaste kapi-
teelid jne). Peremärke on lisaks kaupmeestele kasutanud 

ka mõne eriala käsitöölised, kes märgistasid nendega  
oma toodangut.

PEREMÄRGID JA MEISTRIMÄRGID?
Peremärke on põhjaseinal üle kahekümne, lõunaseinal on 
neid säilinud alla kümne. Ent miks nad seal on? Kas tegu 
on kaupmeeste märkidega, kes müüsid kiriku ehitustöö-
deks vajalikke materjale, näiteks kive ja lupja? Või tähis-
tavad märgid meistrimehi, kes töödes osalesid? Vastust 
neile küsimustele esialgu pole.
  Kesk- ja varauusaegseid peremärke on kogutud Tal-
linna kohta.3 Ehkki nende hulgas leidub paar-kolm Risti 
kiriku omadega sarnanevat, ei ole täpset vastet õnnestu-
nud leida. Kahtlemata pole säilinud andmestik ammen-
dav, samuti pole põhjust oletada, et Risti kiriku jaoks han-
kisid materjale tingimata Tallinna kaupmehed või et seal 
töötasid linna müürsepad ja maalermeistrid.
  Lisaks peremärkidele võib põhjaseinal näha üksikuid 
muid sümboleid. Enam-vähem kaare tipu kohal on kuju-
tatud kõrvuti kolme ringi, millest vasakpoolse alt ulatub 
välja L-tähe kujuline joon, keskmise sees on tähed E ja T 
ning parempoolse sees horisontaaljoon (foto 4). Ringide 
kohal on nägu ja paar loetamatut sõna. Ringikujulisi süm-
boleid, mille all- või ülaosas võis olla kriipsukesi, kasutati 
keskaegsetes kaupmeheraamatutes ja muudes ostu- 
müügiga seotud allikates kaubakoguste tähistamiseks. 
Võib oletada, et sama otstarvet täitsid ka Risti eeskoja 
seinale maalitud ringid, ent jääb teadmata, mille kogust 
need tähistasid.
  Niši tagaseinal on üks ringiga ümbritsetud rist. Kui 
selline sümbol oleks maalitud pikihoone või koori seinale 
ja oleks mõõtmetelt suurem, võiks seda pidada lihtsamat 
sorti pühitsusristiks. Eeskoja seinal oleks pühitsusrist 
siiski võrdlemisi tavatu, pealegi on selle kõrvale joonis-
tatud peremärk. Neist paremal, pisut allpool, on veel 
üks kujund, mis näib olevat inimfiguur (foto 5). Näha 
on kaela, keha, jalgu ja kätt, mis hoiab midagi, mis on 
markeeritud vertikaaljoonega. Figuuri „riietus” koosneb 
triibutatud diagonaaljoontest.

AJUTINE ARVERAAMAT?
Peremärgid, ringikujulised sümbolid ja tekstikatked viivad 
oletuseni, et eeskoja seinu on ehitustööde käigus kasutatud  

 
Anu Mänd, Eva Mölder

Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Konserveerimiskava: Eva Mölder
Konservaatorid: Eva Mölder, Mirjam Averin
Tellija: EELK Risti kogudus
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omalaadse arveraamatuna, kuhu pandi kirja töödega 
seotud väljaminekud, võimalik, et ka meistritele makstav 
tasu. Miks tehti ülestähendusi seintele ja mitte paberile, 
jääb teadmata. Igal juhul pole olnud tegemist millegi sel-
lisega, mida sooviti säilitada, sest „arveraamat” on kohe 
ehituse valmimise järel üle lubjatud, et seinad oleksid 
ühtlaselt valkjad. Midagi sellist pole Eesti kirikutest seni 
päevavalgele tulnud, ent Põhjamaades on restauraatorid 
leidnud arvepidamisse puutuvaid tekste nt kiriku võlvidelt. 
Neid kirjutati siis, kui hoone polnud veel pühitsetud ja 
värviti hiljem üle, sest kirjad polnud dekoor ega mõeldud 
edaspidiseks vaatamiseks. Samuti on hulgaliselt leitud 
„primitiivseid” maalinguid, mida omistatakse ehitus-
meistritele ja nende abilistele.4

1 H. Hiiop, A. Randla, Mõningaid uusi andmeid vanast dekoratiivsest 
 seinamaalist. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 1–2/2015, lk 160, 
 177–178; M. Averin, Risti kiriku pikihoone idavõlviku maalinguleiud ja 
 restaureerimine. – Muinsuskaitse aastaraamat 2013. Tallinn: MKA, 
 2014, lk 61–63.
2 V. Raam, Harju-Risti kirik. – Eesti Arhitektuur 3. Tallinn, 1997, lk 14.
3 Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arhiiv, n. 10, 
 s. 70 Peremärkide kogu, koost M. Laarmann; Tallinna Linnaarhiiv, 
 XII-1018, käsikiri „Kaupmehemärgid”.
4 K. Fält, Wall paintings, workshops, and visual production in the medieval 
 diocese of Turku from 1430 to 1540. Helsingi, 2012.

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(1) Risti kiriku eeskoja (tornialuse ruumi) vaade kirde suunas.  
Fotod Stanislav Stepaško (2) Tekst ja märgid eeskoja idaseinal.  
(3) Märgid eeskoja põhjaseinal. (4) Ringikujulised sümbolid, nägu 
ja tekst põhjaseinal. (5) Inimfiguur põhjaseina nišis. (6) Krohvi sisse 
kraabitud rist välisukseavast põhja pool. Foto Eva Mölder
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WOLDEMAR SORSEVERI  
HAUAPLAADI KONSERVEERIMINE

Kirikupõrandat kaunistavad hauaplaadid on ajaloolise 
interjööri oluline element. Kahjuks ähvardab neid suure 
kulumiskoormuse tõttu üha enam järkjärguline hävimine, 
kuni viimaks on neil olevad kaunistused vaevu nähtavad 
või suisa loetamatud. Aina rohkem leiavad kunstiajaloola-
sed ja konservaatorid end põrandatel olevate hauaplaatide 
ees nõutult seismas ning küsimas, mida nende kaitseks 
saab ja tohib teha. 
  Ka Tallinna Toomkiriku põhjalöövi põrandal asunud 
Woldemar Sorseveri hauaplaat oli asjaosalistele muret 
valmistanud juba pikemat aega. Virumaa vasalli hauakivi 
näol on tegemist ühe vanimaga Toomkirikus – kivi on 
dateeritud 14. sajandi II poolde. 14 fragmendist moodus-
tuva hauaplaadi raidkivipind on küll tallamisest tingitud 
kulumise tõttu suurema osa detailsusest kaotanud, kuid 
vaatamata sellele on plaadil olev lihtne kolmnurkne vapi-
kilp veel äratuntav. Hauakivi keskel asetsevat Sorseveri 
suguvõsa vappi, mille ülaosas ilutseb kaks karukäppa ning 
alumist osa katavad rombid, raamib plaadi servades jook-
sev gooti minusklites ladinakeelne tekstiriba. Sellelt võib 
välja lugeda lahkunu nime ja surmadaatumi.
  Kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa ja toomkoguduse 
algatusel valmis 2012. aastal Sorseveri hauakivi seisu-
korra dokumentatsioon, mille põhjal koostati olukorra 
parandamiseks vajalike konserveerimistööde kava. Kivi-
pinna silmanähtavalt habras seisukord tõstatas vajaduse 
leida kiire lahendus, mis peataks edasise lagunemise.  

Ühe lahendusena kaalutud ligipääsupiirangu seadmist 
hauaplaadile ei peetud otstarbekaks, sest see oleks  
muutnud põhjalöövi peaaegu läbimatuks ning segaks 
suuresti kiriku igapäevaelu. Hauakivi pikaajalise säilivuse 
tagamiseks rahuldava lahenduse puudumisel otsustati kivi  
oma asukohalt kiriku põrandas eemaldada. Töödeni jõuti  
2016. aasta kevadel, kui haruldane keskaegne hauakivi 
viimaks Ferseni kabelisse ajutiselt üles seatud konservee-
rimistöökotta toimetati.
  Paekivist fragmendid olid horisontaalselt tugevalt 
kihistunud, mistõttu oli hauaplaadi põrandast eemalda-
misel võimalik päästa ainult plaadi pealmine osa. Sellest 
tulenevalt oli fragmentide keskmiseks paksuseks vaid 6–7 
cm ning nende ühendamine tüüblite abil osutus võimatuks. 
Selgus, et tükkide monteerimiseks on vaja valmistada toe-
tav aluspind. Selleks valmistati hauakivi uuele asukohale 
paigutamiseks plaadi rekonstrueeritud mõõtmete järgi 
roostevabast terasest profiilrauast raam, mis täideti raud-
betooniga. Valminud alusraam riputati hauaplaadi uuele 
asukohale Ferseni kabeli seinal, misjärel fragmendid mon-
teeriti ja kinnitati tsemendisegu abil in situ betoonalusele. 
  Ferseni kabeli seinal olev Sorseveri hauakivi ei ole 
küll igapäevaselt külastajatele ligipääsetav, kuid on kivi 
päästnud kindlast kulumissurmast. Loodetavasti ei ole 
tegemist viimase seesuguse ettevõtmisega hauakivide  
säilitamise suunas, sest kurva saatusega hauaplaate  
leidub Eesti kirikutes teisigi.

 
Tiina Sakermaa

KUNST

(1) (2) (3)

(1) Põrandast eemaldatud hauaplaat kiriku põhjalöövis. Fotod Peeter Säre (2) Hauaplaat pärast konserveerimist (3) Hauaplaadi asukoht 
Ferseni kabeli seinal

Toom-Kooli 6, Tallinn
Konserveerimistööde kava ja konserveerimistööd: 
Tiina Sakermaa ja Taavi Tiidor (OÜ Rändmeister)
Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet
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KILLUSTIKUST KUNSTITEOSEKS.  
NIGULISTE KAKS TAASLEITUD HAUAPLAATI

Kaduma läinud kunstiteosed kipuvad välja ilmuma oota-
matul moel. 2002. aastal leidis Kodulinna maja juht Tiina 
Mägi skulptori ja restauraatori Paul Horma (1905–1988) 
ateljeest paarsada paekivitükki, millest mõnel oli näha 
teksti ja kujutiste detaile. Ta andis need hoiule Eesti 
Kunstiakadeemiasse. Isabel Aaso-Zahradnikova alustas 
kohe koos muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna 
tudengitega leiu uuringuid, mille tulemusel selgus, et 
tegemist on kahe hauaplaadi fragmentidega. Esialgu jäi 
aga nende päritolu teadmata. Saladus hakkas hargnema 
2016. aastal, kui Niguliste muuseumi endist kivirestau-
raatorit Rein Kauri küsitledes saadi teada, et kiriku ennis-
tustööde ajal läks 1981. aastal kaduma kaks hauaplaati. 
Need, nagu enamik Niguliste hauatähistest, olid purune-
nud kildudeks 1944. aasta märtsipommitamise ja mõni 
aasta hiljem toimunud pikihoone võlvide sisselangemise 
tõttu.
  Et välja selgitada, kas fragmendid võiksid tõepoolest 
kuuluda Nigulistest kadunud plaatidele, pöörduti kunsti-
ajaloolaste poole. Merike Kurisoo määras E. v. Nottbecki 
ja W. Neumanni raamatu „Geschichte und Kunstdenk-
mäler der Stadt Reval” (1899) abil kindlaks, et ühe plaadi 
omanik oli 1635. aastal surnud Suurgildi vanem Casper 
Goldberg. Plaadi paremal serval võib näha nime Casper 
(foto 1). Kivi oli paiknenud Niguliste kesklöövis ja tähis-
tatud numbriga 27. Nurgasõõre kaunistasid evangelistide 
sümbolid. Plaadi keskel asuvas ringis olid Goldbergi ja 
tema naise vapid, mida ümbritses tekst: dieser stein vnd 
stete gehoret casper goltbarch vnd seinen erben1. Servi 
mööda kulgev pealiskiri osutas, et kivi alla olid maetud 
Casper ja tema naine Elsche Raven (Rabe). Plaadil olid ka 
piiblitsitaadid Vanast Testamendist.
  Vanema hauaplaadi identifitseeris Anu Mänd.  
Kümmekonnal tükil võib näha gooti minuskleid, mille 
kuju viitab 15. sajandile. Enamikul on säilinud vaid paar-
kolm tähte, ent ühel tükil on sõna geboren ja teisel võib 
näha plaadile hiljem lisatud numbrit: No 37 (foto 2). 
Nende detailide ja Nottbecki-Neumanni raamatu abil sai 
kindlaks teha, et plaat kuulus Münsterist pärit kaupmehele  
Brun Warendorpile, kellest sai 1428. aastal Suurgildi 
lauagildi liige. 19. sajandi lõpuks oli tema plaadi ülemine 

serv, kuhu oli tahutud surmadaatum, juba kadunud.  
Ülejäänud kolmel küljel oli tekst: fridages na svnte  
mathaeus dach do starf / brvn warendorp va[n] / 
mvnster geboren biddet ghode vm[m]e de sele2. Nott-
becki joonis plaadist pole täpne: erineb nurgakaunistuste 
kuju (seal pole olnud sõõrid, vaid nelinurga ja ringi  
kombinatsioon), samuti puudub jooniselt hilisem tekst: 
Johannes Andreä, med. Doct. Tegu oli arstiga, kes 
omandas hauaplaadi 1631. aastal.
  Plaatidest on alles 221 tükki, neist 206 Goldbergi ja 
15 Warendorpi omast. 2017. aasta sügisel sobitasid Isabel 
ja tudengid Goldbergi plaadist võimalikult palju tükke 
kokku (õige koht leiti 89-le) ja korraldasid novembris 
Nigulistes näituse. Seejärel anti leiud üle Eesti Kunsti- 
muuseumile, lootuses, et tulevikus on võimalik leida 
nende eksponeerimiseks sobiv koht.

 
Isabel Aaso-Zahradnikova, Merike Kurisoo, Anu Mänd

KUNST

(1) (2)

(1) Casper Goldbergi hauaplaat, 1635. Foto Stanislav Stepaško  
(2) Brun Warendorpi hauaplaat, 15. sajandi I pool. Joonis  
E. von Nottbeck, fotod Stanislav Stepaško, fotomontaaž Villu Plink

Niguliste 3, Tallinn
Konserveerimiskava: Isabel Aaso-Zahradnikova
Konservaatorid: Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna tudengid Isabel Aaso-Zahradnikova 
juhendamisel
Tellija: Eesti Kunstimuuseum

1  Tõlge: See kivi ja koht kuulub Casper Goltbarchile ja tema pärijatele
2  Tõlge: Reedel pärast püha Matteuse päeva suri Brun Warendorp, 
 sündinud Münsteris, paluge Jumalat [tema] hinge eest
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BLASIUS HOCHGREWE MONUMENDI UURINGUD

Mustpea Blasius Hochgrewe oli Liivi sõja eel Tallinna üks  
tuntumaid ja jõukamaid kaupmehi.1 Ta hukkus 1560. aas- 
tal Tallinna lähedal nn Jeruusalemma mäel toimunud 
lahingus Vene vägede ja Tallinna kaitsjate vahel. Tema 
mälestuseks oletatavasti 1560. aastatel püstitatud rist on 
Tallinna vanim tänaseni omal kohal säilinud monument. 
  Monumendi rist on valmistatud Lasnamäe lubjakivist 
ja Helle Perensi sõnul ilmastikutingimustele hästi vastu 
pidanud seetõttu, et murdmiskiht on hoolikalt valitud. 
Postamendi kivid ja plaadid on vähemkvaliteetsest kivist. 
  Risti algse viimistluse kohta kirjalikud andmed puu-
duvad. 1932. aastal mainiti, et risti pealiskirjad ja reljeef 
on hiljuti pruuniks värvitud, „mis teeb selle lugemise wäga 
raskeks, liiati kui reljeef on üldiselt wäga madalaks kulu-
nud.” Juba 1965. aastal oli soklit kattev plaat lagunenud 
ning 1980. aastal oli rist nii halvas seisukorras, et ENSV 
Kultuuriministeeriumi Muuseumide ja Kunstimälestiste 
Inspektsioon (KMI) pidas vajalikuks koopia tegemist. 
Laastavalt mõjus ristile liivapritsiga puhastamine  
1984. aastal, mispeale KMI pidas vajalikuks mälestusristi 
teaduslikku konserveerimist, sest väärtuslikum osa – 
tekst ja raidkujutis – oli rikutud. Restaureerimisvalitsus 
koopia valmistamiseni ei jõudnud. 
  2000. aastal hindas Helve Ilves aastakümneid hool-
damata risti seisukorra halvaks. Bareljeef ja pühendus-
tekst olid kaetud rohevetikaga ning risti alusega piirne- 
vatel külgpindadel oli alanud kivikihtide murenemine  
ja irdumine. Aasta hiljem monumendi konserveerinud  
AS KAR-Grupp tegi pärast puhastamist ristile lubjapasta- 
mähise. Pärast kuivamist kivi praod ja lõhed täideti ning 
tooniti. 

  2017. aasta konserveerimisele eelnesid uuringud. 
Risti polükroomia säilmed said nähtavaks alles pärast 
vetikate eemaldamist. Üksikuid värvifragmente leiti risti 
külgedel ning krutsifiksil ja raidkirjadel. Monumendilt 
võeti kaks proovi, mida analüüsiti Tartu Ülikooli katsekoja 
keemialaboris. Esimeses proovis (võeti risti küljelt) leiti 
pliipunast, kaltsiumkarbonaati, baariumsulfaati ja pliival-
get. Teises proovis (võeti risti krutsifiksiga poolelt kirjade 
pealt) leiti rauda ja väävlit sisaldavat materjali (püriit, 
raudsulfaat vms). Kivi pikilõhedel olevat punast substantsi 
peeti 2001. aastal sünteetilise polümeerse vaigu lahuse, 
jahvatatud tellisepulbri ning lubja seguks. Uuringute 
põhjal saab selle ümber lükata ja oletada varasema (origi-
naalse?) polükroomia olemasolu. Kuna suurem osa selle 
jäänustest eemaldati tõenäoliselt 1984. aastal, ei saa kah-
juks kaugemale minevaid järeldusi teha. 
  Pärast uuringuid alustati konserveerimistööde ja 
vetikate eemaldamisega. Monument muutus pärast pu-
hastamist oluliselt heledamaks ja reljeefid loetavamaks. 
Murenemisest tingitult olid suured kompaktsed kaod sokli 
varem konserveeritud paeplaadil ning sekundaarsetel  
betoonist parandustel. Raidristil oli palju eri sügavusega 
pragusid. Kõik monumendi raidkivi praod täideti hüdrauli-
list lupja sisaldava kiviparandusmördiga. Pragude täitemört 
jäeti originaalsest kivipinnast allapoole. Lokaalselt tooniti 
vaid raidkiviplokke, millel kivi originaaltoon oli tumenenud.  
  Pärast konserveerimist on monument saanud värske 
ilme ning loodetavasti saab lähiajal korda ka monumendi 
plats. 

 
Eero Kangor, Isabel Aaso-Zahradnikova

KUNST

Marta 6, Tallinn
Teostajad: Isabel Aaso-Zahradnikova, Tartu Ülikooli katsekoja keemialabor
Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

(1) Rist enne konserveerimist. Fotod Isabel Aaso-Zahradnikova (2) Rist pärast konserveerimist (3) Rist puhastamise ajal

(1) (2) (3)

1 J. Kivimäe. Lahing Jeruusalemma mäe taga anno 1560 – Tallinna 
 Mustpead. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 1999, lk 32.
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ARHEOLOOGIA



80

Mida aasta edasi, seda enam näib, et arheoloogide põhi-
tegevusalaks on matmispaikade avamine. Peamisteks 
põhjusteks on hoogustunud kinnisvaraarendus, püha- 
kodade renoveerimised, tee-ehitused ning vaatamisväär-
suste kaasajastamine. 2017. aasta välitööde hooajal tuli 
päevavalgele ligi 900 matust, mistõttu jääb see ilmselt 
pikemaks ajaks meelde kui erakordselt „surnuterikas” 
arheoloogia-aasta. Siinne artikkel tutvustab, miks on vaja 
matmispaikade uurimise juhendit ning annab ülevaate 
kolmest silmapaistvamast 2017. aasta uuringust.
  Arheoloogiamaailmas võib kaevamised jagada laias 
laastus kaheks: probleem- ja päästeuuringud. Esimesel 
juhul kaevab arheoloog lähtuvalt oma teadushuvist, leiab 
rahastuse ja teeb välitööd. Probleemuuringute maht ja 
kestvus sõltuvad uurimisküsimusest, mida arheoloog la-
hendada soovib. Päästeuuringute puhul on aga tööde maht 
mingil määral ette nähtud – läbi on vaja uurida kogu ala, 
mis kaevetöödele ette jääb. Samuti on välitööde eesmärk 
teistsugune, sest uurijal ei ole kindlat uurimisküsimust, 
mida välitöödega lahendada. Arheoloog peab hindama välja 
kaevatava kogumi teaduspotentsiaali, milliseid analüüse 
peab pärast kaevamisi tegema ning kas ja millises mahus 
läheb kogutud materjal säilitamisele teaduskollektsiooni-
des. Mõlemal juhul on arheoloogi vastutus suur, sest tema 
töö kvaliteedist sõltub, mida mineviku kohta teada saame.

KALLEIMAD ARHEOLOOGIAOBJEKTID
Matmispaigad on ilmselt ühed kalleimad arheoloogia- 
objektid. Haudade avamine ja skelettide puhastamine 
nõuab kannatlikkust, teadmisi ja aega. Kirjeldada tuleb  
iga skeleti asend, juures olevad esemed, kirstujäänused 
ning peale välitööde sisaldub uuringutes ka skelettide 
laboratoorne analüüs (sugu, vanus ja patoloogiad).  
Seetõttu kuuluvad kalmistute kaevamiste meeskonda ka 
luu-uurijad, kes juhendavad luustike väljapuhastamist, 
ülesvõtmist ning uurivad skelette sisetingimustes. 
  Arheoloogidel ja arendajatel on juba ametist lähtuvalt 
erinev ettekujutus sellest, mida peaks kalmistuga ette 
võtma. Arheoloogilised uuringud on nii tellijale kui ka ehi-
tajale ebamugavad, muudavad tööd pikemaks ja kallimaks 
ning lisavad alltöövõtjate võrrandisse veel ühe seltskonna. 
Kuigi vahel võib tunduda vastupidi, ei ole muinsuskaitse-
lised nõuded seatud omaniku või arendaja kiusamiseks. 
Eeskirjad on hoopis selleks, et arheoloogiapärandit,  
mis mingil põhjusel kaevetöödele ette jääb, rikutaks  
minimaalselt ja et see oleks väljakaevamiste korral  

korrektselt dokumenteeritud, sest paratamatult arheo- 
loogiliste uuringute käigus kultuurkiht hävineb.

VALMIMAS ON JUHEND
Selleks, et oluline teave välja kaevatud matuste ja inim-
luude kohta saaks kindlasti talletatud ega tekiks olukorda, 
kus tellija või arheoloog ei tea, mida leiusituatsioonis 
peale hakata või mida arheoloogilt või luu-uurijalt oodata, 
on muinsuskaitseametis valmimas juhend matmispaikade 
kaevamiseks. Juhendis on kirjas programm, mida matmis- 
paikade kaevamisel rakendama peaks. Seega ei ole uurijal 
võimalust nõuda arheoloogiakaugelt tellijalt rahastust töö-
dele, mida päästeuuringute käigus ilmtingimata tegema 
ei peaks ning tellijal ei ole seevastu õigust nõuda mõne 
olulise tööetapi vahele jätmist raha kokkuhoiu huvides.
  Enne arheoloogilisi kaevamisi ei ole võimalik täielikult 
teada, mis maa sees peidus on. Seega on arheoloogi esi-
mene ülesanne tuvastada, millega täpsemalt on tegu – kui 
suur on kalmistu ala ja kui tihedalt on paik täis maetud. 
Seetõttu viiakse enne välitööde algust läbi eeluuringud, 
mis aitavad hinnata tulevaste kaevamiste mahtu. Seejärel 
saab otsustada, kas ja kuidas on mõistlik ala kaevata, kui 
palju aega ja ressursse töö võtab ning tahes-tahtmata tuleb 
arvestada ka võimalike üllatustega (nt ühishaudadega). 
  Väljakaevamiste protsess sõltub nii arheoloogilisest 
materjalist kui ka seda ümbritsevast keskkonnast – kui 
suur on kaevatav ala ja kultuurkihi paksus, millised on 
ilmaolud ja töötingimused. Selleks, et arheoloogiapärand 
oleks uuritav ja annaks meie mineviku kohta teavet, pea-
vad välitööd olema korrektselt dokumenteeritud. Välja-
kaevamiste käigu ja tulemuste kohta koostatud aruandest 
peab selguma, mida ja miks uuriti, mida leiti (nimekiri 
leidudest, proovidest, üksikutest luudest ja luustikest), 
kes olid kalmistule maetud ja millal matmispaika kasutati. 
Täpsema viisi, kuidas uuringutele läheneda, otsustab 
arheoloog ise ning selleks, et illustreerida, kuivõrd eri-
nevad võivad pealtnäha sarnased muistised olla, on välja 
toodud mõni näide 2017. aastal toimunud kalmistute 
päästekaevamistest. Suuremad uuringud toimusid Tal-
linna Vana-Kaarli kalmistul, Tartu Raadi kalmistu Telleri 
kabelis, Vana-Vastseliina varauusaegsel alevikalmistul, 
Kodavere kalmistul ja Tori vanal kihelkonnakalmistul. 

AASTA TÖÖMAHUKAMAD PÄÄSTEKAEVAMISED
Kõige töömahukamad päästekaevamised, mis kestsid 
kokku peaaegu kolm kuud, toimusid Tallinna kesklinnas  

SKELETID MEIE JALGE ALL:  
KALMISTUTE KAEVAMISEST TÄNA JA HOMME

Anu Kivirüüt, Martin Malve
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(2)

(1)

(3)

(4)

(1) Päästekaevamised Tallinna Vana-Kaarli kalmistul. Foto Martin Malve (2) Ühte hauda oli sängitatud täiskasvanu koos alaealisega, kelle 
kirst oli asetatud jalutsiosa peale. Fotod Raido Roog (3) Skeleti peal on näha hästi säilinud kirstukaane kõdupuitu (4) Vana-Vastseliina vara-
uusaegselt alevikalmistult avastatud ühishaud välja puhastatuna. Foto Ragnar Saage
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Kosmose kino vastas (foto 1). Sinna rajatava äri- ja elu-
hoone vundamendisüvendist ning keskküttetorustiku 
uuendamise käigus puhastati välja ligi 525 luustikku. 
Tegemist oli Vana-Kaarli kalmistuga, mis oli hauapanuste 
põhjal kasutusel 16. sajandi II poolest kuni 18. sajandi 
lõpuni. See oli tavakalmistu, kuhu maeti nii mehi, naisi 
kui ka lapsi, peamiselt üksikhaudades, kuid esines ka  
mitmikmatuseid (foto 2). Surnute juurest leiti münte, 
nööpnõelu ja sõlgi, lisaks klaashelmestest keesid, sõrmu-
seid ning nuge. Enamik surnutest olid sängitatud nael-
tega kokku löödud laudkirstudes (foto 3). Märkimis- 
väärseteks leidudeks olid koljud, mille ülaosa oli ära sae-
tud. Sellised lõikejälgedega pealuud on omased surnu-
kehadele, keda on pärast surma lahatud.
  Eelmise hooaja aasta leiuks võib pidada Vana-Vastse- 
liina varauusaegselt alevikalmistult avastatud ühishauda 
(foto 4), millesse maetute skelettidel tuvastati rohkelt  
surmaaegseid vigastusi. Päästekaevamised toimusid seoses 
Vastseliina ordulinnuse keskaja teemapargi palverändurite 
maja ehitusega. Kuu aja jooksul puhastati välja 148 ske-
letti. Vana-Vastseliina alevikalmistu eristub teistest Eesti 
maakalmistutest mitme luustikuga haudade ja vägivaldselt 
surnud inimeste rohkuse poolest. Ühishauda oli visatud 
kolm täiskasvanud meest, kaks naist ning üks nooruk va-
nuses 12–16 aastat. Kuuest indiviidist viiel olid surmaaeg-
sed terariistavigastused peamiselt kolju kukla- ja kaelaosas. 
Maetute juurest leiti nuga, vitssõrmus ja ripats, mille järgi 
pärineb ühishaud tõenäoliselt 16.–17. sajandist. Luu- 
analüüsi käigus tuvastati viielt skeletilt ligi 40 lõikejälge 
(foto 5), enamik peahaavu oli koljut läbistav. Leitud surma- 
aegsed traumad viitavad üheselt lahinguvigastustele.
  Ajaliselt kõige uuem uuritud objekt oli Tartu Raadi 
kalmistu Telleri kabel (loe kabelist lk 54), mis rajati 18. sa- 
jandi lõpus Tartu raehärra Jacob Friedrich Tellerile. Uurin-
gute eesmärgiks oli restaureeritav hauakamber puhastada 
prügist, koguda kokku maetute säilmed ja leiud. Välitööde 
käigus avastati tõenäoliselt nõukogude ajal segi aetud 
krüptist u 30 inimese säilmed (foto 6). Lisaks olid üllata-
valt hästi säilinud surnute rõivad ja kirstud (foto 7). Teks-
tiilid, kirstujäänused ja muud leiud anti üle Eesti Rahva 
Muuseumile, kus need puhastatakse ja dokumenteeritak-
se. Avastus on eriline, sest meie muuseumite kogudes on 
väga vähe 19. sajandi kõrgklassile kuulunud rõivaid. Luud 
olid säilinud hästi ning kohati oli surnutest alles kuivanud 
pehmeid kudesid, paaril juhul ka maetu karvad (nt juuk-
sed). Luudel nähtavatest patoloogiatest tuvastati hamba-
kaariest ja osteoartroosi. Inimsäilmed kuulusid valdavalt 
vastsündinutele, väikelastele ja eakatele.
  Kõnealused näited annavad ilmekalt edasi, kui palju 
teavet saab matuseid uurides koguda, samuti annavad 
luustikud ainest inimeste igapäevaelu ja tervise kohta. 
Kindlasti ei ole see aga kõik, mida suudame mineviku elu-
olu ja -viiside kohta teada saada. Seetõttu on väga oluline, 
et kaevamisi korraldavad arheoloogid ja tellijad teaksid, 
kuidas ja miks matmispaiku uuritakse ning mõistaksid 
selle info potentsiaali.

(5) Ühishauast leitud mehe kolju surmaaegsete terariista lõike- 
jälgedega. Fotod Martin Malve (6) Kokku visatud kirstude lasu lahti  
puhastamine Telleri kabeli krüptis (7) Peaaegu terviklikult säilinud 
luustik, mille jalgade osas on näha hästi säilinud tekstiili

(5)

(6)

(7)
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Viimasel kümnendil on Loode-Eestis süstemaatiliste 
maastikuinspektsioonide käigus leitud terve rida uusi  
rauasulatuskohti. Täiesti erandlikeks leidudeks on 2016.– 
2017. aastal Ida-Virumaalt muistse Askælæ1 territooriu-
milt avastatud rauast kaubatoorikute peitvarad (joonis 
1:IV). See piirkond, mis jääb Kohtla-Järve linna lähiümb-
rusesse, paistab viikingiaegsete (9.–11. sajandi) leidude 
suure hulgaga eriliselt silma. Praeguse uurimisseisu 
juures on teada enam kui kakskümmend sealt leitud ning 
arvatavalt Purtse sadama- ja kauplemiskohaga (joonis 1:I, 
1) seotud hõbeaaret. Nende arvukus ja tihedus (joonis 1:II)  
võiks olla veelgi suurem, kui piirkonna kultuurmaastikku 
poleks omal ajal põlevkivikaevanduste rajamise aegu  
hävitatud.2 
  Virumaalt avastatud viikingiaegsete aardeleidude 
põhjal võib öelda, et piirkonna kaubandus pidi olema elav 
ja mahukas ning toimis edukalt tänu majanduslikele part-
neritele. Kuid millega siis kaubeldi? Läänemere idakaldalt 
võis saada kõrgelt hinnatud karusloomanahku, välistada ei 
saa ka kauplemist teravilja, vaha ja orjadega, kuid tähtsa-
maks kaubaartikliks oli ikkagi raud.3 
  Purtse jõe ja Kohtla-Järve vahele jääb nüüdseks kui-
vendatud laiaulatuslik Hiiesoo märgala, mille servaaladelt 
on tulnud päevavalgele veerandsada leidu. 1923. aastal 
avastati Järve küla lähedalt soost turbalõikamisel Soome 
lahe lõunakalda varaseim viikingiaegne mündiaare (tpq4 
837/8). Pisut hiljem leiti sealt samast ajajärgust päri-
nev suurem relvaohver. Kuigi meil puudub tollal Eestis 
valitsenud tõekspidamistest ja uskumustest igasugune 
ettekujutus, on täiesti võimalik, et vähemasti osa Hiiesoo 
äärealadelt avastatud hõbe- ja raudesemetest sümbolisee-
rivad rauatootjate tänu soost saadud rauamaagi eest.5

  Eestis on rauda valmistatud peamiselt soomaagist, 
mida esineb eriti rohkesti Harju- ja Virumaal. Viimase 
kümnendi uuringud osutavad sellele, et toorainena tarvi-
tati ka Eesti rannikualadel leiduvaid mangaani-rauakonk-
retsioone.6 Mangaanirikast rauda hinnati väga kõrgelt, 
kuna selle kasutamine sepistamisel tõstis oluliselt relvade 
kvaliteeti, suurendades näiteks nende plastilisust ja sitkust.7

  Mis puudutab Virumaa rauasulatuskohtade (joonis 
1:III) perifeerset asendit asustuskeskuste suhtes, siis pole 
selles vähemasti Eesti kontekstis midagi erandlikku, pi-
gem vastupidi. Peale rauamaagi leiukoha ja söe saamiseks 
vajalike metsaste alade olemasolu pidi asukoha valikul 
kindlasti arvestama ka tootmisega kaasnevat tuleohtu. 
Sestap asusidki meie suuremad rauasulatuskohad sõna 
otseses mõttes ääremaal. 

RAUDNE ASKÆLÆ
Mauri Kiudsoo

(Joonis 1) Eesti kirdeosa. I – tähtsaimad sadamakohad 
(1 – Purtse, 2 – Toolse), II – viikingiaegsed hõbeaarded, III – 
rauasulatuskohad, IV – kaubatoorikute peitvarad. Joonis Mauri 
Kiudsoo (2) Kaubatoorikute peitleid Varjast. Foto Mauri Kiudsoo  
(3) Alulinna lähedalt saadud kaubatoorik. Foto Jaana Ratas

(1)

(2)

(3)
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või 80–100 nuga).11 Tõsi, me ei oska veel päris adekvaat-
selt hinnata konkreetsete poolfabrikaatide sepistamisel  
paratamatult tekkivat kadu. Sellele küsimusele loodame 
vastuse leida juba lähiajal toimuvate eksperimentaal- 
arheoloogiliste katsete käigus.
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  Kaubatoorikuid sisaldavate peitvarade (foto 2)  
näol on tegemist alles esimeste taoliste leidudega Eestis. 
Kui suhteliselt väikeseid töötlemata toorrauatükke tuleb 
rauasulatuskohtade arheoloogilistel kaevamistel ikka  
aeg-ajalt ette, siis suured müügikõlbulikud pooltooted,  
nn kaubatoorikud, on märksa haruldasemad. Erinevalt 
otse sulatusahjust saadud ahjutoorikust on neid mõne-
võrra töödeldud, st materjali tihendatud ja antud enam-
vähem standardne kuju. Eestis oli enne 2016/2017. aas-
tat õigupoolest teada vaid kaks üksikut juhuleidu, mida 
võis kaubatoorikuks pidada.8

  Enne materjaliuuringuid ja -analüüse pole võimalik 
Ida-Virumaa kaubatoorikute koostise kohta midagi lähe-
mat öelda. Kuna aga Askælæst on sarnaseid nelinurkseid 
toorikuid (foto 3) avastatud hiljuti juba neljast kohast, 
näikse nende kuju ja suurus osutavat sealse toodangu spet-
siifilisele välisilmele. Tuginedes lähiümbrusest teadaolevate 
aardeleidude päritolule (foto 4)9, võib Virumaa kaubatoo-
rikute ühe peamise sihtkohana mainida Gotlandi saart, 
kus ulatusliku rauasulatamise jäljed puuduvad. Küll aga 
on selle Läänemere pärli näol tegemist regiooni olulisima 
sepatöökeskusega, mis vajas suures koguses toorrauda.10

  Kui suurest rauakogusest me Ida-Virumaa peitvarade 
puhul räägime? Seni on mõnevõrra põhjalikumalt uuritud 
üksnes 2017. aasta oktoobris avastatud Varja peitleiu 
asukohta, kust saadi üheksa kaubatoorikut kogukaaluga 
enam kui 22 kg (joonis 2). Ühe keskmise inimese eluks 
vajaminevaks rauatarbeks on muinasaja lõpusajanditel 
oletatud seejuures vaid 2 kg (3–4 kirvest, 10–16 vikatit 

1 Askælæ muinaskihelkonda mainitakse 13. sajandil koostatud Taani 
 hindamisraamatus (Liber Census Daniae). 13. sajandi algusest pärinevad 
 varaseimad Eesti territoriaalset jaotust tutvustavad allikad, mille kohaselt 
 jagunes Virumaa viieks kihelkonnaks, kuhu lisaks Askælæle (ka Askele, 
 Askaelae) kuulusid veel Rebala (Repel), Lemmu (Lemmun, Laemund), 
 Mahu (Maum) ja Alutaguse (Alentakh). Askælæ hõlmas peaasjalikult 
 hilisema Lüganuse kirikukihelkonna maa-ala.
2 M. Kiudsoo. Viikingiaja aarded Eestist. Idateest, rauast ja hõbedast. 
 Tallinn, 2016, lk 135.
3 M. Kiudsoo & I. Kallis. Metallurgic complex in Tõdva village, Harjumaa. / 
 Archaeological fieldwork in Estonia 2007. Tallinn, 2008, lk 179.
4 tpq = terminus post quem, ehk aarde varaseim võimalik peitmisaeg. 
 Kiudsoo, Viikingiaja …, lk 122.
5 Kiudsoo, Viikingiaja …, lk 122.
6 M. Kiudsoo, I. Kallis & J. Mäll. Archaeological excavations on the 
 iron-smelting site in Tõdva village. / Archaeological fieldwork in Estonia 
 2008. Tallinn, 2009, lk 100–101.
7 Kiudsoo, Viikingiaja …, lk 109.
8 Kiudsoo, Viikingiaja …, lk 89.
9 M. Kiudsoo & Ü. Tamla. New hoards from Voorepera, Eastern Virumaa. / 
 Archaeological fieldwork in Estonia 2016. Tallinn, 2017. M. Kiudsoo & 
 I. Kallis. Viikingiaegne Vomentakæ. Hõbedast, rauast ja territoriaalsest 
 jaotusest. / Arheoloogia kogumik. Harjumaa uurimusi, 9. Keila, 2013, lk 45.
10 M. Kiudsoo & I. Kallis. Viikingiaegne Vomentakæ. Hõbedast, rauast ja 
 territoriaalsest jaotusest. / Arheoloogia kogumik. Harjumaa uurimusi, 9. 
 Keila, 2013, lk 45.
11 J. Peets. The power of iron. Iron production and blacksmithy in Estonia 
 and neighbouring areas in prehistoric period and the middle ages. 
 Muinasaja Teadus, 12/2003, Tallinn, lk 135.

(4) Varja II hõbeaare (tpq 1029) osutab otsekontaktidele Gotlandi saarega. Foto Mauri Kiudsoo

(4)
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12.–16. juunil 2017. aastal toimus Pöide kirikus rahvus- 
vaheline töötuba „Ajalooliste krohvide kinnitamine – 
teooria, uuringud ja konserveerimismeetodid”, mida 
juhendasid oma ala tippspetsialistid, karismaatilised 
õppejõud Jan Vojtechovsky Tšehhist (Parbubice ülikooli 
seinamaalingute ja sgrafiito osakond) ja Paolo Pagnin 
Itaaliast (LITHOS S.r.l., Veneetsia). Mõlemad juhendajad 
on suurte kogemustega, praktiseerivad konservaatorid, 
kellelt on palju õppida. 
  Teadmisi ammutama olid kogunenud Eesti Kunsti-
akadeemia, Tartu Kõrgema Kunstikooli, Läti Kunstiaka-
deemia ja Ehituskooli konserveerimise eriala doktorandid 
ja magistrandid ning tegevkonservaatorid Eestist, Lätist  
ja Norrast. 
  Töötoa sisu keskendus viimase aastakümne jooksul 
uurimisgruppide põhjalikult käsitletud teemale – injek-
teerimismörtide kasutus arhitektuursete pindade konser-
veerimisel. Sel teemal on avaldanud põhjaliku uurimuse  
ja juhendi ka Getty konserveerimisinstituut USA-s.1 
  Viiepäevase koosviibimise eesmärk oli tutvustada 
kaasaegseid meetodeid ning jagada kogemusi teiste 
riikide spetsialistidega, et leida sobivaid lahendusi siinse-
tesse oludesse. Kursus kombineeris omavahel nii teoree-
tilised loengud kui ka praktika ning oli järjeks 2016. aastal 
toimunud nanolubja töötoale.2 

MEETODID JA MATERJALID
Krohvi kinnitamine injektsiooni meetodil on üks võimalus, 
kuidas taastada naket müüritise ja ajaloolise krohvikihi 
vahel. Mördiga saab täita nii tühimikke kui ka pragusid, 
et tagada krohvipinna stabiilsus. Taolisi olukordi esineb 
suurel määral Eesti keskaegsetes kirikutes, kus on järjepi-
devalt olnud probleeme liigniiskusega. Seetõttu oli Pöide 
kirik suurepärane koht temaatikaga tegelemiseks ja töö-
võtete õppimiseks, kuna töötoas osalenud said harjutada 
keerulistes olukordades. Näiteks oli krohv ühel testalal 
isegi kuni 5 cm müüritisest irdunud, kuid töötoas leiti 
olukorrale lahendus. 
  Üldjoontes on tööprotsess injekteerimiseks valmis-
tudes sama. Esmalt dokumenteeritakse seisukord, pind 
puhastatakse ning vajadusel tugevdatakse maali- ja krohvi- 
kihi struktuuri. Juhul kui kinnitatavad alad on suured või 
väga ebastabiilsed, kaetakse krohv profülaktilise kleebi-
sega, milleks võib kasutada nii marlit kui ka Jaapani pabe-
rit. Kleebis muudab kinnitatava krohvikihi stabiilsemaks, 
aitab hoida lahtiseid tükke paigal ning kaitseb krohvil 

olevat maalingut. Järgmisena tuleb valmistada ette toes-
tussüsteem, tihendada praod ja augud vati või mördiga, 
valida kohad, kuhu paigaldada injektsiooniks vajalikud 
voolikud ning valmistada ette injekteerimismört. Vastavalt 
originaalkrohvi omadustele, asukohale ja seisukorrale 
valitakse sobivad koostisosad. Üldiselt peab injekteerimis-
mört sobituma originaalkrohvi keemiliste, füüsikaliste ja 
mehaaniliste omadustega, kivistuma õhu juurdepääsuta, 
olema hästi voolav, stabiilne ning võlvide ja lagede puhul 
kergekaaluline. 
  Töötoas kasutati nii valmistooteid kui ka ise segatud 
mörte. Valmisproduktidest on levinumad eri tugevus-
astmega Ledanid – nt TA1, TB1, TC1 ning odavama 
alternatiivina VAPO injekt. Testaladel prooviti kõiki kolme 
Ledanit, millest TA1 ja TC1 lahjendati paekivitolmuga  
1:1-le ja vajadusel lisati kergekaalulist täiteainet Poraveri 
(saadaval mitmes fraktsioonis ning valmistatud taas- 
kasutusklaasist). Isevalmistatud segust prooviti valmis-
tada ICCROM-i mörti. Kohalikest materjalidest kasutati 
täiteainena dolomiidijahu ja sideainena Lümanda hüdrauli- 
list lupja (NHL2) ning lubjapastat (viimast tihendus- 
mördis). Hüdraulilistest täiteainetest kasutati pozzolana 
(vulkaaniline kivim) ja šamott-tellise puru. 
  Eraldi mainimist väärivad töötoas kasutatud kahte 
tüüpi stabiilsed toestussüsteemid. Esimesel juhul kasutati 
koormakumme, mis kõigepealt fikseeriti müüritisse kinni-
tatud ja üksteisest parajal kaugusel olevate kruvide külge. 
Seejärel tõmmati kumm omakorda krohvile toetuvate, 
penoplastitükkide ja puitprussidega pingule. Sellise  
süsteemi suur eelis on lihtsus ja sõltumatus tellingust  
või muust konstruktsioonist. 
  Teise variandi puhul kasutati samuti koormakumme, 
kuid need olid kinnitatud tellingu külge ehitatud konst-
ruktsioonile. See on suurepärane lahendus juhul, kui 
seina ei ole võimalik kruve või naelu kinnitada. Stabiilsuse 
annab kummi elastsus, mis summutab tellingul liikumi-
sest tekkinud vibratsiooni. 

TÖÖ KIRIKUS
Osalejad jaotati seitsmesse gruppi ning põhiline töö 
toimus kiriku pikihoone lõunaseina alumises tsoonis, 
viimane grupp toimetas tornivõlviku tellingul võlvikroh-
videga. Praktika ja teooria käisid käsikäes ning esitluste 
näitamiseks oli sisse seatud auditoorium kiriku tornis.
  Kiriku keskaegne sein nägi töötoa jooksul välja nagu 
tõeline labor: seinast irdunud krohvilaikude alt rippusid 

RAHVUSVAHELINE MÖRTIMISE TÖÖTUBA  
PÖIDE MAARJA KIRIKUS

Jan Vojtechovsky, Paolo Pagnin, Varje Õunapuu
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(1) Seinale kinnitatud toestussüsteem näeb välja kui kunstiteos. 
Kasutatud materjalid: kruvid, koormakumm ja penoplast. Foto Ainar 
Luik (2) Toestussüsteem tornivõlviku tellingul. Foto Mai Meriste 
(3) Injektsiooni ajal võib vaja minna veel mitut kätepaari. Foto  
Jan Vojtechovsky (4) 5 cm müüritisest irdunud krohvi kinnitamiseks 
kulus seitse liitrit mörti. Foto Taavi Tiidor (5) Paolo jagamas õpetus-
sõnu. Foto Taavi Tiidor (6) Töötoas osalenud koos juhendajatega. 
Foto Mai Meriste

(2)

(4)

(1)

(3)

(5)

(6)

välja torud ja süstlad, krohvi kaitsmiseks oli risti-rästi üle 
seinte tõmmatud toestavad kummiribad. Ilmselt tundus 
see olevat kõrvaltvaatajatele pigem kaasaegse kunsti  
installatsioon kui konservaatorite töölava. 
  Koos juhendajatega segati läbi mördisegud ning  
testiti segude ligikaudset kuivamiskiirust, tugevust ja 
kaalu. Seejärel juhendasid Paolo ja Jan iga gruppi eraldi. 
Andsid nõu ning jagasid kasulikke ja praktilisi töövõtteid 
ning tähelepanekuid. Hoiatasid ohtude eest, mis injekt-
siooniprotsessis võivad ette tulla, kui tähelepanu hajub. 
Näiteks mördi väljavoolamine ootamatutest kohtadest 
ning krohvikihi lahti tulemine, kui mörti on üleliia sisse 
süstitud. Testalade kohta valminud aruannetega saab 
lähemalt tutvuda veebiaadressil muinas.artun.ee. 
  Viis päeva kestnud töötuba oli täis entusiasmi, uusi 
ideid ja mõnusat nautlemist kiriku päikselisel lõunaküljel, 
kui saabus lõunasupp. Töötoa korraldas Eesti Kunsti-
akadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond 
Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastatava  
Kultuuriteaduste ja Kunstide Doktorikooli ja Erasmus+ 
programmi kaasabil. 

1 Getty konserveerimisinstituudi materjalid: http://www.getty.edu/
 conservation/our_projects/field_projects/grouts/index.html.
2 Artikkel eelmise töötoa kohta: H. Hiiop, J. Vojtechovsky, Muinsuskaitse 
 aastaraamat 2016, lk 90–91.
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TRAFARETTMAALINGUD TARTU PUITHOONETES  
20. SAJANDI ESIMESEL POOLEL 

Trafarettmaalingutest1 rääkides käib jutt tegelikult ühest 
lihtsamast dekoratiivviimistluse tehnikast. Trafarett on 
töövahend (foto 1), mille abil on võimalik lisaks seintele 
ja lagedele dekoreerida ka põrandat, tekstiili, mööblit ja 
muid pindasid. Kuna trafarette valmistades võib eesku-
juks võtta ükskõik millise motiivi, ei pea töö autoril erilist 
kunstiannet olema – tuleb vaid teada õigeid töövõtteid 
esteetilise lõpptulemuse saavutamiseks. See on aga üks 
põhjuseid, miks trafarettmaalinguid on eri ajalooperioodi-
del teistest, suuremaid käsitöö- ja kunstioskuseid nõudva-
test dekoreerimisviisidest vähem hinnatud.
  Trafarett-tehnikal on pikk ajalugu, mille algeid on 
nähtud koopamaalingutes2 ning arvatakse, et tehnika on 
olnud kasutusel juba maailma kõrgkultuursete rahvaste 
seas Hiinas ja Egiptuses 3000 eKr.3 Euroopas jäi trafarett-
tehnika kasutamise õitseng kesk- ja uusaega, kuid selle 
populaarsus säilis Ameerika teatud piirkondades ja Skan-
dinaavias 17.–19. sajandini. Vanimad Eesti trafarettmaa-
lingud on leitud Koeru4 ja Keila5 kirikutest ning dateeritud 
15. sajandisse. Trafarettdekoori populaarsus tõusis Euroo-
pas taas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses, kui selle 
kasutust hakkasid propageerima eesrindlikud disainerid ja 
interjöörikujundajad.6 Seetõttu leidub ka Tartu 20. sajandi 
alguse interjöörides hulganisti trafarettmaalinguid.

TARTU MAALINGUTE INVENTEERIMINE
Tartus on kahel korral korraldatud interjöörimaalingute 
kogumise projekt, mille käigus on kogutud süsteemselt 
teavet maalingute kohta. Fookuses on olnud miljööväärtu-
sega hoonestusaladel paiknevad hooned, mis pole riikliku 
kaitse all. Sellistes hoonetes pole omanikul kohustust 
maalinguid säilitada ning seetõttu võib teave kergesti 
hävida. Sel põhjusel pandi alus maalingute kogumise 
projektile, milles on tegeletud ka inimeste teadlikkuse 
tõstmisega interjöörimaalingutest. Maalingute inventee-
rimisprojekti on korraldatud aastatel 2012–2014 Tartus 
Karlova ja Supilinna linnaosas. Praeguseks on teada  
183 maalingut 61 hoonest, millest enamik ei kuulu riik-
liku kaitse alla.7 Lisaks süsteemsele kogumisele on kogu-
nenud teavet ka mujalt Tartust. Maalingute kohta kogu-
nenud info on tüpologiseeritud ajastu ja stiili alusel.
  20. sajandi kahel esimesel kümnendil oli interjöörides 
eelmiste sajandite järelkajana levinud lae- ja seinamaa-
lingute puhul maalitavate pindade jagamine süsteemselt 
väljadeks. Sajandi alguse ornamendikeel oli sageli segu 

raskepärasest historitsismist ja helgest juugendist.  
Kohalikud meistrid on trafarett-tehnikat kasutanud pea-
miselt korduvate mustrite tegemiseks kombineeritult 
teiste tehnikatega, nagu käsitsi maalimine, joonimine 
jms. Levinud oli trafarettmustrite ülemaalimine pintsliga: 
trafaretile iseloomulikud sideribad, mis trafaretti koos 
hoidsid, maaliti kinni ning trafareti abiga trükitud must-
rile maaliti käsitsi peale valgus ja varjud, et ruumiline või 
taimemotiiv tõetruu mulje jätaks. Alates 1920. aastatest 
muutusid seinalahendused lihtsamaks, laemaalinguid ei 
tehtud enam üldse. Mustreid tehti ainult trafarett-tehni-
kas, neid pärast üle maalimata. 1930. aastatel tuli trafa-
rett-tehnika kõrval kasutusele ka rullimuster. 20. sajandi 
esimesel poolel dekoreeriti maalingutega nii eluruume 
kui ka trepikodasid. Lagede ja seinte värvimisel kasutati 
lubi- ja liimvärve, dekoreerimisel aga peamiselt liim- või 
temperavärve, millega oli võimalik saavutada tugevamaid 
värvikombinatsioone. Trepikodades ja mujal, kus seina-
pinnad olid suurema koormuse all, kasutati ka õlivärvi.

LAEMAALINGUD
Lagesid maaliti nii eluruumides, söögitubades kui ka  
peasissekäiguga trepikodades. Laemaalingute puhul on 
olnud levinud meetod laenurkade rikkalikum dekoreeri-
mine – sinna maaliti kas midagi ornamentaalset, figu-
raalset, maastikuvaade või natüürmort (foto 2). Näiteks 
söögitubades esineb kannude ja muude toidunõude, 
pudelite ja söögiga kompositsioone. Nurgakaunistused 
on ühendatud omavahel joonte või muu raamistusega, 
teinekord on lae pikemate külgede keskossa lisatud veel 
omakorda ornamentaalseid kompositsioone. Lae keskossa 
on maalitud tihti rosett. Edevamates kodudes on rosett 
olnud ka reljeefne, valmistatud kas kipsist, papjeemašee 
tehnikas pabermassist või tõmmatud lae krohvimise ajal 
šablooniga märja krohvi sisse. Trepikodade laemaalingud 
on olnud pigem tagasihoidlikumad – nurgamotiivid ja 
rosetiosa on teinekord maalimata jäetud, laeserva ääristav 
raam on kaunistatud trafarettbordüüriga. Maalermeistrid 
kasutasid oma töös mustrikatalooge ja eeskujuraamatuid, 
mistõttu võib ka Tartu maalingute puhul täheldada  
korduvaid mustreid ning lae- ja seinalahendusi. Tartu 
miljööväärtusega hoonestusaladelt on kogutud teavet  
28 laemaalingu kohta, millest kõik on dateeritud aja- 
vahemikku 1900–1915. Alates 1920. aastatest Tartu 
interjöörides enam laemaalinguid ei esine.

 
Kristiina Ribelus
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(1) Raplamaalt leitud 20. sajandi algusesse dateeritud trafarett. Fotod Kristiina Ribelus (2) Söögitoa laemaalingu nurgamotiiv kööginõusid  
esitava natüürmordiga. Emajõe 6, Tartu (3) Nurgatrafarett esindusruumis. Veski 37, Tartu (4) Piiramata pinna muster eluruumis.  
Kastani 17, Tartu. Foto: Alice Tammela (5) Trafarettbordüür paneeliosa kohal, söögitoas. Kastani 183, Tartu. Foto Kristiina Ribelus

(2)(1)

(3)

(5)

(4)
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SEINAMAALINGUD
Eluruumide ja trepikodade seinapinnad on olnud sageli 
kas värvitud või tapeeditud. Kumba neist kahest eelistati, 
oli pigem maitseküsimus. Kõige levinumad värviga tehtud 
seinaviimistluslahendused sellest ajaperioodist saab jagada 
viide rühma: seinapind on skemaatiliselt jagatud kas üheks 
või mitmeks tahvliväljaks, horisontaalselt kaheks või kol-
meks väljaks või kogu seinapind on jagatud väiksemateks 
kiviplokke ehk kvaadreid imiteerivaks pinnaks. Kõikide 
lahenduste puhul on värvitud väljad dekoreeritud trafarett-
mustritega. Näiteks ühe tahvliga skeemi puhul on levinud 
nurkade kaunistamine nurgatrafaretiga (foto 3). Mitme 
tahvliga seinalahenduse puhul on võidud tahvlite sisu 
trükkida trafarett-tehnikas piiramata pinna mustriga (foto 
4). Kui seinapinnad on jagatud horisontaalselt kaheks või 
kolmeks väljaks, siis trafarettbordüür (foto 5) on maalitud 
värviväljade piirile, et rõhutada ühe värvitooni lõppu ja teise 
algust. Kvaadermaalingud on tihti käsitsi maalitud, iga 
kiviplokk imiteerib kas marmor- või graniitkivi (foto 6).
  Tahvlijaotustega maalingud olid levinud elu- ja 
esindusruumides, kvaadermaalinguid on leitud ainult 
esinduslikematest trepikodadest. Horisontaalselt kolmeks 
jagatud seinapinnad on tavalised eluruumides ja väga 
levinud trepikodades ning horisontaalselt kaheks jagatud 
pinnad on peamiselt kasutusel olnud eluruumides. Viiest 
kahte seinalahendust kasutati veel aastatel 1920–1940: 
trepikodades horisontaalselt kolmeks jagatud seinapinda 
ja eluruumides horisontaalselt kaheks jagatud seinapinda. 
Trafarettbordüüre trükiti värvitud välja ülemisse serva. 
Eluruumides kaunistati teinekord seinapinda rikkaliku-
malt, lisades bordüürile iga 50 cm järel vertikaalsed,  
geomeetrilised mustriribad (foto 7).
  Lisaks trafarettmustritele väärivad tähelepanu ka 
omamoodi põnevad rullimustrid (foto 8), mis, tuginedes 
Tartu inventeerimistulemustele, tulid Eestis kasutusele 
umbes 1930. aastate teises pooles. Rullimustrit on kasu-
tatud trafarett-tehnika asemel piiramata pinna mustri 
saamiseks ning see tehnika on trafaretiga võrreldes kor-
dades kiirem. Tihti esinevad rullitud mustripinnad koos 
trafarettbordüüriga.
  Kokkuvõtteks saab öelda, et Tartu 20. sajandi esi-
mese poole puithooned on olnud väga rikkalikult maalin-
gutega dekoreeritud ning iga korteriomanik, kes säärases 
hoones elab, võiks enne remonti uurida, millised maalin-
gud tema kodu interjööris võivad peituda.

1 K, Ribelus, Trafarettmaalingud Eesti 20. sajandi interjöörides Tartu 
 näitel, Eesti Kunstiakadeemia. Magistritöö. Tallinn, 2017.
2 The Grove Encyclopedia of Materials and Techniqus in Art. Ed. Garald 
 W. R. Ward. Oxford University Press, New York, 2008, lk 614–616.
3 Encyclopedia of Interior Design, Vol. 2, M-Z. Ed. J. Banham. Fitzroy 
 Dearbourn publishers, London and Chicago, 1997, lk 1229–1232.
4 A. Randla, Uuringud Koeru kirikus. Muinsuskaitse aastaraamat 2011. 
 Muinsuskaitseamet, 2012, lk 73–74.
5 A. Randla. Keskaegsete seinamaalingute uued leiud Pöide ja Keila kirikus.  
 Muinsuskaitse aastaraamat 2016, lk 86–87.
6 Encyclopedia of Interior Design, Vol. 2, M-Z. Ed. J. Banham. Fitzroy 
 Dearbourn publishers, London and Chicago, 1997, lk 1229–1232.
7 K. Ribelus. Trafarettmaalingud Eesti…, lk 2.

(6)

(7)

(8)

(6) Kvaadermaaling trepikojas. Veski 55, Tartu. Fotod Kristiina 
Ribelus (7) Trafarettbordüür koos vertikaalsete mustriribadega elu-
ruumis. Kooli 26, Tartu (8) Rullimuster trepikojas. Salme 14a, Tartu
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MAAELAMUTE KOHANDAMINE  
MUGAVAKS JA SÄÄSTLIKUKS

Puidust eramud moodustavad enamuse Eesti maapiir-
konna hoonetest. Vanemate renoveerimata puidust era-
mute eluiga on lähenemas lõpule. 2017. aastal Tallinna 
Tehnikaülikoolis siinkirjutaja kaitstud doktoritöös „Eesti 
puidust maaelamute renoveerimine ja energiatõhususe 
parandamine”1 on analüüsitud vanade maamajade reno-
veerimislahendusi Eesti kliimatingimustest lähtudes. 
Doktoritöös esitatud järeldused põhinevad välimõõtmiste 
ja näidisobjektide modelleerimise tulemustel. Välimõõt-
mistega 51 traditsioonilises maaeramus (ehitatud vahe-
mikus 1810–1950) selgitati välja sisekliima näitajad, 
konstruktsioonide hetkeolukord, välispiirete õhupidavus  
ja üldine renoveerimisvajadus. 
  Välimõõtmistele tuginedes valideeriti energiasimu-
latsioonide mudelid ja arvutati nende abil renoveerimis-
meetmetega saavutatav energiakasutus standardtingi-
mustel. Energia-renoveerimise meetmete paketid arvutati 
vastavalt kolmele soovitud eesmärgile: elamu välisilme 
maksimaalne säilitamine (oluline muinsuskaitse all oleva-
tes hoonetes), elamu soojusliku mugavuse parandamine 
ning eelisjärjekorras tehnosüsteemide parendamine.  
Eesmärkidele vastavaid lahendusi vaadeldi kolmel  
energiasäästu tasemel: energiatõhususe parandamine 
20%, 60% või 80% võrra.
  Eesti külmas kliimas on alati eelistatud täiendava 
soojustuskihi lisamine kandekonstruktsioonidest välja-
poole, kuna seespoolne lisasoojustamine on meie kliimas 
niiskustehniliselt riskantne lahendus. Kui maja omanik 
soovib hoone välisküljel eksponeerida puhast palkseina või 
pole tulenevalt muinsuskaitselistest piirangutest võimalik 
olemasolevat fassaadikatet asendada, on maja lisasoojus-
tamine väljastpoolt võimatu. Seetõttu on doktoritöös  
põhjalikult käsitletud palkseina seespoolse soojustami-
sega seotud riske ja välja toodud valik niiskustehniliselt 
turvalisi lahendusi.

KÕIK MAAMAJAD ON ERINEVAD 
Välimõõtmisi tehti 35 rehielamus ja 16 lahuselamus. 
Uuritud majadest osa kasutati pidevalt, osa vaid suve-
perioodil ning osa köeti külmal ajal perioodiliselt (näiteks 
nädalavahetustel). Kõikide majade kandekonstruktsioo-
niks oli horisontaalsetest tahutud või tahumata palkidest 
puitsein. Poolel majadest oli välissein kaetud laudvoodriga 
ning neljandiku majade välisseinad olid lisasoojustatud. 
  Iga maja sisekliimat mõõdeti ühes kuni neljas ise-
loomulikus ruumis, salvestades temperatuuri ja suhtelise 

niiskuse väärtused tunnise sammuga aastase perioodi 
vältel. Väliskliima andmed saadi lähimast ilmajaamast. 
Sisekliimat hinnati sisekliima standardites toodud  
piirväärtuste alusel. Hoonepiirete õhulekkearv mõõdeti 
ventilaatoriga survestamise meetodiga. Õhulekkekohtade 
jaotust hinnati termokaamera piltide alusel, mis tehti 
paralleelselt õhulekke mõõtmistega külmal perioodil. 

PALKMAJA SAAB SOOJUSTADA KA SEESTPOOLT
Niiskustehniliselt turvaliste seestpoolt lisasoojustatud 
seinalahenduste koostamiseks mõõdeti mineraalvilla, 
tselluvilla ja roomati toimivust kahel katseseinal. Katse- 
seinte mõõtmiste alusel koostati arvutusmudel ning vali-
deeriti mõõtmistulemustega. Hallituse arengu vältimiseks 
seinakonstruktsioonides varieeriti arvutusmudelis peamisi 
seespoolse lisasoojustamise niiskustehnilist toimivust 
mõjutavaid parameetreid: siseõhu niiskuskoormus, sise-
temperatuur, palkseina paksus, lisasoojustuse paksus 
(või lisasoojustuse soojusläbivus), palkide niiskussisaldus 
soojustamise hetkel ning aurutõkke membraani veeauru-
takistus. Arvutusmudeli tulemuste alusel arvutati halli-
tuse kasvu tõenäosus eelmainitud parameetrite kombinat-
sioonide korral. 
  Palkseina saab ka seestpoolt niiskustehniliselt  
turvaliselt lisasoojustada, arvestades töös toodud tulemusi 
ja piiranguid. Niiskustehniliselt turvalise referentsolukorra 
tingimused on järgnevad: seespoolse lisasoojustuse  
kiht peab olema kaetud aurutõkkekihiga, mille suhteline 
difusioonitakistus on 2 m või rohkem, kui seejuures  
niiskuslisa talveperioodil on kuni 5 g/m3; mainitud tingi-
mustel võib maksimaalne mõõdetud seinapalkide niiskus 
enne soojustamist olla kuni 12% ja seespoolse mineraal-
villast lisasoojustuse kihi paksus kuni 50 mm; sees- 
poolne lisasoojustus tuleb katta hoolikalt paigaldatud 
aurutõkkekihiga, vältides õhulekkeid. Kõige suurem  
mõju seespoolse soojustuse niiskustehnilisele toimivusele 
on aurutõkkemembraani veeaurutakistusel ja siseõhu 
niiskuskoormusel. 

VALIK DOKTORITÖÖS ESITATUD TULEMUSTEST
Eesti vanade maaelamute konstruktsioone ja nende tehni-
list olukorda on seni kirjeldatud minimaalselt. Seetõttu on 
oluline tulemus ka uuritud eramute piirdekonstruktsioo-
nide elementide detailne kirjeldus koos võimalike variat-
sioonidega. Lisaks on kirjeldatud ja illustreeritud piltide 
ning joonistega kõik vaatlusega avastatud kahjustused. 

 
Üllar Alev
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(1)

Kõige sagedamini leiti mädaniku kahjustusi vundamendi 
ja palkseina liitekohas, peamiseks põhjuseks oli katkine 
või puuduv veelaud või muu vihmakaitse vundamendi 
välisserva kohal. 
  Sisekliima kõigis uuritud vanades maaeramutes vajab 
parendamist. Talveperioodil oli sisetemperatuur tavaliselt 
liiga madal. Talveperioodi niiskuslisa arvutusväärtus oli 
4−5 g/m3 ja keskmine niiskuslisa oli 2,5–3,5 g/m3. Elu-
ruumide niiskuskoormus oli vanades eramutes sarnane 
nüüdisaegsete elamutega. Elanikud hindasid vanade maa-
eramute sisekliimat tervislikuks.
  Eramute keskmine õhulekkearv standardikohase  
50 Pa suuruse rõhuerinevuse juures oli 15 m3/(h·m2). 
Vastav keskmine ruumi õhuvahetuskordsus 50 Pa suuruse 
rõhuerinevuse juures oli 21 korda tunnis. Vastavalt praegu 
kehtivatele energiatõhususe miinimumnõuetele ei tohi 
uutes või oluliselt rekonstrueeritavates elamutes välis-
piirete keskmine õhulekkearv üldjuhul ületada üht kuup-
meetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta (1 m3/(h·m2)). 
Leiti, et seestpoolt krohvitud või vineeriga kaetud välissein 
vähendab oluliselt hoone välispiirete õhuleket. Tavalised 
õhulekkekohad uuritud eramutes olid järgmised: aknad 
ja uksed, välisseina ja lae liitekoht, välisseina ja põranda 
liitekoht ning praod palkide vahel. Õhulekkekohad tuleb 
elamu renoveerimise käigus kindlasti tihendada. Samal 
ajal hoonepiirete õhulekete vähenemisega tuleb tähele-
panu pöörata ka ventilatsioonisüsteemi toimivusele. Ela-
nikud tunnetavad suurt õhulekkearvu kui „palju värsket 
õhku” või tuuletõmbust, praktikas tähendab see aga suurt 
ja kontrollimatut soojusenergia kadu läbi piirete.

HETKEOLUKORRAST PRAKTILISTE 
SOOVITUSTENI
Doktoritöös on esitatud Eesti vanade maaelamute hetke- 
olukord. Sellest lähtuvalt on välja pakutud teaduslikult 
tõestatud juhised nende elamute eluea pikendamiseks 
ning kaasaegsete mugavustega kohandamiseks.  
Tulemused näitavad, kuidas energiasääst sõltub säästu  
eesmärgist, algsete eramu piirdekonstruktsioonide  
soojusläbivusest ja eramu tehnosüsteemidest. Tulemused 
on rakendatavad ajaloolistele hoonetele energiatõhususe 
nõuete koostamisel ning samuti aitavad omanikel reno-
veerimisega seotud otsuseid vastu võtta.
  Suurim energiasäästu potentsiaal on eramu tehno-
süsteemide ja kütteallika parendamisel või asendamisel. 
Vanade maamajade piirdekonstruktsioonid vajavad paren-
damist ka suure soojusläbivuse ja õhulekete vähenda-
miseks. Piirdekonstruktsiooni renoveerimismeetmetest 
suurima energiasäästu potentsiaaliga on välisseinte  
lisasoojustamine. 
  Kõige olulisem praktiline soovitus on tervikliku ja 
läbimõeldud maja renoveerimisprojekti koostamine, 
mida peaksid tegema professionaalne arhitekt ja insener 
koostöös. Kõige efektiivsem on kombineerida renoveeri-
mistööd ja teha need võimalikult üheaegselt, see tagab 
väiksema renoveerimiskulu ja parema kvaliteedi.

1 Ü. Alev. Renovation and Energy Performance Improvement of Estonian 
 Wooden Rural Houses, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri 
 instituut. Doktoritöö. Tallinn, 2017.
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(1) Eeskujulikult renoveeritud vana puiteramu. Foto Üllar Alev
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(2) Renoveerimata Setu tüüpi puiteramu. Foto Üllar Alev (3) Üllar Alev välimõõtmisel. Foto Targo Kalamees (4) Seestpoolt soojustatud 
katseseina ehitus Tartus enne soojustusmaterjalide katmist viimistluskihtidega. Vasakult tselluvill, pillirooplaat ja kivivill. Fotod Üllar Alev  
(5) Ulatuslike mädanikukahjustustega palkseina läbilõige

(2)

(5)(3)

(4)
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Eesti mõisahoonete interjööri on ajalooliselt kuulunud 
mitmesugused põrandad. Kui koridoridest, vestibüülidest 
ning majandusruumidest võis leida peamiselt niiskusele 
vastupidavamat kivipõrandat, siis härrastemaja esindus- 
ja eluruumidesse kuulus hubasemat atmosfääri loov ja 
kujunduselt mitmekesisemate lahendustega puitpõrand. 
  Hoolimata sellest, et põrandal on mõisahoonete 
interjööri kujundamisel olnud oluline roll, polnud aja-
loolise puitpõranda temaatikat enne siinse magistritöö1 
kirjutamist uuritud. Et korvata varasemat uurimuslikku 
tühimikku, seadsin magistritöö eesmärgiks anda stiililine 
ülevaate Eesti rüütlimõisate peahoonete puitpõrandatest 
alates 18. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni. Lisaks 
seadsin eesmärgiks avada Eesti mõisate puitpõrandate 
restaureerimisproblemaatikat, mille käigus analüüsisin 
ajalooliste puitpõrandate väärtusi, kirjeldasin ajalooliste 
põrandate restaureerimisotsuste kujunemist ning andsin 
ülevaate senisest puitpõrandate restaureerimispraktikast. 
Lisaks inventeerisin 33 Eesti mõisahoones säilinud  
ajaloolisi puitpõrandaid, mille põhjal koostasin  
inventeerimistabelid.

18. SAJANDI PUITPÕRAND
Eesti puitpõranda ajalugu algab lihtsast käsitsi höövel-
datud täiskantsest laudpõrandast, mille levik sai alguse 
juba 17. sajandil, mil hakati Eesti aladel esmakordselt 
kasutama saagi. Mainitud perioodist pärinevad põranda-
lauad paistavad silma laiuse (tavapäraselt 30–45 cm) 
ja paksuse (kuni 5 cm) poolest. 18. sajandist pärinevat 
laudpõrandat eristab hilisemast laudpõrandast ühendus-
viis. Laudpõrand ühendati laudade külgedesse süvistatud 
aukudesse pressitud puupunnide abil. Laudade kinnita-
miseks aluskonstruktsiooni külge kasutati jämedaid  
sepistatud naelu. 
  Lisaks lihtsale laudpõrandale olid ajastule küllaltki 
tüüpilised mustrisse laotud ja maalinguga laudpõrandad, 
mis kuulusid eluhoonete kõige esinduslikumatesse  
ruumidesse (foto 1). 

19. SAJANDI I POOLE PUITPÕRAND
Kuigi 19. sajandi alguses jätkus valdavalt laudpõranda 
paigaldamine eluruumidesse, ilmusid sel perioodil  
Eesti interjööridesse esimesed parkettpõrandad. Sellel  
ajal levis eelkõige kilpparketi kasutamine, mis valmistati  
töökodades eraldi moodulitena ning paigaldati vaid  

üksikutesse paraadruumidesse. Sarnaselt ülejäänud 
Euroopaga kujunes ka Eesti eluhoonetes populaarseks 
ühetoonilisest puitmaterjalist valmistatud Parquet de 
Versailles’ diagonaalmustriga kilpparkett, mis on saanud 
oma nime Versailles’ lossi järgi, kuhu see esmakordselt 
paigaldati. Lisaks oli ajastule iseloomulik kontrastsest 
puitmaterjalist keerukama mustriga kilpparkettpõrand, 
mida said endale lubada vaid kõige jõukamad (fotod 2 ja 3).

19. SAJANDI KESKPAIGA PUITPÕRAND
19. sajandi keskpaik tõi Eesti aladel endaga kaasa uute 
mustritüüpidega parkettpõranda leviku. Populaarseks 
muutus rombistiku-, ruudustiku- ja korvpunutismustriga 
põrand. Esmakordselt hakkasid parkettpõranda mustri-
välju ääristama seinte vahetus läheduses paiknevad vahe-
liistud koos friislippidega. Ühtlasi muutus ka parkett- 
põranda konstruktsioon: kilpparketi vahetas välja lau-
dadest aluspõrandale kleebitud parkettpõrand. Uudne 
konstruktsioon võimaldas aluspõrandale paigaldada  
varasemast palju mitmekesisema mustriga parketti  
(fotod 4 ja 5).

19. SAJANDI II POOLE JA 20. SAJANDI 
ALGUSKÜMNENDITE PUITPÕRAND
Seda perioodi võib pidada parkettpõranda kuldajaks  
Eestis. Just sellest ajast pärineb enamik tänapäevani säi-
linud parkettpõrandaid. Parketi laiem levik oli seotud selle 
tööstusliku tootmise alustamisega. Esimesi tööstuslikult 
toodetud parkettpõrandaid kohtab juba 1860.–1870. aas-
tatel valminud eluhoonetes. Sel ajal kujunes kõige popu-
laarsemaks standardsete mõõtudega kalasaba-, ruudus-
tik- ja põimikmustris parkettpõrand. Üksikute näidetena 
on säilinud ka intarsia- ja marketriimotiividega parkett- 
põrand. Jätkus ka parkettpõranda mustriväljade äärista-
mine juba 19. sajandi keskpaigas moodi tulnud kitsaste 
vaheliistudega. Vaheliistude asemel võidi dekoratiivsema 
efekti saavutamiseks kasutada ka keerukama mustriga 
bordüüri. Eraldi hakati kaunistama anfilaadis paiknevaid 
ukseorvasid, kuhu laoti keerukama mustriga parketivälju. 
Erinevalt varasemast hakati parkettpõrandat paigaldama 
nüüd ka privaateluruumidesse. Kuigi parkettpõrand kuu-
lus alates 19. sajandi teisest poolest üha rohkematesse 
eluruumidesse, leiab neist endiselt hulgaliselt laud- 
põrandaid. Höövelmasinate levikuga tulid kasutusele  
punnitud põrandalauad, mis olid võrreldes 18. sajandi 

KUI ILUS VANA PÕRAND!  
EESTI MÕISATE PUITPÕRANDATE STIILIST  
JA RESTAUREERIMISPROBLEMAATIKAST

 
Anita Jõgiste
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põrandalaudadega oluliselt kitsamad (15–25 cm)  
(fotod 6 ja 7).

PUITPÕRANDA 
RESTAUREERIMISPROBLEMAATIKA
Hinnates seniseid restaureerimislahendusi, olen veen-
dunud, et restaureerimisele peaks alati eelnema põranda 
väärtuse määramine, mis aitab defineerida puitpõranda 
rolli konkreetse ruumimulje kujunemises. Seni on paljude 
puitpõrandate väärtust hinnatud lubamatult kitsalt. Selle 
tulemusena nähakse näiteks puitpõranda masinlihvimises 
põhilist põranda esteetilise väärtuse tagajat. Samas on 
vähe tähelepanu pööratud sellele, et masinlihvimine toob 
endaga kaasa ajaloolise puitpõranda originaalmaterjali 
osalise hävimise ja muudab küsitavaks, kas lihvimine 
on alati põhjendatud. Ajaloolise interjööri ja puitpõranda 
väärtuste puudulik määramine on toonud mõisahoonete 
interjööri ka hulgaliselt stiilikriitilistel alustel taastatud 
parkettpõrandaid, mille kujundus ei arvesta kohalikku 
eripära. 
  Eesti mõisahoonetest võib leida erineval viisil taasta-
tud puitpõrandaid. Siinne praktika hõlmab peamiselt puit-
põranda restaureerimist, rekonstrueerimist ning stiililist 
taastamist. Valiku tegemisel võetakse arvesse nii tehnilist 
seisukorda, ruumi tänapäevast kasutust kui ka mõisa 
terviklikku restaureerimiskontseptsiooni. 

1 A. Jõgiste, Eesti mõisahoonete ajaloolised puitpõrandad. Stiililine 
 ülevaade ja restaureerimisproblemaatika. Magistritöö. Tallinn, Eesti 
 Kunstiakadeemia, 2016.
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(2)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

(1) Kolga mõisahoone maalinguga laudpõrand. Fotod Anita Jõgiste 
(2) Riisipere mõisahoone valge saali parkettpõrand (3) Lihula mõisa- 
hoones säilinud parkett (4) Udriku mõisahoones säilinud parkett  
(5) Suure-Kõpu mõisahoones säilinud parkett (6) Kehtna mõisa- 
hoones säilinud parkett
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Veel aastaid tagasi oldi tõdemusel, et me teame kiviaja 
matustest piisavalt – kütid-korilased maeti selili-siruli, 
nöörkeraamikud aga kägaras. Teadusuudise künnist 
ületavat ei paistnud selles olevat. Selmet aastakümneid 
tagasi kaevatud muististest pärinevatel esemetel ja inim-
luudel hoidlariiulitel tolmu koguda lasta, püüdsin nad 
doktoritöös1 uusi lugusid kõnelema panna. 
  Matusepaikade taasavastamine sai võimalikuks 
eelkõige uute meetodite kasutamise ja seni püstitamata 
küsimuste esitamise kaudu. Sealjuures sai määravaks 
olemasolev materjal ja dokumentatsioon. Sarnaselt taas-
kasutustest lugu pidavale rõivadisainile ei olnud ka siin 
võimalik kasutada standardseid lõikeid, vaid tuli leida uued 
lahendused ehk tööriistad. Küttide ja korilaste matuste 
uurimisel rakendatud mittedestruktiivsete meetodite – 
osteoloogiline ja arheotanatoloogiline analüüs, radioaktiiv-
se süsiniku meetodil inimluude dateerimine ja toitumist 
kajastavate stabiilsete isotoopide uuringud – põimimisel 
oli võimalik vastata küsimustele 6500–2600 eKr elanud 
inimeste identiteetidest ning matusekommete normist. 
  Tõdemus, et oled see, mida sööd, on aluseks stabiilse 
lämmastiku ja süsiniku isotoopide analüüsi tulemuste 
tõlgendamisele. Nii võime väita, et ajavahemikul 6500–
2600 eKr elasid Eesti alal kütid, kalastajad ja korilased. 
Sisemaa elanike toidulaual olid valdavad magevee kalad, 
Saaremaal aga hülged ja merekalad. Märkimisväärne on, 
et toit hangiti võrdlemisi piiratud alalt ja 3. at eKr elasid 
siin kütid-korilased kõrvuti esimeste põlluharijatega. 
  Matuserituaalide ülesanne oli surnu normikohane 
eemaldamine elavatest ja ühiskonna toimimise tagamine. 
Kui praegu on lähedase surm isiklik, harva suuremat  
ringi raputav sündmus, siis aastatuhandeid tagasi oli 

see kogukonda puudutav episood. Surmale vastati koos 
ja koheselt, kuid matmispraktikad, mille lähtekohaks oli 
surnukeha, vaheldusid. Eelkõige elupaikadesse, aga ka 
neist eemale, rändeteede äärde jäävatest matmispaikadest 
jättis mõni käegakatsutavaid jälgi, teine mitte. 
  Luuleiud näitavad, et haudades oli nii laste, naiste 
kui ka meeste terviklikke luustikke, samuti üksikuid luid. 
Kuigi arheoloogilises materjalis on ülekaalukalt esindatud 
laibamatused, tõendavad umbes 200 inimese säilmed,  
et selline kohtlemine sai osaks vaid vähestele. 
  Matuste asetsemine kultuurmaastikul viitab, et 
küttidele ja korilastele olid elu ja surmaga seotud prak-
tikad tihedalt seotud. Nii oli oluline säilitada ettekujutus 
surnust kui veel elusast inimesest. Siiski, esmakordselt 
näeme, et lisaks surnukeha kohesele matmisele mada-
lasse hauda on surnuga enne säilmete lõplikku sängita-
mist (mh kenotaafid) läbi viidud hulk rituaale. Seesugune 
praktikate paljusus oli toonane normaalsus.
  Matuserituaalid olid avatud kultuurpraktikad, mis 
tähendab, et matustel osalesid ehk kõik kogukonna liik-
med imikust raugani. Arvatavasti olid leinajate rollid sel-
gelt jaotatud. Üksikuid praktikaid, nt haua taasavamine, 
toimetasid rituaalsed spetsialistid. Kombetalituste järk-
järguline üle kandumine vanemalt põlvkonnalt nooremale 
tagas, et matuste materiaalsetes väljendustes ei toimunud 
järske muudatusi. Matusekombestiku tuum püsis uuritud 
nelja aastatuhande jooksul üldjoontes ühetaolisena. 

TAASAVASTADES KÜTTIDE JA KORILASTE  
IDENTITEETI JA MATMISKOMBEID

 
Mari Tõrv

1 M. Tõrv. Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of  
 Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC,  
 Estonia. Dissertationes Archaeologiae Universitatis Tartuensis, 5. 
 Tartu Ülikooli Kirjastus. 2016
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(1) U 2600 eKr maeti Saaremaale Naakamäele noor naine, kelle toidulaual olid olulisel kohal merekalad ja hülged. Teadaolevalt on ta üks 
nooremaid kütte-korilasi Eesti alal. Joonise alus ja fotod Tallinna Ülikool

(1)
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Linnahalli osaline ülevärvimine Märt Sultsi ja Silver 
Seeblumi eestvedamisel 2017. aasta septembri alguses oli 
ootamatu ja lausa uskumatu pommuudis. Värvimistööde 
avastamise hetkeks olid tööd kestnud kuus päeva ja vär-
viga oli jõutud katta kogu hoone läänefassaad. Et linnahall 
on ehitismälestisena kaitse all ja tööde tegemiseks puudus 
kooskõlastus, siis lähtuvalt muinsuskaitseseadusest tööd 
peatati ja tekkinud olukorra lahendamiseks tehti rikkuja-
tele ettepanek maalingute eemaldamiseks.

MIS ÜLDSE JUHTUS
Kevadel olid eestvedajad projekti ametkondadele tutvus- 
tamas käinud, kuid saanud kõikjalt eitava vastuse. Linna- 
halli dolomiitplaatidega kaetud välisfassaad on hoone 
väärtuslik osa ja selle katmisel värviga muutub hoone 
arhitektuurses mõttes loetamatuks, ilme rikutuks. Kuigi 
hoone fassaad on tõesti halvas korras, siis värviga seda 
konserveerida ei saa (kuigi Märt Sults hiljem korduvalt 
nõnda väitis1).
  Seinamaaling oli tööde peatamise hetkeks lõpetatud 
fassaadi merepoolses otsas, ülejäänud seina kattis plaa-
nitavast lõpptulemusest aimu andev kruntvärv ning alus-
joonis. Oma poolikusest ja seadusvastasusest hoolimata 
tekitas ettevõtmine palju tugevaid tundeid ja vastakaid 
seisukohti: lõpuks ometi on see vana ja lagunenud hoone 
saanud mõistliku välimuse! vs. mälestise omaalgatuslik 
ülevärvimine on räige vandalism ja maaling ise amatöörlik 
kitš! Protsess olukorra selgitamiseks kulges emotsionaal-
selt ning paljuski ajaleheveergudel ja telekaamerate ees. 
Esile kerkis omaniku saamatus mälestist väärikalt säili-
tada ja kasutada. Kogu aktsioonil oli poliitilise kampaania 
maik ning mälestise rikkumine poliitilise ambitsiooni 
teostamiseks on erakordselt taunitav käitumine.
  Muinsuskaitseameti survel asuti maalinguid  
eemaldama. Oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste 
valimiste möödudes, kus kandideeris ka ettevõtmise init-
siaator Märt Sults, jäid ülevärvimise pooldajad selle kaits-
misel vaiksemaks ja lõpuks kadusid üldse ära. Selle artikli 
kirjutamise hetkeks on maalingust u 1/3 eemaldatud, 
kuid eemaldamistööd on praeguseks peatunud. Muinsus-
kaitseameti avalduse alusel uurib mälestise rikkumist 
nüüd prokuratuur.

PALJU KÄRA, AGA MILLEST?
Linnahalli juhtum tekitas hoopis rohkem vastukaja,  
kui tavaline grafiti kaitsealusel hoonel. Ilmselgelt on  
selle juhtumi puhul tegemist tavatult suure üle värvitud 

pinnaga. Hoonena on linnahall suur ja dominantne maht, 
mille arhitektuur on selgelt ajastuomane. Märgiliseks 
teeb ta ka möödunudaegne nimetus/funktsioon Lenini-
nimelise kultuuri- ja spordipaleena2. Hoone on olnud 
aastaid pooleldi maha jäetud, halvas korras ja hooldamata 
ümbrusega. 
  Lisatähelepanu tõi juhtumile mälestise ebaseadus-
liku ülevärvimise eestkõneleja, Märt Sultsi kuulumine 
riigikokku, Tallinna Linnahalli AS-i nõukokku ja kan-
dideerimine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. 
Kuigi tema eesmärk oli jätta endast mulje kui heategijast, 
siis paigutus juhtunu automaatselt valimiskampaania 
konteksti. Kampaania, mida viidi läbi kahekordselt eba-
ausalt – rikkudes teadlikult seadust ja kasutades selleks 
avalikku raha Tallinna linna eelarvest3. 

VASTUKAJA MUINSUSKAITSEAMETI 
TEGEVUSELE
Tekkinud olukord põhjustas ka avalikkuse suuremat 
rahulolematust Muinsuskaitseametiga – ühtede jaoks ei 
tegutsenud me piisavalt otsusekindlalt, sest „teolt taba-
tud” ei saanud kohe karistada. Teiste jaoks olid jälle aru-
saamatud ameti eesmärgid – miks tahab amet karistada 
neid, kes on kodanikualgatusena korrastanud ühe lagu-
neva mälestise, olgugi et mitte päris seadusele vastavalt? 
  Muinsuskaitseameti tegutsemisel oli kaks lähte-
kohta: muinsuskaitseseadusest lähtuvalt tuleb mälestise 
rikkumine koheselt peatada ja seejärel asuda toimunut 
menetlema asjaolude väljaselgitamiseks; hea halduse 
tava kohaselt tuleb taolises olukorras saada juhtunust 
võimalikult põhjalik ülevaade enne (karistus)meetmete 
rakendamist. Nii peatati kohe ülemaalimine ja alustati 
väärteomenetlust hoone omaniku suhtes. Viimane on 
protsessina aeganõudev, sest eeldab osapoolte ülekuula-
mist. Hoolimata korduvatest kontaktivõtmistest jäid tööde 
eestkõnelejad Märt Sults ja Silver Seeblum menetluseks 
tabamatuks, mis lõpuks tingis oktoobri lõpus uurimise 
üleandmise prokuratuurile. Seetõttu võis jääda väljapoole 
mulje Muinsuskaitseameti-poolsest venitamisest või 
suutmatusest asjaga tegeleda. 
  Need, kellele ülemaaling meeldis, ei saanud jällegi 
aru, miks on selle eemaldamine vajalik. Hoone peaks 
nagunii paari aasta pärast minema restaureerimisele, 
miks ei võiks selle mõne aasta seadusele läbi sõrmede 
vaadata? Arusaam, et linnahall endise Lenini-nimelise  
paleena ei ole oluline osa meie pärandist, võttis ka konk-
reetsema vormi – maalingu alles jätmiseks koguti  

LINNAHALLI KATSUMUS
 

Madle Lippus
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rahvaalgatus-platvormil petitsioon.ee allkirju ettepanekule 
linnahall üldse kaitse alt maha võtta ja esitati need riigi-
kogu kultuurikomisjonile.4

SELLEST KURVAST LOOST SAAB ÕPPIDA
Muinsuskaitseameti ühe põhiülesande – järelevalve 
mälestiste ja neil tehtavate tööde üle – oleme enda jaoks 
lahti mõtestanud selliselt, et olulise osa moodustab oma-
nike nõustamine, mitte seadusepügalatega viibutamine. 
Ükski seadus mälestise säilimist ei taga, seda saab teha 
ainult omanik. Et amet oleks omanikule usaldusväärne 
partner ja meie nõustamistegevusel oleks soovitud mõju, 
on oluline omanike võrdne kohtlemine. See muudab ka 
võimatuks teadlikult kooskõlastuseta tehtud töö aktsep-
teerimise.
  Teine oluline järeldus on seotud hoiakutega, mis meil 
ehituspärandi suhtes selle valmimisperioodist sõltuvalt 
sageli on. Veel üsna äsjane nõukogude aeg seostub pal-
judele isikliku ja pahatihti negatiivse mälestusega. Samas 
on ka sellest perioodist tähelepanuväärseid ja põnevalt 
ajastuomaseid arhitektuuriteoseid. Rikkama tänapäe-
vase sisemaailma jaoks on oluline teadvustada ka seda 
osa meie minevikust ja neid teoseid omal algatusel mitte 
„kunstiliselt konserveerima” asuda.

1 Märt Sults lasi rikkuda kaitsealuse linnahalli fassaadi 
 https://tallinn.postimees.ee/4235439/mart-sults-lasi-rikkuda-
 kaitsealuse-linnahalli-fassaadi
2 K. Kodres, Miks linnahalli üldse kaitsta?, Postimees, 9.10.2017 
 https://arvamus.postimees.ee/4269447/krista-kodres-milleks-
 linnahalli-uldse-kaitsta
3 Linnahalli seinamaalingu jaoks eraldati Tallinna linnakassast 
 15 000 eurot. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/linnahalli-
 seinamaalingu-jaoks-eraldati-tallinna-linnakassast-15-000-eurot?id=
 79480856
4 Sults annab neljapäeval üle allkirjad linnahalli maalingu jätkamiseks 
 https://tallinn.postimees.ee/4249687/sults-annab-neljapaeval-ule-
 allkirjad-linnahalli-maalingu-jatkamiseks?_ga=2.110466117.
 1198144305.1516365774-1154885675.1505725265

(1) Erinevate puhastusmeetodite katsetamine linnahalli fassaadil oli meedias laialt kajastatud. Foto Diana Haapsal

(1)
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Viimaste aastate muinsuskaitsevaldkonna küllap emot-
sionaalsemaid otsuseid ning selleni jõudmise radasid oli 
Vastseliina linnuse kabeliasemele mõeldud nüüdisaegse 
katuselahenduse mittelubamine. Tagantjärele võib öelda, 
et tegemist oli väga kõrge tüliväärtusega menetlusega ja 
ma siiralt loodan, et õppetunniga kõikidele asjaosalistele. 
Tüli lõpliku väärtuse väljaselgitamine vajab veel mõnda 
aastat, kuid iga järgnev otsus on selle vaidluse tõttu lihtsam.

MIDA ME ÕPPISIME?
Esiteks, tegevused peavad käima loogilises järjekorras. 
Tavapärane mälestise restaureerimise jada on selline: 
uuring, eritingimused, põhiprojekt, kooskõlastus, tööde 
luba, teostus, järelevalve – valdkonna sees on seda 
lihtne tagada. Kui aga mängus on planeerimisprotsess  
ja rahastus struktuurivahenditest, siis need ei arvesta 
muinsuskaitselise loogikaga. Rahastaja tahab juba enne 
põhiprojekti saada kinnitust idee teostatavusest. Ka on 
harvad juhused, kus rahastaja lepib arheoloogiliste või 
muude uuringute mahukusega. Tulevikus oleks turismi-
arendusprojektid mälestistel mõistlik jagada kahte etappi, 
kus esmalt veendutakse teostatavuses, investeeritakse 
uurimistegevusse ning seejärel asutakse asja äriplaanili-
selt ja arhitektuurselt arendama.
  Teiseks, vaja on üheselt mõistetavat terminoloogiat. 
Müüride katustamine ei saa samaaegselt tähendada 
prussist ja rullmaterjalist karkassi, mis kaitseb müüri 
sademete eest ning samas ka köetava siseruumiga ehitist, 
mis katab tervet kabeliaset. Uuringuaruannetes, eri- 
tingimustes ning projektides püüame edaspidi selliseid 
mitmetitõlgendatavusi vähendada.
  Kolmandaks, vaja on tihedamat koostööd kultuuri- 
pärandit turismiatraktsioonina arendavate omavalitsuste 
ja eraarendajatega. Turism on haru, mis põhimõtteliselt  
elatub olemasolevast kultuuripärandist. Usun, et ka 
enamiku lugejate reisivalikuid suunab soov tutvuda 
pärandiga. Täiesti mõistlik on ka meil seda potentsiaali 
ja inimeste loomulikku huvi ajaloo vastu ja uudishimu 
vaimse pärandi vastu (nagu imet tegeva valge risti legend) 
toita ja kasutada. Aga seda saab teha vaid siis, kui see-
sama külastuse põhjus – kultuuripärand – selle käigus 
ei hävine ega ohustu. Atraktiivsuse lisamine ei saa tulla 
paiga autentsuse hinnaga. Atraktiivsus on Vastseliinas 
ja sarnastes paikades juba olemas. Selle avamine nõuab 
loomingulist lähenemist, täit vastutustunnet ning tõsist 
dialoogi. Kõik arutelud, mis toimusid Vastseliinas siis,  
kui eskiis juba laual oli, oleksid pidanud toimuma enne 
konkursi väljakuulutamist.

  Neljandaks, ei tohi jätta valet muljet, et Muinsus- 
kaitseameti töötajate kaasamine arhitektuurikonkursi 
žüriisse annab eeliseid projekti kooskõlastusprotsessis. 
Oleme pärast seda kaasust väga hoolikalt valinud, kas  
ja kuidas konkursižüriides osaleda ning mis on muinsus- 
kaitse roll üldse uue arhitektuuri tellimise käigus.  
Ka muinsuskaitselistes otsustes vajame suuremat konk-
reetsust. Väljend „ei välista eskiisi edasist kasutamist 
projekteerimisel” ei ole küll kindel „ei” ega „jah”, mis 
mingis faasis võib tellijale isegi meelepärane olla, küll aga 
võib see tekitada põhjendamatuid ootusi ning kui siis ikka 
lõpuks tuleb „ei” – pettumust.
  Tegemist on jätkuvalt väga erilise paigaga ja lõpliku 
otsuse tegemisel oli just abiks mõtlemine Vastseliinast  
kui mitte ainult kabeliaseme katustamise projektist, vaid 
terviklikust ruumist, harmoonilisest paigast, mille autent-
suse oluline osa on tema puutumatus varemetena – isegi 
puutumatus restauraatoritest võib teinekord olla väga suur 
väärtus ning eristuvuse alus. Dominantne sisselõige sel-
lesse, millele oleks veel omakorda lisandunud teadmatus, 
kas suudame arheoloogilist substantsi ikka konserveerida 
seda hävitamata, oleks olnud halb otsus. Nii kabelit kui ka 
kogu tema imetabast lugu on võimalik külastaja silme  
ette manada ka midagi välja kaevamata ja katustamata.

ARHITEKT LILIAN HANSARI KOMMENTAAR
Viimasel ajal on muutunud aktuaalseks linnuse varemete 
uuendamine ja seda eriti nüüdisaegsete arhitektuursete 
lahenduste lisamise teel. Varemed paistavad olevat  
arhitektidele huvipakkuvaks loominguliseks väljakutseks, 
aga ka uut arhitektuuri väärtustavaks taustaks. 
  Linnused on meie arhitektuuripärandi üks vanimaid 
kihistusi ning seetõttu nõuab neis uuenduste kavanda-
mine eriti põhjalikke eeltöid. Jättes siinkohal kõrvale prob-
leemid Vastseliina linnuses kavandatavate tööde planeeri-
misprotsessis, üritan selgitada, miks uue kabeli ehitamine 
neisse varemetesse ei ole vastuvõetav.
  Linnuse hoovi sooviti ehitada palverändurite  
sihtpunktina kunagise kabeli kohale uus kabel, milleks 
korraldati arhitektuurivõistlus. Võitjaks osutus projekt  
(AB Eek & Mutso), milles kabeli ehituskehand plaaniti 
katta murumätastega, jäädes sellisena linnulennulisel 
vaatel peaaegu märkamatuks. Esmapilgul ideaalne lahen-
dus. Töösse süvenedes aga ilmnesid mitmesugused prob-
leemid. Kohapealsel vaatlusel selgus, et tegelik ehitusala 
kujuneks märksa suuremaks kui aerofotol kujutatud. 
Pärast arheoloogilisi kaevamisi toimunud aruteludes ei 
olnud arheoloogid ja konservaatorid kindlad, kas kabelis 

VASTSELIINA ÕPPETUNNID
 

Siim Raie
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(1)

(2)

(3)

(1) Vaade linnuseõuele kirdetornist. Foto Muinsuskaitseamet (2) Vaade kirdetornile ja kabeli müüre katvale vallile. Foto Kaur Alttoa
(3) Õhuvaade kavandatud lahendusele kagust. Illustratsioon AB Eek & Mutso
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eksponeeritavaid vanu müüre suudetakse konserveerida 
neid lõhkumata. Ka uue kabeli ehitamine oleks äärmiselt 
keeruline. Ükskõik, millist nüüdisaegset tehnoloogiat 
kasutada, lõhutakse igal juhul uue kabeli vundamendi 
rajamisega mitte ainult vana kabeli, vaid ka seda ümbrit-
sevad ülejäänud maa-alused linnusemüürid. 
  Vastseliinat peetakse üheks autentsemalt säilinud 
maa alla mattunud müüridega linnuseks. Selle kunagine 
plaanilahendus oleks pärast põhjalikke arheoloogilisi uuri-
mistöid võimalik taastada ning oskuste ja tehnoloogiate 
arenedes konserveerida ja eksponeerida. Teoreetiliselt 
tähendab see ühe Cesare Brandi sõnastatud konserveeri-
mise printsiibi rakendamise ehk potentsiaalse ühtsuse ja 
kujundi terviklikkuse taastamise võimalust. Seega oleks 
meil võimalik näha kunagise linnuse terviklikku põhi-
plaani. Uus kabel aga lõhuks plaanikujundi terviklikkust. 
  Arenemisjärgus on uued tehnoloogiad, mis võimalda-
vad inimestel näha ajaloolisi ehitisi võrdlemisi algupärasel 
kujul. Uuem mõiste on liitreaalsus, mille puhul kuvatakse 
reaalse keskkonna peale arvutiga genereeritud virtuaal-
sed objektid nii, et kasutajani jõudev pilt on virtuaalse ja 
reaalse keskkonna kombinatsioon. Seega saame tulevikus 
loobuda maa alla mattunud varemete väljakaevamisest, ja 
mis veelgi olulisem, nende materiaalsest rekonstrueeri-
misest.

ARHEOLOOG ULLA KADAKA KOMMENTAAR
Ehituspärandi tulevikuplaanide tegemisel on loomulik, et 
põhilised otsustajad uue sobitamisel vanasse keskkonda 
on arhitektuuri- ja kunstiajaloolased ning arhitektid. Nii 
toimus see nõukogude ajal, kui restaureeritud näo sai 
suur osa paremini säilinud Eesti linnustest. Arheoloogid 
kutsuti kohale vaid pinnasetööde juurde. Nii on see  
ka praegu – arheoloogid tegutsevad linnades ja ehitis- 
mälestistel sellises mahus, nagu on maapealset arhitek-
tuuri silmas pidades otsustatud midagi uut kuhugi lubada. 
Konfliktikoht arheoloogiliste ja ehituspärandi kohati eri-
suunaliste väärtuste ja ka tänapäeva vajaduste vahel on 
üldjuhul vähene, kuid mitte alati: sageli on siiski pidanud 
uue ehitamisel taanduma maa all säilinud ja tehniliselt 

täitsa säilitatavad ehitusjäänused – ka need, mis seleta-
vad praegu veel püsti seisvate müüride algset funktsiooni 
ja väljanägemist. Ja nii on neid müüre lammutatud, sest 
ümberprojekteerimiseks pole aega.
  Vastseliina linnus on igas mõttes üsna õnnelik erand. 
Suuri töid restaureerimise õitseajal seal ei toimunud, kõik 
olulisemad tööd on tehtud pärast vabariigi taastamist. 
Lähenemine olemasolevale on olnud delikaatselt konser-
veeriv. Ka seni lisatud uus kirdetorni katus on ehe näide 
Veneetsia harta ellurakendusest: eristuv ja funktsionaalne, 
kuid mitte vareme üle domineeriv.
  Vastseliina linnuse õu sai praeguse ilme 130 aastat 
tagasi, kui Tartu Ülikooli arhitekt Reinhold Guleke kae-
vas välja Põhjasõja käigus õhku lastud linnuse massiivse 
neljakandilise ja algselt kuuekorruselise peatorni rusu-
kihtidesse peitunud alaosa. Kaevamistele vaatamata pole 
ikkagi selge, millised võisid välja näha pealinnuse ruumid, 
isegi torni sissepääsud pole teada. Kindel on aga see, et 
keldri võlv on sisse kukkunud ja selle kohal paiknenud 
kabeliruumi põranda fragmendid on säilinud vaid ruumi 
nurkades; samuti see, et müüri pinnad on säilinud väga 
erineval kõrgusel, mistõttu nende eksponeerimine väl-
jakaevataval kujul ei kõnetaks ega visualiseeriks laiadele 
hulkadele kuigi ilmekalt keskaegset ehituskunsti. Kar-
detavasti on Vastseliinas samas seisus enamik maa alla 
peitunud müüridest, mistõttu lootus algset kavatist kas 
osaliselt või tervikuna eksponeerida pole meie praeguste 
teadmiste ja konserveerimisoskuste juures võimalik. 
  Selleks, et Vastseliina linnus säiliks sellisena, nagu 
seda mäletavad kõik praegu elus olevad põlvkonnad ja 
neile eelnenud põlv, kuid samas silmas pidades kohalikke 
vajadusi linnuse kasutamisel ja hooldamisel, leiti domi-
nantse uusarhitektuuri asemele kõiki väärtusi silmas pidav 
ja tulevikuks mitte miskit kinni panev lahendus: jätkatakse 
maapealsete müüride konserveerimist, linnuseõue teed ja 
rajad sätitakse astumiseks ja ka ratastooli jaoks paremasse 
korda, ka püha ime koht peatorni varemeis saab väärikalt 
markeeritud ja välikabelina kasutusele võetud. 

(4) Arhitektuuribüroo Eek & Mutso kavandatud lahendus öise vaatega kirdetornist. Illustratsioonid AB Eek & Mutso (5) Kabeli sisevaade

(5)(4)
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2015. aastal muutus oluliselt ehitusvaldkonna õigus- 
ruum ja sellega koos ehitamine ja planeerimine miljöö-
aladel. Paras aeg on analüüsida selle baasil Tallinnas välja 
kujunenud praktikat ja mõtteviisi muutusi, aga ka uuest 
õigusruumist tulenevaid võimalusi, mida veel avastatud 
polegi. 

KUNI 2015. AASTAL TOIMINUD SEADUS  
JA SELLE RAKENDUS 
Varasem õigusruum nägi miljööväärtuslikel hoonestusala-
del ette erisusi. 2003. aastal jõustunud planeerimisseadus 
defineeris esmakordselt miljööväärtusega hoonestusala 
mõiste ning andis õiguslikud raamid seal planeerimisele 
ja ehitamisele. Näiteks ei kehtinud seaduses võimaldatud 
leevendused detailplaneeringu nõudes miljööväärtusega 
hoonestusalal. Vastukaaluks aga võidi miljööaladel  
loobuda ehitusseadusega nõutud energiatõhususe  
miinimumnõuete täitmisest. Nii sai miljööaladel suhtuda 
vabamalt soojustamisse ja vältida olulisi muutusi hoonete 
välisilmes. 
  Kuna miljööala oli 2000. aastate alguses uus mõiste 
ning arendussurve soodsas asukohas olevatel aladel üha 
kasvas, siis olid 2003. aasta seadused selgelt ajastu nägu, 
toonaste vajaduste ja väärtuste põhised – vaja oli tekitada 
ühine arusaamine miljööalade väärtustest ning konver-
teerida need ehitus- ja planeerimisvaldkonda. Miljööalade 
loomise algne mõte oli säilitada kohaliku tähtsusega 
arhitektuurselt väärtuslikke piirkondi muinsuskaitsest 
leebemate piirangutega. Oluline oli ka kaasata senisest 
enam kogukondi ja naabreid avaliku planeerimisprotsessi 
kaudu. Usaldust, et omavalitsused suudaksid vastu seista 
arendussurvele ning säilitada miljööalade väärtusi, ei 
olnud. Samuti peeti oluliseks väikesemahuliste laiendus- 
ja ümberehitussoovide korral väljastada esmalt projektee-
rimistingimused. 

MIS SIIS MUUTUS?
2015. aastal muutus nii planeerimisseadus kui ka  
ehitusseadustik. Kõik erisused miljööalade suhtes kaotati 
ära, v.a energiatõhusus. Uute seadustega pole miljöö- 
aladel kui väljakujunenud hoonestusega keskkonnas  
enamasti detailplaneeringuid koostada vaja.1 Peaaegu 
kõik vajalik saab korda aetud projekteerimistingimuste, 
projekti või maakorralduslike toimingutega. Enamik  
vastutusest on pandud omaniku ja naabrite õlule. 

KRUNTIMINE 
Oluline muutus puudutab kinnistute moodustamist.  
Uue seaduse järgi saab ilma detailplaneeringuta krunte 
jagada ja krundipiire muuta. Mõnes piirkonnas see polegi 
ehk nii oluline, kuid näiteks Kalamajas on kohati säilinud  
sajanditevanune krundistruktuur, mis on vahetult seotud 
hoonete paiknemisega kvartalites. Kui krundipiire tänaval 
jalutades otseselt ei näe, siis neist tulenev ruumimulje on 
selgelt tajutav. Ajalooline krundistruktuur on osa immate-
riaalsest kultuuripärandist, mis aitab selgitada varasemate 
põlvkondade elukorraldust ja väärib hoidmist koos aja-
loolise arhitektuuriga. 

PLANEERINGU ASEMEL 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Seaduse kohaselt on nüüdsest võimalik ühele krundile 
ühe hoone püstitamine ja hoone laiendamine üle 33% 
projekteerimistingimuste alusel, eeldusel, et soovitu  
sobitub piirkonna hoonestuslaadiga ning on kooskõlas 
üldplaneeringu vm üldiste dokumentidega. 
  Väikesemahuline laiendamine (alla 33% kubatuurist, 
sh pööningukorruste väljaehitamine) enam projekteerimis- 
tingimusi ei vaja. Seadusega eeldatakse, et sellisel juhul 
on projekteerija ise nii teadlik, et oskab miljööalade kaitse- 
ja kasutustingimustest (või üldplaneeringu  
tingimustest) vajalikud järeldused teha ning esitada oma-
valitsusele ehitusteatise menetluseks konkreetse hoone 
arhitektuuri ja piirkonna miljööga sobiv lahendus. 
  Paradoksaalne on seejuures, et ehitusteatise  
menetluse puhul ei ole ehitusprojekti koostajale seatud 
pädevuse nõudeid. Teatisega projekti võib esitada igaüks, 
erialast haridust pole vaja. Nõuded esitatakse projektile,  
et hinnata ehitise ja ehitamise ohutust.

VÄIKEEHITIS EI VAJA KOHALIKU 
OMAVALITSUSE SEKKUMIST
Hoonestusstruktuuri muutuse toob kaasa ka ehitus-
seadustiku säte, mille kohaselt väikeehitise (kuni 20 m2 
ehitisealuse pindalaga ja kuni 5 m) püstitamine ei nõua 
ühegi dokumendi esitamist kohalikule omavalitsusele. 
Ehitusseadustik sõnastab (§ 12, lg 1) küll, et igasugune 
ehitustegevus peab toimuma projekti alusel, aga kui linna- 
valitsusele seda esitama ei pea, siis üldiselt arvatakse, et 
projekti polegi vaja – teed nii, nagu endale meeldib või 
nagu ehitaja oskab. Muu hulgas ei välista seadustik ka 

PARADIGMA MUUTUS 
TALLINNA MILJÖÖALADE KAITSEL

 
Anni Martin
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väikeehitiste külgepidi kokku ehitamist. Kuna kuuri- 
majandusega tegelemine pole huvipakkuv ei arhitektile 
ega ametnikule, jääb kogu vastutus väikeehitise välja- 
nägemise, ohutuse ja seadustele vastavuse eest omaniku 
õlule. Järelevalve on jäetud naabrite ja viimaste sekkumi-
sel ka kohtute ülesandeks. 

KOOPIA VS. ORIGINAAL
Olulise aspekti toob kaasa ehitusseadustikku sisse  
toodud mõiste „taastamine”. § 4 lg 3 järgi on ehitise 
ümberehitamine ehitamine, mille käigus taastatakse osa-
liselt või täielikult hävinud ehitis. Lõikes 4 täpsustatakse, 
et kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud 
ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib 
seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastami-
sena. Ehitis on olemuslikult sarnane, kui selle kasutus-
otstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu.
  Oleme olnud õigusega uhked, et viimase paarikümne 
aasta jooksul oleme saanud osaks põhjamaade kultuuri-
ruumist, mis väärtustab originaali. Et originaal ja koopia, 
samuti uusehitis, peavad olema selgelt eristatud nii  
eriala tundvale kui ka erialavõõrale inimesele. Uue ehitus- 
seadustiku valguses on väga raske öelda, et eelistage 
palun miljööalal originaali kõpitsemist, sest seadus lubab 
selgesõnaliselt ja tingimusi esitamata ka taastamist 
kopeerimise mõistes. 
  Taastamine kui rekonstrueerimise eriliik oli varjatult 
sõnastatud ka varasema seadusega, millega rekonst-
rueerimine võis tähendada nii koopiamaja tegemist, 
olemasolevale vundamendile uue mahu ja arhitektuurse 
välisilmega ehitise püstitamist kui ka olemasoleva hoone 
säilitamist ja sellele juurdeehitise tegemist. Põhjus, miks 
nii tehti, peitus 2003. aasta planeerimisseaduses, mis uue 
hoone püstitamisel ja suuremahuliste (üle 33% esialgsest 

mahust) juurdeehitiste osas nõudis detailplaneeringut, 
kuid rekonstrueerimiseks alla 33% kubatuurist piisas 
projekteerimistingimustest. 
  Trikitamine „rekonstrueerimisega” viis selleni,  
et juhul kui rekonstrueerimise käigus ehitis lammutati 
ja taastati koopiamajana või uusehitisena enam-vähem 
samas mahus, siis sellekohast infot enam ühestki doku-
mendist ei leia. Selles valguses on mõistetav, miks  
2015. aasta ehitusseadustikuga on peetud vajalikuks 
eraldi käsitleda rekonstrueerimist taastamise tähenduses. 
Seega on hea, et uue seadusega on rekonstrueerimine 
ja taastamine eraldi defineeritavad mõisted ning doku-
mentatsioon ja load koostatakse vastavalt tegelikkusele. 
Teisalt suunab mõiste „taastamine” ilma igasuguse eel-
tingimuseta inimesi rohkem ka selles suunas mõtlema ja 
kavaldama. Seadustik annab justkui õigustatud ootuse,  
et taastamine on omaniku põhiõigus, mis vaidlustamisele 
ei kuulu. Nii miljööalal kui ka linnaruumis üldiselt. 
  Praegu maadlevad omavalitsused taastamise  
tõlgendustega varasemaltki väljastatud rekonstrueerimis- 
ja laiendusprojektide valguses. Kui luba (teatis) on väl-
jastatud rekonstrueerimiseks ja laienduseks, kuid ehituse 
käigus lammutatakse kõik või peaaegu kõik vanast ära, 
siis sellisel juhul soovitut automaatselt taastamise peale 
ringi mängida ei saa. Uue seadusega saab taastada ainult 
algset mahtu ja arhitektuurset lahendust, kuid mitte 
kavandatavat laiendust. Koopiamaja koos laiendustega 
eeldab projekteerimistingimuste menetlust ehitise  
püstitamisena. 
  Ilmselt on taastamise küsimuses oodata seaduse 
järgmisel korrigeerimisel veelgi liberaalsemaks muutmist, 
et taastamine võimaldaks ka juurdeehitust. See muu-
dab miljööaladel ehitiste säilitamise veelgi raskemaks. 
Rääkimata siinkohal täiesti uute majade püstitamisest, 

(1) Kas kuurinduse tulevik? Alla 20 m2 ehitise püstitamisel vastutab omanik selle eest, et maja oleks ohutu, tagatud oleks naabrite õigused 
ning ehitis sobituks ümbritsevaga. Fotod Anni Martin

(1)
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(2) Pseudostalinism Kadriorus Faehlmanni ja Vilmsi nurgal. Allan Strusi projekteeritud hooned on hea näide ebaõnnestunud ajalooliste  
stiilide segamisest ja kopeerimisest, mida tuleks igati vältida. Fotod Anni Martin (3) J. Poska 23 ja 25 püstitamist koopiatena nõuti  
2000. aastate alguses sunnimeetmena ebaseaduslikult lammutatud algupäraste hoonete asemele (4) Kaks uut Allan Strusi büroos kavan- 
datud kortermaja J. Poska ja Vesivärava tänavate nurgal panevad küsima, miks peaksid nüüdisaegsed hooned ajaloolisi stiile kopeerima  
(5) Ristiku 28 hoone lammutati lootuses püstitada rekonstrueerimise tähe all uus ja laiendatud maja. Foto Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 
miljööosakond (6) Tänavavaade pärast Ristiku 28 rekonstrueerimistööde seiskamist. Tulevik näitab, milline saab olema siinne pretsedenti  
loov lõpplahendus. Foto Anni Martin

(2)

(5)

(4)

(3)

(6)
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mis minevikuihalusest nõretavad. Eriti paistab sellega 
silma Kadriorg, kuhu on lisaks kohalikust kontekstist 
inspireeritud puitmajadele kerkinud ka terve kvartalitäis 
pseudostalinismi. 
  Põhimõtteliselt on ehitusseadustikuga loodud  
kasvupinnas originaali väärtustamise asemel koopia- 
majade ja ajaloolisi stiile abitult interpreteerivate majade 
vohamisele. 

DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMINE 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEGA
Uus ehitusseadus (§ 27 lg 4) annab võimaluse vanemate 
kui viieaastaste detailplaneeringute täpsustamise, nt 
hoonestusala suurendamise, nihutamise, keeramise ja 
kõrguse muutmise kuni 10% ulatuses, samuti haljastuse, 
parkimise ja arhitektuuritingimuste täpsustamise. 
Seadusega on antud võimalus manipuleerida miljööalal 
oluliste arhitektuursete parameetritega – ehitusjoone, 
katusekalde, räästa- ja harjakõrguse, materjalide kasutuse 
jms-ga. Esimene lahend planeeringuga määratud ehitus-
joone nihutamiseks ongi Pärnus Aisa tänaval juba aset 
leidnud. 

KOKKUVÕTTES 
Mida muutunud õigusruum ja miljööalade erisuse ärakao-
tamine näitab? Seda, et ühiskond ja selle liikmed peaksid 
nüüdseks mõistma miljööteemasid paremini kui varem. 
Usaldust, et ametnikud suudavad tagada miljöö säilimise 

projekti ja projekteerimistingimuste menetluses, on  
ilmselt rohkem ning tavaarusaama kohaselt ei vaja  
miljöö rangemat regulatsiooni kui tavapärane ehitus. 
Piisab tugevast omavalitsusest ja pädevatest ametnikest.
  Kas see ka tegelikkuses nii on, sõltub omavalitsu-
sest, ametnikust ja projekteerijast. Sellest kuidas koostöö 
sujub ja kes on valmis võtma vastutuse. Sõltub ka sellest, 
milliste kaitse- ja kasutustingimuste määramiseni on jõu-
tud ning kas nõuete täitmist järgitakse. Uues õigusruumis 
toimunud mõttemallide muutus on väga suur ja oluline. 
Kui varasemalt eelnes ennetav nõustamine ka väikese- 
mahuliste juurdeehitiste (sh nt pööningukorruse välja- 
ehitamine) puhul projekteerimistingimuste andmisega, 
siis praegu likvideerib kohalik omavalitsus ilma pädevus-
nõudeta projekti koostaja teatisega projekti menetluses 
ainult tagajärgi. 
  Miljööaladel on muutunud olukorrast kasu vaid siis, 
kui koostöö ametniku, projekteerija ja omaniku vahel 
on tõhus ning väärtushinnangud selgelt kokku lepitud. 
Vastasel korral on oodata miljööaladel senise eduloo pöör-
dumist allakäiguks. 

1 PlanS § 125 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav tihe- 
 asustuses hoone püstitamiseks ja laiendamiseks üle 33%. Kuid kohalik  
 omavalitsus võib lubada asendada detailplaneeringu koostamise  
 projekteerimistingimuste andmisega kui tegemist on olemasoleva  
 hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone püstitamise või üle 33%  
 laiendamisega. Eeldusel, et ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piir- 
 konna väljakujunenud keskkonda, arvestab piirkonna hoonestuslaadi ning  
 on kooskõlas üldplaneeringuga.

(7) Raua 22 elamu rekonstrueerimise sildi all sooviti kogu hoone lammutada. Tööde peatamisega õnnestus esialgu osa hoonest säilitada. 
Omavoli ja konserveerimise nõude vaidlustamise tulemusena on sisuliselt hävinud osa lubatud lammutada. Foto Anni Martin

(7)
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Tartu linna uus üldplaneering kehtestati 2017. aasta sep-
tembris. Üldplaneeringu seletuskiri on 240-leheküljeline, 
pluss kaardid ja mitmesugused lisad (näiteks mälestiste 
nimekirjad). Üldplaneeringu mahukuse ja detailsuse põhjus  
on 2015. aastal kehtima hakanud ehitus- ja planeerimis- 
seadustik, mis võimaldab varasemast enam kavandada 
maju ilma detailplaneeringuta. Linna eesmärk on mini-
meerida aeg ehitamise mõtte tekkimisest kopa maasse 
löömiseni, seetõttu on uus üldplaneering väga mahukas  
ja detailne, võimaldades paljudes kohtades määrata  
projekteerimistingimused üldplaneeringu alusel, jättes  
ära ajamahuka detailplaneeringu.
  Tartu praegused kaksteist miljööväärtusega  
hoonestusala määrati 2005. aastal kehtestatud linna 
üldplaneeringuga. Koos vanalinna muinsuskaitsealaga 
moodustavad need ligi veerandi kogu linna hoonestatud 
territooriumist. Lisaks arheoloogiline miljööpiirkond.  
Uue üldplaneeringu kehtestamisega muutus kehtetuks 
Karlova teemaplaneering, kuid Supilinna teemaplaneering 
kui värskelt vaidlused läbinu, kanti sisse 2014. aastal  
kehtestatud kujul.

HOONETE KATEGORISEERIMINE 
JA EHITUSTINGIMUSTE SEADMINE
2009. aastal kehtestatud Karlova teemaplaneeringus  
on majad jaotatud väärtuse ja/või vanuse põhjal seits-
messe kategooriasse. Sellisest suurest kategoriseerimi-
sest üldplaneeringus loobuti, sest väärtuspõhiselt on see 
väga subjektiivne ja kui enamikule kategooriatele kehtivad 

ühesugused piirangud, siis ei ole sel ka praktilist ülesannet.  
Nii on seal kolm kategooriat: mälestis, miljööväärtusega 
hoone ja muu hoone.
  Mälestise osas ei saa üldplaneering kehtestada  
enamat või erinevat muinsuskaitseseadusest. Seetõttu  
on mälestiste käsitlemisel üldplaneeringus peamiselt 
teavitav roll.
  Miljööväärtuslike hoonete osas said kirja seni keh-
tinud põhimõtted: hoone mahu, katuse tüübi, harja- ja 
räästajoone, algupäraste materjalide ja detailide säilimine 
ja vajadusel taastamine, juurdeehitused ajastukohased 
ja väikeses mahus, lubatud soojustamine, kui akende ja 
räästa senised proportsioonid säilivad jne. Mis vast oluli-
sim, kirjas on täpsed nõuded akendele (sh välimise raami 
kittimine linaõlikitiga) ja leevendused (sisemisele aknaraa-
mile on lubatud paigaldada pakettklaas ja loobuda prossi-
jaotusest). Kuna enamik alasid on ehitatud ühel ajal  
19. sajandi teisest poolest kuni I maailmasõjani, ainult 
Tammelinna ja Tähtvere miljööväärtuslikud alad 1920.–
1930. aastatel, siis määrati kõikidele aladele samad  
ehitustingimused, lisades vajaliku erisuse Tammelinna  
ja Tähtvere kohta. 
  Uue üldplaneeringuga kehtestati Tartule omaste 
kahekorruseliste kuuride säilitamise ja taastamise nõue 
Karlovas ja Toometagusel, kus selliseid kuure on kõige 
enam. Kahekorruselised kuurid on lammutamise surve all, 
sest aiamaa asemel soovitakse pigem suuremaid ja muga-
vama kasutatavusega ühekorruselisi kuure ning üha 
enamates majades kaotatakse ahjuküte, nii et vajadus 

MUUDATUSTEST TARTU UUE ÜLDPLANEERINGU  
MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE ALADE KÄSITLUSES 

 
Egle Tamm

(1) Kahekorruselised kuurid kui Tartule iseloomulik hooneliik on Karlova ja Toometaguse miljööväärtuslikul alal säilitatavad ja taastatavad. 
Fotod Egle Tamm (2) Miljöö ei ole ainult majad, vaid ka aiad. Uue üldplaneeringuga võib hoovimaja ehitada ainult nendes piirkondades ja 
sinna, kus see on olnud tavaks ehk agulites tänavaäärse maja läheduses. Aedlinnades pole teine maja lubatud

(1) (2)
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kuuri kui puude hoidmise koha järele kaob. Omapoolse 
panusena kehtestas linn 5000-eurose ülempiiriga  
kahekorruseliste kuuride restaureerimistoetuse. 
  Muude hoonete kategooria alla läksid kõik põhi-
hooned, mis on ehitatud pärast 1991. aastat, olenemata 
nende arhitektuursest kvaliteedist; põhjalikult ümber ehi-
tatud / rikutud hooned ja nõukogude ajal ehitatud vähese 
arhitektuurse väärtusega hooned. Muu hoone võib lam-
mutada ilma ekspertiisita ja uue ehitamisel kehtivad uute 
hoonete ehitustingimused.

(3) Üldplaneering ei nõua lammutatava miljööväärtusliku hoone 
asemele samasuguse maja ehitamist, sest on tekkinud valearusaam 
koopiast kui algsega enam-vähem sarnasest majast. Amortiseerunud 
Puiestee 51 hoone. Foto Ester Must (4) Hiljuti valminud Puiestee 
51 on algse maja koopia, mille konstruktsioonid on uued, osa laudist 
ja ehisdetaile vanad, osa asendatud koopiatega. Fotod Egle Tamm 
(5) Enamik Tartu miljööväärtuslikke alasid on romantilised  
puitagulid

(3)

(4)

(5)

UUSHOONED JA UUSHOONESTUSALAD
Karlova teemaplaneeringus olid määratud võimalike  
uushoonete asukohad, kuid üldplaneeringus sellest  
loobuti, sest Karlova seitsmeaastane kogemus näitas, et 
võimalikke uushoonete asukohti on kavandatust rohkem. 
Üldplaneeringuga määrati uushoonete ehitamise põhi-
mõtted. Kuna miljööväärtusliku ala uushoone puhul on 
tavaliselt tegemist hoovimajaga, siis tuleb maja ehitada 
põhimõttel, et selle ette jääb majandushoov ning taha 
krundi sügavusse tarbe- ja/või puhkeaed. Olemasoleva 
maja krundile uue maja ehitamise soov tekib enamasti 
siis, kui vana maja on läinud arendaja valdusesse. Uut 
maja ei taheta ehitada selle tavapärasesse ajaloolisse 
asukohta tänavaäärse maja lähedale, vaid võimalikult 
kaugele krundi sügavusse. See annab parema eraldatuse 
ja võimaldab nautida naaberkruntide aedade rohelust. 
Sinna ehitamine pole aga õige ajaloolise krundistruktuuri 
ja aiapidamist võimaldava elustiili säilitamise seisukohast 
ning pole õiglane naaberkruntide elanike suhtes, kelle 
privaatne aed muutub uue maja kontekstis teatrilavaks.
  Üldplaneering sätestab, et hoovimaja peab üldjuhul 
olema väiksema mahuga kui tänavaäärne põhihoone, sest 
nii on see ajalooliselt tavaliselt olnud. See põhimõte on 
sees juba Supilinna teemaplaneeringus, kuid vältimaks 
vaidlusi, kas ühe ruutmeetri võrra väiksema hoovimaja 
kavandamisega on nõue täidetud, on üldplaneeringuga 
määratud, et uus maja peab olema vähemalt 20% väik-
sema ehitusaluse pinnaga ja madalam kui olemasolev 
maja. Toometagusel on lubatud ka tänavaäärse majaga 
ühesuurune hoovimaja, sest seal on levinud suured hoovi-
majad. Tammelinnas on lubatud teise elumaja ehitamine, 
kui selle saab paigutada tänavaäärsele ehitusjoonele. 
Tähtveres ei ole lubatud krundile teise elumaja ehita-
mine. Tammelinna ja Tähtvere kui 1920.–1930. aastatel 
aedlinna põhimõttel ehitatud miljööväärtuslike alade 
hoovimaja ehitamise keeld ja vähemalt 50% krundi pinna 
haljastamise nõue leidis vastuseisu linnaplaneerijate seas, 
kelle arvates ei tohiks linna südames asuvatel aladel olla 
väikese asustustihedusega krunte. Seekord jäi siiski peale 
elustiilide mitmekesisuse argument.
  Nagu varemgi, tuleb miljööväärtusliku hoone 
lammutamiseks tellida ehitustehniline ekspertiis, kuid 
lammutamine on lubatud ainult juhul, kui kandvatest 
konstruktsioonidest on hävinud üle 60%. Asemele tuleb 
uus hoone ehitada üldjoontes samas mahus või lähtuvalt 
lähiümbruse majadest. Sellega eemaldub üldplaneering 
Karlova teemaplaneeringust, mis nägi ette koopia ehita-
mist. Põhjuseks on üks Eha tänava maja, mis ehitati algse 
mahuga, kuid detailidelt lihtsustatud ja ainult sarnane 
vanaga. Hiljem on ehitatud originaalilähedasi koopiaid 
(Herne 30, Kalevi 11, Puiestee 51), kuid palju tähelepanu 
saanud Eha tänava maja tõttu on koopia saanud Tartus 
halvustava ja diletantliku arhitektuuri võrdkujuks.
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Muinsuskaitse ajaloos on tulnud ette juhtumeid, kus 
kaitsealune hoone hävib ning see otsustatakse taastada. 
Toome näiteks kolm objekti, mille lõpptulemus on erinev, 
ja püüame teha järeldusi.

KUNINGA 11, PÄRNU
Nele Rent

1697.–1705. aastal püstitati Kuninga 11 krundile 
Pärnule iseloomulik kõrge sokliga ühekorruseline 
mantelkorstnaga rõhtpalkhoone, kus 19. sajandil asus 
trükikoda, milles 1857.–1885. aastal anti välja Johann 
Voldemar Jannseni toimetatud esimest eestikeelset 
perioodilist nädalaväljaannet Perno Postimees ehk 
Näddalileht. 
  Kui hoone 1997. aastal ajaloomälestiseks tunnistati, 
oli selle esialgne ilme oluliselt muutunud. 
  19. sajandi alguses likvideeriti osaliselt mantel-
korsten-köök. Arhitekt Erich von Wolffeldti 1914. aastal 
koostatud ja osaliselt realiseeritud projektiga lisati hoovi 
puidust trepikoda ja katusele väljaehitised. 
  1960. aastate kapitaalremondiga muudeti pla-
neeringut, vahetati välja uksed, aknad, katusekate. 
2000.–2002. aastal tehti ümberehitusi arhitekt Margit 
Kõrtsi koostatud projekti järgi, mis tänavapoolses lahen-
duses toetus E. von Wolffeldti kavandile, arhitekt Rein 
Raie kõrgete baroksete treppide ideele ja viimistluskihtide 
uuringutele. Muudeti plaanilahendust, konstruktsiooni-
dest säilitati keldri maakivist seinad ja esimese korruse 
palkseinad, hoovi ehitati trepikoda, vahetati välja avatäi-
ted, laudis jpm. Prügikonteinerisse rändasid 30 aastat 
varem vahelagedesse ladustatud siseuksed.

  31. mail 2013 oli hoones tulekahju, mille tagajärjel 
hävisid II ja III korrus täielikult ning kelder ja I korrus 
osaliselt. Tule kiiret ja ulatuslikku levikut soodustasid 
viimasel ümberehitusel tehtud vead. 
  2016. aasta kevadel valmis kitšihõnguline rekonst-
ruktsioon, mille välisilme Kuninga tänava pool tõukus 
tellija soovil Wolffeldti 1914. aasta projekti klassitsistli-
kust sümmeetriast ja detailidest. Kuid konstruktiivselt ei 
järgitud kallima hinna tõttu ajaloolist palkehitise loogi-
kat, vaid kasutati poorbetoonist kergplokke. Katusekatte 
paigaldamisel eirati traditsioonilise tahvlimõõdu nõuet. 
Avatäited said ette üheraamilised ja pakettklaasidega. 
Viimistlustöödel ei kasutatud ettenähtud traditsioonilisi 
lubi- ja linaõlivärve ning värvilahenduski hülgas ajaloo-
lise ja Pärnu vanalinnale omase skeemi. 
  Emotsionaalseks kujunenud töö vastuvõtmisel  
lepiti kokku selle ümbertegemistes. Seni pole lubadust 
täidetud. 
  Tõdegem, et kui ehitame vanalinna mälestise  
asemele uue hoone, mis ei ole aus uus ega ka vana hoone 
autentne koopia, on tegemist (enese)pettusega. 

NÕMME TURG
Oliver Orro

Otsus Nõmme turuhoone koopiana üles ehitada pärast 
2010. aastal toimunud tulekahju sündis kuidagi iseene-
sestmõistetavalt, küllap mängis siin rolli nii nõmmekate 
ilmne sellekohane ootus kui ka see, et hoone kohta oli 
tehtud detailne restaureerimisprojekt, st oli olemas piisav 
alusinformatsioon selle täpseks taastamiseks. Oluline oli 
mõistagi ka tõsiasi, et hoone oli kindlustatud ning selle  

MÄLESTISE REKONSTRUKTSIOON –  
MIS TAGAB ÕNNESTUMISE?

PÄEVAKAJALIST

(1) Kuninga 11 hoone Pärnus 2011. aastal. Fotod Nele Rent (2) Sama hoone 2018. aastal

(1) (2)
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üles ehitamiseks oli võimalik saada raha. Muinsus-
kaitselise argumendina tuleb arvestada tüpoloogilist  
haruldust: teised omaaegsed sellelaadsed suured  
puitpaviljonid, näiteks rannahooned, suverestoranid,  
näitusesaalid ja kinod on praktiliselt kõik hävinud. 
Seetõttu võis pidada põhjendatuks originaalse vormi 
taastamist vaatamata sellele, et materjaliautentsus oli 
päästmatult kadunud, seda enam, et võimalik oli säilitada 
ka hoone algne funktsioon (meenutatagu siinkohal Nara 
dokumendile tuginedes autentsuse mõiste sotsiaalset 
dimensiooni). Oma rolli mängisid spontaansed ja emot-
sionaalsed esmaotsused, mida hiljem olnuks keeruline 
muuta. Hõikasin ise juba põlengupäeva õhtul „Aktuaalse 
Kaamera” otse-eetris üsna spontaanselt välja, et võima-
lusel me kindlasti taastame hoone ning pärast seda pol-
nud enam tagasiteed. Muu hulgas sai siin siis läbi män-
gida ka selle, kas koopia ehitamine on odavam kui vana 
ehitise restaureerimine – mäletatavasti põles Nõmme 
turg PÄRAST restaureerimist. Tihti ju väidetakse, et 
hoopis odavam oleks vana lammutada ja kõik otsast peale 
ehitada, aga näe, paha ja mõistmatu muinsuskaitse ei 
luba. Antud juhul oli hoone nullist üles ehitamine hoo-
pis mõnevõrra kallim – kindlustusrahadest ei piisanud 
ja linnaeelarvest tuli vahendeid juurde leida. Oluline oli 
anda avalikkusele ka selge signaal: kui muinsuskaitse- 
alune hoone põleb maha, ei anna see veel õigustatud 
ootust, et samale kohale saaks ehitada mingi muu, teist-
suguse arhitektuurse ilmega maja. Selle objekti puhul 
sai linn ise eeskuju näidata, teistsugune variant ei tulnud 
kõne allagi – kuidas vastasel juhul saanuks avalik võim 
eraomanikelt sellist käitumist nõuda? Hoone on meelega 
taastatud sellisena, et väljast on ta esmapilgul endisega 
täiesti sarnane, sisse astudes on sellel, kes oskab teatud 
detaile märgata, võimalik juba esmapilgul aru saada, et 
majaga on midagi juhtunud ning tegemist on uue ehiti-
sega. Kahju on mõningatest lihtsustavatest lahendustest, 
näiteks avatäidete osas, samas üldmuljega võib rahule 
jääda. Minus ei tekita mingit põhimõttelist vastuseisu ka 
see, et hoone kandvad põhikonstruktsioonid pole enam 
puidust, vaid kivist ja terasest.
  Märksa põnevam on küsimus, kas Nõmme turuhoo-
nel on endiselt mälestise tunnused. Praegu on ta ju ikka 
mälestisena kirjas. Originaalsubstantsist pole paraku 
tõepoolest säilinud rohkem, kui katusel olevate metallist 
dekoratiivvarraste üksikud osad. Need said tuhahunni-
kust üles korjatud, restaureeritud ning uue hoone külge 
tagasi pandud, et vana vaim kanduks edasi uuele. Samas 
pean möönma, et endise hoone halva seisundi ja selle 
välisseinte puuduliku soojustuse tõttu oli ka enne tule-
kahju eksisteerinud nii-öelda restaureeritud hoone  
tegelikkuses juba poolenisti koopia, majale nägu loov  
fassaadilaudis näiteks oli valdavalt kõik uus. Ometi ei 
tekkinud enne tulekahju küsimust, kas hoone peaks 
jääma mälestiste nimekirja või ei. Mul on tunne, et 
Nõmme turgu võiks jätkuvalt pidada mälestise tunnustele 
vastavaks ennekõike seetõttu, et ta kannab mälestisele  

omaseid sotsiaalseid funktsioone: loob kohaidentiteeti  
ja toimib maamärgina, kannab mälestusi ja ühendab 
põlvkondi. Mälestis on miski, mis aitab mäletada ja mäle-
tatakse seda, mille kohta osatakse jutustada lugusid. 
Tulekahjust ja taastamisest on saanud üks oluline lugu 
Nõmme ajaloos, mille füüsiliseks tähistajaks on see nõm-
mekate igapäevaelus olulist rolli mängiv maja. Nõmme 
turuhoone on ammu ületanud kommertsarhitektuurile 
omase piiratud tähendusvälja. See on kujunenud ühelt 
poolt omalaadseks nostalgiaobjektiks, sümboliseerides 
eestiaegsust, piirkonnale omast soliidselt heakodanlikku, 
kuid mitte väiklaselt väikekodanlikku mentaliteeti ja  
traditsioone, teisalt toimib suurepäraselt nõmmekate 
kaasaegse elumaailma osana. On ju kaubanduskes-
kuste anonüümsusele vastanduvad turud ka meie ajastul 
aktuaalse kogukondliku vaimu ja ökoelulaadi sümbol.  
Ma ei suuda kujutleda Nõmmet selle ehitiseta.

NURME 33, NARVA-JÕESUU
Triin Talk

Narva-Jõesuus asuva Nurme 33 hoone puhul ei ole  
tegelikult tegu enam rekonstruktsiooniga, vaid täiesti 
uue majaga, mis asub kunagise mälestise koha peal. 
Hoone kaitse alla võtmise, põlemise, lammutamise ja 
taastamise saaga päädib tõenäoliselt mõne aja pärast 
kaitse lõpetamisega, sest mälestist siin enam ei ole. 
Praegu on hoone taastamine veel väidetavalt pooleli,  
nii et las ta olla mälestiste registris seni, kuni asi on  
lõpplahenduse saanud. 
  Hoone kaitse alla võtmise ettepaneku tegi 2008. aas- 
tal Narva-Jõesuu linnavalitsus, kuna uus omanik soovis 
hoone lammutada. Toonane Muinsuskaitseameti Ida-
Viru vaneminspektor Madis Tuuder mäletab, et krundile 
oli plaanis ehitada mitmekorruseline kortermaja. Kuna 
Narva-Jõesuu linnal üldplaneeringut ei olnud (nüüd on 
see küll koostamisel, aga pole endiselt kehtestatud), siis 
võinuks kavandatav maht keset eramupiirkonda isegi 
läbi minna. Amet võttiski hoone kiiresti ajutise kaitse 
alla, mälestiseks sai hoone juba 2009. aastal. Omanik 
vaidlustas kaitse alla võtmise käskkirja kohtus, läbi käidi 
kaks kohtuastet ja mõlemas jäi kultuuriministeerium 
võitjaks. Seejärel aga tõsisem võitlus alles algas. 
  26. oktoobril 2010 toimus hoones ulatuslik põleng. 
Nii Muinsuskaitseamet kui ka linnavalitsus nõudsid 
hoone mahu ja välisilme taastamist. Kirjavahetus oli 
tihe ja tuline, lõpuks omanik siiski tellis nii muinsus-
kaitse eritingimused kui ka projekti. 2011. aasta juulis 
kooskõlastati muinsuskaitse eritingimused hoone taas-
tamiseks. Nädal-kaks pärast seda lammutati rusud ilma 
Muinsuskaitseameti loata. Eritingimustega nõutud väär-
tuslikud detailid väidetavalt siiski eemaldati ja on kuskil 
ladustatud. Taastamisprojekt sai kooskõlastatud alles 
2013. aasta suve lõpus. Taastamisprojektiga ei nõutud 
hoone koopiana taastamist – pigem oli juba projektis 
tegu uue hoonega, mis mingil määral lähtus vana  
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(3) Nõmme turg enne põlengut 2010. aastal. Foto Martin Siplane, Arhitektuurimuuseum (4) Turuhoone ehitati üles kivist. Foto Oliver Orro

(3)

(4)
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mahtudest ning mille külge tuli pookida kaks restauree-
ritavat ajaloolist verandat. 
  Hoones elatakse juba ammu sees, kuid selle välis-
ilmel pole mingit seost krundil varem olnud puitpitsvil-
laga. Omaniku sõnul on tööd ikka veel pooleli, verandade 
puitdekoor olevat restaureerimisel. Põgusal vaatluselgi 
on selge, et hoone välisilme on ka projektiga suhte-
liselt lõdvas seoses – kollase värvi asemel on hoone 
viimistletud pruuni peitsiga, räästad on väga paksud, 
rõdupostide vahed on puitribistikuga kinni ehitatud jne. 
Omanikule on 2017. aastal koostatud ettekirjutus, et 
ta esitaks tööde aruande. Järelevalvet teinud firmal ega 
vastutaval spetsialistil enam muinsuskaitse tegevusluba 
ei ole. Ehitaja tegutseb turul endiselt. Sellel segasel ja 
kurval lool ei ole veel lõppu, aga selge on see, et lõpp ei 
saa seekord olla õnnelik, vaid ainult õpetlik.

JÄRELDUSED
Mälestiste hävimise ja taastamise lugude seast on need 
kolm vaid üksikud näited. Need illustreerivad seda, et 
isegi pealtnäha analoogsed juhtumid (häving tulekahjus, 
taastamine suhteliselt kiiresti, kuid uute materjalidega) 
võivad anda väga erinevaid tulemusi ning ka muinsus-
kaitse spetsialistide hinnangud neile lahknevad kardi-
naalselt. Nõmme turuhoone puhul tundub, et mälestise 
tunnused on ka taastatud ehitisel, kuna sellel on endiselt 
tugev sümbolväärtus, samas Narva-Jõesuu vähetuntud 
eramu puhul on taastatud kujul mälestiseks olemise 
põhjendatus äärmiselt kaheldav. Nii Pärnu kui ka Narva-
Jõesuu näidete puhul määras kindlasti tulemuse ka see, 
et kooskõlastatud taastamisprojektist ei peetud kinni. 
Kvaliteetsel ja kehval koopial on väga suur vahe – kui 
ehitatud oleks projekti järgi, oleks tulemus kindlasti 
veenvam. Hoone taastamisel on kvaliteedi saavutamisel 
väga suur roll omaniku suhtumisel ja eesmärkidel. 
  Kui mälestis või muinsuskaitseala hoone hävib,  
on taastamise nõudmine kaalutlusotsus. On juhtumeid, 
kus hävinud hoone on lihtsalt kaitse alt ära võetud, kuna 
lõputult ei saa kaitse all hoida ammu maha põlenud maja 
vundamenti, nii nagu ka looduskaitse all piksest pikali 
kukkunud puud. Samas kui mõni omanik on oma päran-
dit aastaid sihipäraselt lagundanud ja see läheb lõpuks 

enam või vähem kogemata põlema, siis taastamise  
mittenõudmine annaks liiga häid ideid teistele „kinnis- 
varaarenduse” huvilistele. 
  Hävinud ehitise taastamise kaalumisel on samuti 
oluline, mis on taastamise tõenäolised alternatiivid.  
Kas alternatiiviks on tühi plats, häiriv auk vanalinna peri-
metraalses hoonestuses, kompleksi olulise elemendi puu-
dumine või taotlus ehitada samale kohale midagi palju 
suuremat, ajaloolisesse keskkonda sobimatut? Kohati 
tundub õigustatum täita hävinud hoonest tekkinud tühi-
mik hea uue arhitektuuriga, aga ka uus arhitektuur võib 
vabalt tulla nigel – seda ju ette ei näe.
  Piirid õige ja vale, mõistliku ja mittemõistliku vahel 
muinsuskaitses on iga põlvkonna spetsialistide tõmmata. 
Seejuures ei tasu aga unustada, et suur osa aastaküm-
nete taguseid restaureerimisi on rekonstrueerivamad 
kui tänapäeva rekonstruktsioonid, ometi ei räägi me 
nende kaitse alt maha võtmisest. Originaalsubstantsi 
säilitamise ülimuslikkus võrreldes arhitektuurse terviku 
saavutamisega on tänapäeval doktriin, aga kui originaali 
säilitada ei õnnestu, kuna see hävib nt tulekahjus, tuleb 
valida halbade variantide vahel, üritades siiski saada 
kõnealusesse keskkonda parim võimalik lahendus. Mõnel 
juhul võib selleks olla hoone taastamine täpse koopiana, 
mõnel juhul ebatäpse koopiana, taastades vaid mahu ja 
välisilme või taaskasutades algseid detaile, aga mõnel 
juhul võib lahenduseks olla ka mälestise kaitse lõpeta-
mine, jättes hooneaseme tühjaks ja lastes sinna tulevikus 
ehitada uushoone. Muinsuskaitseala puhul ei ole kaitse 
lõpetamine ja sellega Muinsuskaitseameti tulevastest 
otsustest taandamine võimalik, kuna ka tühi krunt asub 
endiselt muinsuskaitsealal. Tühi hoonease määramatuks 
ajaks ei ole aga muinsuskaitsealal kindlasti hea lahen-
dus, kuna madaltihe hoonestus on vanalinnas väärtus 
omaette. Niisiis on muinsuskaitsealal põhiküsimus, et 
kui hoonemahtu taastada, siis kas ja mil määral on see 
vana hoonet kopeeriv, rekonstrueeriv, matkiv või markee-
riv. Uus ja originaalist vähem väärtuslik on see lakuuni- 
täide niikuinii, aga ei tasu unustada, et peale halva  
koopia ja hea uusarhitektuuri on laual alati ka tühi plats, 
kvaliteetne koopia ja kehv uusarhitektuur. 

(5) Nurme 33 pärast põlengut. Foto Madis Tuuder (6) Uuel hoonel ei ole vanaga palju sarnast. Foto Kalle Merilai

(5) (6)
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MUINSUSKAITSEAMETI INSTITUTSIONAALNE  
KUJUNEMINE LÄBI SAJA AASTA

EESTI VABARIIK

NÕUKOGUDE PERIOOD –  
UUED STRUKTUURID JA AMETIASUTUSED

Ajatelg on kokku pandud Ülo Puustaku, Ants Krauti ja Andres  
Tvauri märkmetest. Samuti on kasutatud Riin Alatalu doktoritööd 
„Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002: rahvuslikust  
südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti  
Vabariigis“, Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1993. a määrust nr 226  
Riigi Muinsuskaitseameti moodustamise kohta, 25. novembri  
1994. a Tallinna Linnavalitsuse määrust Tallinna Muinsuskaitse- 
ameti loomise kohta ja 13.06.2013 Sirbis ilmunud artiklit  
„Fredi-Armand Tomps – muinsusmusikaalne arhitekt“.

Kultuuriministeeriumi  
alla ajaloo-, arheoloogia-  

ja kunstimälestised

Ministrite Nõukogu  
Ehituskomitee alla  
ehitismälestised

ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva  
Kultuurhariduslike Asutuste Komitee 

muuseumide osakond (1949. a ka  
arheoloogiliste ning ajalooliste  

mälestusmärkide kaitse osakond)

Teaduslik Restaureerimise Töökoda  
ehk TRT (hiljem Vabariiklik  

Restaureerimisvalitsus ehk VRV)

Muuseumide ja Kultuurimälestiste  
Inspektsioon (hiljem Kultuurimälestiste 

kaitse grupp)

Kultuurimälestiste Riiklik  
Projekteerimise Instituut ehk KRPI  

(hiljem RAS “Eesti ehitusmälestised”)

Muuseumide ja Kultuurimälestiste  
Teaduslik-Metoodiline Nõukogu

Ministrite Nõukogu Arhitektuuri  
Valitsuse juurde loodi  

muinsuskaitse osakond

Nimetati ümber  
Muinsuskaitseinspektsiooniks

Nimetati Muinsuskaitseametiks

Muinsuskaitseameti  
25. juubelisünnipäev

Osakonnast sai Vabariiklik Arhitektuuri- 
mälestiste Kaitse Inspektsioon ehk VAMKI 

(hiljem Vabariiklik Linnaehitus- ja  
Arhitektuurimälestise Kaitse Valitsus  

ehk VLAKV)

1.10.1993  
RIIGI  

MUINSUSKAITSEAMET 

eraldati

arhiiv ja  
raamatukogu

loodi juurde

kultuurimälestiste 
ekspertide  

ametikohad

1945 1950

1963

1978

1976

1944
1997

Kultuuriväärtuste väljaveo Ekspertgrupp  
(Tallinna Kultuuriameti all)

1980

1969

2018

2002

1919 1925 1936

Haridusministeeriumi all kultuuripärandi 
kaitse ajutine vastutav korraldaja

Muinsusnõukogu Haridusministeeriumi teadus- ja 
kunstiosakonna muinasvarade inspektor
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25 AASTA TAGUSEST  
MUINSUSKAITSEAMETI LOOMISEST

1. oktoobril 1993. aastal alustas iseseisvuse taastanud 
Eestis tegevust Muinsuskaitseamet. Veerandsajandi 
tagust aega taaselustasid toona verivärsket ametit juhtima 
asunud Jaan Tamm, ekspertiisi ja kollektsiooni osakonda, 
hiljem restaureerimisosakonda juhtinud Ülo Puustak, 
mälestiste liikide esindajad vastavalt arheoloogiamäles-
tiste peainspektor Ants Kraut ning arhitektuurimälestistel 
Jaan Vali. Vestlusringi suunasid ning ameti loomise ja 
tegevuste tagamaid palusid avada praegune Muinsus- 
kaitseameti peadirektor Siim Raie ja kunstimälestiste 
inspektor Kadri Tael. 

Kadri Tael (KT): MILLAL JA MILLISED  
OLID TEIE ESIMESED KOKKUPUUTED  
MUINSUSKAITSEGA?
Ülo Puustak (ÜP): Alates 1. augustist 1970. Minu 
abikaasa õde, Aet Maasik töötas Vabariiklikus Restauree-
rimisvalitsuses (VRV) ning kutsus mind ka sinna. Mul 
oli seal tuttavaid veelgi ees. Üks neist, projekteerimis-
jaoskonna juhataja Villem Viikholm, võttis mind projekti 
peainsenerina tööle.
Jaan Tamm (JT): Minul oli see selge juba Tartu Ülikoolis 
õppides. VRV-l oli vaja arheolooge, selle taga oli Villem 
Raami initsiatiiv, ta oli väliuurija ja tal oli vaja abilist.  
1972. aastal lõpetasin ülikooli. Ülo võttis mind tööle  
7. augustil. 
Jaan Vali (JV): Mina lõpetasin Tallinna Polütehnilise 
Instituudi teedeinsenerina. Tundsin restaureerimise  
vastu huvi ning mu õe grupivend oli Rein Raie, kes töö-
tas VRV-s. Sinna oli vaja inseneri. Ülo võttis mind tööle 
1976. aastal. Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise 
Instituut (KRPI) moodustati 1978. aastal ja mulle pakuti 
osakonnajuhataja kohta, olin seal neli aastat. Siiski 
meeldis mulle rohkem sisuline töö ja vanade hoonetega 
tegelemine. Seejärel õnnestus jätkata projekti peainseneri 
ametis, kelle juhtida oli juba kindla mälestise uurimine  
ja restaureerimisprojekti koostamine.
Ants Kraut (AK): 1974. aastal toimusid suured pääste- 
kaevamised Iru elektrijaama ehitamiseks. Olin seal  
arheoloogiapraktikal. Kaevamiste juhataja Vello Lõugas 
küsis, kas ma arheoloogiks ei tahaks hakata. Kultuuri- 
ministeeriumi allasutusena loodi 1976. aastal Muuseu-
mide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodiline Nõu-
kogu (TMN), mille peaülesanne oli välja anda kõikide 
mälestiste koondteatmeteos. Pärast ülikooli lõpetamist 
suunati mind 1. augustil 1978. aastal sinna tööle. 

KT: KELLENA AMETI LOOMISE AJAL TÖÖLE 
ASUSITE? KIRJELDAGE OMA TÖÖD JA AMETI 
STRUKTUURI.
JT: Mind valiti peadirektoriks, asetäitjaks sai Anton Pärn.
AK: Arheoloogiamälestiste peainspektorina.
JV: Arhitektuurimälestiste vaneminspektorina. Hain Toss 
oli arhitektuurimälestiste peainspektor.
ÜP: Mina olin algul ekspertiisi ja kollektsioonide osa-
konna juhataja. Minu juhitaval osakonnal, kuhu kuulusid 
mälestiste liikide peainspektorid, oli esialgu lisaks igapäe-
vatöödele (mälestiste inspekteerimised, uuringuprogram-
mide ja projektide kooskõlastamised, lubade (litsentside) 
väljastamised jms) kaks tähtsat tegevust: uus muinsus-
kaitseseadus ja seni kehtinud mälestiste nimekirjade 
ülevaatamine ühe aasta jooksul, et teha kindlaks nende 
vastavus mälestiste tunnustele. Sama tuli teha ka ajaloo-
liste linnakeskuste kaitsetsoonide ajaloolis-kultuurilise 
territooriumi osas ning veenduda, kas need muinsus- 
kaitsealad on vastavuses uue muinsuskaitseseadusega.
AK: Ametis oli veel järelevalveosakond, mida juhtis  
Anton Pärn. Talle allusid maakonnainspektorid. Alguses  
planeeriti igasse maakonda kaks inspektorit. Lisaks oli 
üldosakond, mida juhtis Oskar Vasar.
JT: Arheoloogia-, kunsti-, ajaloo- ja arhitektuuri- 
mälestiste liikide järgi tekkis ka vajadus vastavate inimeste 
järele. Töötajate arv oli ette antud, nimelt 50. 
ÜP: Olime neli aastat (1998–2002) inspektsioon, siis 
töötasime vaid 40 inimesega. Vahepeal taheti ametit üldse 
likvideerida. 
JT: Seal olid väga tugevad jõud taga. 

Siim Raie (SR): SEDA NÄHTI KOKKUHOIU 
KOHANA?
JT: Pigem olime segav institutsioon.
ÜP: Tolleaegne kantsler Margus Allikmaa ütles, et võtab 
ministeeriumi juurde kolm või viis inimest muinsuskaitse-
lisi ülesandeid täitma ja amet likvideeritakse üldse. Tõstsin 
Riigikogu kaudu kisa ja koostasin põhjaliku tabeli, milli-
sed on ameti ülesanded, lähtudes muinsuskaitseseadusest 
ja konventsioonidest ning uurisin, kes hakkaksid neid asju 
täitma. Lõpuks siiski likvideerimise asemel meid restau-
reeriti ametiks tagasi.

SR: SEE ON NAGU ARUSAAMA DEFITSIIT,  
ET INIMESED EI SAA ARU KULTUURIPÄRANDI 
ROLLIST JA SEE KESTAB SIIAMAANI.  

 
Kadri Tael
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ARVATAKSE, ET KULTUUR SÄILIB JA JÄTKUB 
ISEENESEST NAGUNII?
ÜP: Jah, nii ongi!
SR: Kui me vaatame teisi riigiks olemise kategooriaid, 
näiteks riigikaitse valdkonda, siis keegi ei vaidlusta selle 
olemasolu ja investeeringute vajadust, isegi kui oht on 
madala tõenäosusega. Kultuuri hävimise ohtu, mis on 
palju tõenäolisem, ei teadvustata aga reaalse ohuna. 
Pärandi kadumise oht ohustab reaalselt ka riiklust –  
ilma kultuurita pole oma riigil mõtet. 

SR: TULEME TAGASI ALGUSAEGA, MIL AMETIT 
HAKATI ASUTAMA– METOODILINE JA INSTI-
TUUDI1 POOL JÄID JUSTKUI ÄRA. KES SELLE 
VALIKU TEGI, MILLEGA AMET TEGELEMA HAK-
KAB? MINGID TEGEVUSED ERASTATI, PROJEK-
TEERIMISE POOL JÄI TURULE. KAS INSTITUUDI  
SARNAST ASJA EI PEETUD VAJALIKUKS?
ÜP: Me ei andnud kergelt projekteerimist ja metoodilist 
poolt ära. See oli meil koosseisude taotlustes olemas. 
Sealt tõmmati maha. Valitsus kavatses luua inspektsiooni. 
Tuginedes meiepoolsetele selgitustele leiti siiski, et see 
peaks olema amet, laialdasema tegevusväljaga. 
JT: Kultuuriministeeriumil oli jõupositsioon. Kõik muud 
mälestiste liigid peale ehitismälestiste allusid Kultuuri- 
ministeeriumile. Siis saigi tehtud peaminister Mart  
Laarile, kes ise oli ka muinsuskaitsetaustaga, selgeks 
ühtse muinsuskaitsesüsteemi vajalikkus. Esmalt loodi 
amet, siis tuli seadusandlus. Maailmavaate üle me ei 
vaielnud. Lisaks Vabariikliku Linnaehitus- ja Arhitektuuri-
mälestiste Kaitse Valitsusele (VLAKV) oli ameti  
loomisele kategooriliselt vastu Tallinna linn. Ja see  
kestis 1999. aastani, mil sõlmiti Tallinnaga haldusleping.
ÜP: Amet moodustati VLAKV-i, TMN-i, kultuuri- 
ministeeriumi inspektorite ja Tallinna linnavalitsuse  
kultuuriväärtuste väljaveo ekspertiisi grupi baasil.

KT: MILLISED TAKISTUSED PIDURDASID  
AMETI TEGEVUSI ALGUSAEGADEL JA KAS 
KAVANDATUD STRUKTUUR REALISEERUS?
JT: Kõigepealt tuli inimesed eri asutustest ja süsteemidest 
lahti haakida, teha selektsioon, keda võtta ning võetutega 
töölepingud sõlmida. Samuti saada lahti kultuuriminis-
teeriumi rahastus ning kätte saada keskkonnaministee-
riumist VLAKV-i ühe kvartali eelarve osa. Ameti sujuvat 
starti pidurdas kultuuriministeeriumi eelarveosakonna 
soov saada oma „kontrolli” alla ka ameti eelarve, mistõttu 
ei avatud ega eraldatud esimesel kuul ametile finantsee-
rimist. Seetõttu pidi ameti peadirektor oktoobrikuu palga 
tööle vormistatud inimestele novembri algul oma taskust 
välja maksma. Alles pärast minister Paul-Eerik Rummo 
sekkumist ja ametnike korralekutsumist asi normalisee-
rus. Üldjoontes siiski kavandatud struktuur realiseerus. 
Raskusi esines vaid ameti ühe kaalukama ja muinsus-
kaitse järjepidevuse seisukohalt ülitähtsa struktuuri- 
üksuse – arhiivi – kättesaamisega. Nimelt oli viimane 
vahepealses erastamis- ja ärastamistuhinas jõudnud 
minna juba koondise „Eesti Restauraator” („Restor”) 
valdusesse.
ÜP: Ameti tegevust takistasid algusaegadel koosseisu 
väiksus, tähtajaliste tööde paljusus, veidi ka Tallinna 
muinsuskaitseinstitutsioonid, kes mõningaid lahendusi 
ignoreerisid ja isegi takistasid (seaduse vastuvõtmine, 
nimekirjade koostamine). Ameti esialgse plaanitud struk-
tuuri kärpimine, seda eriti nn ekspeditsiooni (väliuurijad, 
õiendite koostajad jt) osas, ei olnud õige, sest vajalike 
uuringute koostamata jätmine takistas igapäevategevust 
ja pikendas otsustusaegu.
AK: Ametit ja seadust tuli teha paralleelselt. Üldiselt oli 
see kogu uue süsteemi korraldamiseks mõistlik, kuid 
kuna lõpuks kujunes nii, et amet moodustati varem, kui 
seaduseelnõu valmis, siis neid omavahel haakuma panna 
ei olnud kerge. Enne ameti moodustamist oli ju hulk 
huvigruppe, kes nägid süsteemi erinevalt ning selle tõttu 

 NIMI AMETIKOHA NIMETUS AMETIS

1 Jaan Tamm (26.01.1948) Riigi Muinsuskaitseameti (Muinsuskaitseameti),  01.10.1993 – 22.06.1999
  alates 01.12.1997 Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektor

2 Anton Pärn (03.05.1960) Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori kohusetäitja 23.06.1999 – 16.01.2000

3 Anneli Randla (15.01.1970) Muinsuskaitseinspektsiooni (alates 1.04.2002 taas 17.01.2000 – 25.01.2004
   Muinsuskaitseamet) peadirektori kt ja peadirektor

4 Agne Trummal (07.09.1973 – 06.11.2005) Muinsuskaitseameti peadirektori kt ja peadirektor 26.01.2004 – 06.11.2005

5 Anneli Randla (15.01.1970) Muinsuskaitseameti peadirektori kt ja peadirektor 07.11.2005 – 23.11.2005

6 Riin Alatalu (20.06.1968) Muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja 24.11.2005 – 09.07.2006

7 Kalev Uustalu (11.04.1951) Muinsuskaitseameti peadirektor,  10.07.2006 – 01.08.2014
  (10.07.2006 – 06.02.2007 kohusetäitja)

8 Carolin Pihlap (16.02.1979) Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja peadirektori 02.08.2014 – 05.04.2015
  ülesannetes

9 Siim Raie (02.09.1977) Muinsuskaitseameti peadirektor  06.04.2015 –…

Tabeli koostaja: Ülo Puustak

MUINSUSKAITSEAMETI JUHID
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1 Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Instituudi (KRPI, hiljem 
 Riiklik Uurimis- ja Projekteerimisinstituut „Eesti Ehitusmälestised”) 
 põhiülesanne oli arhitektuuri- ja linnaehitusmälestiste teaduslike 
 uuringute (ajaloolis-arhiivsed, väliuuringud, sh laboratoorsed) tegemine, 
 nende alusel õiendite, kirjutiste ja aruannete koostamine ning eri 
 staadiumi restaureerimisprojektide ja -aruannete koostamine.
2 Ü. Puustak. Muinsuskaitse ajalooline areng Eestis. Muinsuskaitse 
 aastaraamat 2008, lk 82–86. 

kandusid need hinnangud ka kooskõlastusringis tehtud 
ettepanekutesse, enamasti negatiivse hoiakuna. Kui oleks 
seadus vastu võetud varem ning amet moodustatud selle 
järel, oleks ehk asjade käik loogilisem olnud. 

KT: KAS JA KUI PALJU NÄHTI AMETI LOOMISE 
AJAL KOOSTÖÖD KOHALIKE OMAVALITSUSTE 
JA MUUSEUMIDEGA?
ÜP: Omavalitsustega ei olnud algusaegadel eriti tihedat 
koostööd. Valdades puudusid partnerspetsialistid, seda  
ka ehitusvaldkonnas. Esimene koostööleping sõlmiti 
Haapsalu linnaga. Tallinnaga oli koostöö kõige keerulisem 
ja see sõltus persoonidest. Hea koostöö oli algusaegadel 
kõikide maavalitsustega ja nende juhtidega. Muuseumi-
dega oli koostöö asjalik, sest paljud inspektorid olid ame-
tisse tööle asunud just maakondlikest muuseumitest.
JT: Kohalikes omavalitsustes ja ameti loomise momendil 
tähtsat rolli mänginud maavalitsustes nähti partnereid, 
seda eriti uuritavate ja restaureeritavate mälestiste maa-
kondlike pingeridade koostamisel. Viimane oli oluline ka 
kohalikele võimudele, sest aitas luua kindlustunnet vaja-
liku rahastuse saamise osas. 1999. aastani kehtis prak-
tika, et ameti toetuste rida oli muust eelarvest eraldiseisev 
ja selliselt ka eraldi kaitstav kuni Riigikogu kultuurikomis-
jonini välja. 
  Kuna ametis ei olnud koosseisusid võimalik suuren-
dada, oli kavas erialainimesed võtta tööle muuseumide 
juurde, seda eriti arheoloogiamälestiste valdkonnas. Seal 
aga panid muuseumijuhid need töötajad mälestistega 
tegelemise asemel hoopis fonditööle. Pärast mõningaid 
taolisi katsetusi Viljandi ja Haapsalu muusemiga see 
koostöö katkes, sest mälestistega tegelema suunatud 
inimestele muuseumitöö ei sobinud.

SR: TÄNANE MÄLESTISTE NIMEKIRI ON  
1990-NDATE NÄGU. NÄITEKS ON ERALDI 
MÄLESTISENA KAITSE ALL KIRIKUS KOGU 
INVENTAR JA SISUSTUS VÕI ÜKSHAAVAL  
KUNSTIMÄLESTISTENA SERVIISI OSAD.  
KAS KAALUTI KA TERVIKUNA KAITSE ALLA  
VÕTMIST VÕI MIS TINGIS SELLISE PRAKTIKA? 
HIRM, ET NAD LÄHEVAD KADUMA?
JT: Muidugi hirm, kunsti liikus sellel ajal väga palju  
riigist välja. Samuti toimusid kirikutes vargused. 
JV: Näiteks kolhoos tahtis Rägavere mõisa maha müüa. 
Seal oli Leila Pärtelpoja poolt eri paigust kokku koonda-
tud väärtuslik mööbel, kunst jm sisustus. Et seda päästa, 
inventeeriti see kollektsioonina ning võeti esemed üks-
haaval kaitse alla.
JT: Varitses laialitassimise oht, olud olid ekstreemsed, toll 
ei pidanud. Me tegelesime päästmisega, mingit filosoofiat 
või ideoloogiat arendada põhimõtteliselt ei jõudnud.

KT: KUIDAS TOIMUS MÄLESTISTE NIME- 
KIRJADE ÜLEVAATAMINE JA MILLE ALUSEL 
OTSUSEID LANGETATI?

ÜP: Reaalselt vastutasid ja nimekirju vaatasid läbi (koos 
kohale sõitmisega) mälestiste liikide peainspektorid: 
arheoloogiamälestised – Ants Kraut, ajaloomälestised –  
Ilme Mäesalu, arhitektuurimälestised – Jaan Vali, kunsti- 
mälestised – Tiina Pikamäe, tehnikamälestised – telliti 
Mehis Helmelt, vastutas Jaan Vali. Esimesena valmisid 
uued nimekirjad kunstimälestiste osas. Teiste mälestiste 
osas tegelikult ületati seadusega ette nähtud tähtaega.
AK: Nimekirjade läbivaatamiseks ning vastavate kultuuri-
ministri määruste koostamiseks anti aega üks aasta.  
See oli nii lühike aeg, kohe oli selge – mingit sisulist 
objektikaupa läbivaatamist ja selekteerimist selle ajaga 
teha ei jõua, rääkimata inventeerimisest ja uute väljasel-
gitamisest. Olemasolevad peainspektorid ja vanemins-
pektorid mälestiste liigiti pidid seda tegema igapäevase 
haldustöö kõrvalt. Sellist lisatööjõudu, kes olid võimelised 
nimekirju korrigeerima ja täiendama, oli vaid 1–2 inimest  
iga mälestise liigi kohta. Seetõttu võeti kohe suund olemas- 
olevate nimekirjade – vabariiklik + kohalik kaitse –  
vormistamiseks ministri määrusteks. Erandiks olid vist 
ajaloomälestised, kus tehti selektsioon ka ajaloolisest või 
ideoloogilisest vaatevinklist. Kuid ajaloomälestisi oli ka 
teistest oluliselt vähem. Suur muutus varasemaga võrrel-
des oli arheoloogiamälestiste ja ka kunstimälestiste osas. 
Nende liikide mälestiste nimekirjadesse said pandud ja 
riigi kaitse alla võetud valdav osa selleks ajahetkeks teada 
olnud kultuuriväärtuslikud objektid, ka need, mis ei olnud 
kohaliku kaitse alla võetud. Selle tööga jõuti lõpule 1998. 
aastaks, arhitektuuri osas vist veelgi hiljem. Muinsuskait-
seliselt ja teaduslooliselt oli see ainulaadne olukord, mis 
tõenäoliselt ei kordu enam kunagi. 

KT: KAS JA MILLAL VÕIB TEILT OODATA  
MONOGRAAFIAID, MÄLESTUSI AMETIS TÖÖTA-
MISE AJAST?
JT: Minult ei tule mitte midagi sellist. Olen siiski uurija 
ning kirjutan artikleid ja raamatuid. Palju on teemasid, 
mida peab veel kirjutama. Plaanis oli kuus kloostri raama-
tut, kolm on juba valmis. 
ÜP: Ei, enam ei jõua. Nupukesi olen kirjutanud2. Olen 
teavet ja mälestusi jaganud Riin Alatalule, Kaarel Truule, 
Lilian Hansarile, Oliver Orrole jpt. 
JV: Ilmselt ma midagi kirja ei pane. Olen aastate jooksul 
väga palju objekte pildistanud ja loodetavasti räägivad 
need fotod enda eest.
AK: Mul on väga huvitavat materjali, mida veel uurida  
ja kirjutada. Esmalt tuleks jätkata Juta Kornavi ja Ülo 
koostatud ülevaateid muinsuskaitseasutuste struktuuri  
ja töötajate kohta.
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(1) 1998. aastal Uus 18 aias pärast ametivormide esmakordset kättejagamist. Seisavad vasakult Andri Ksenofontov, Urve Russow, Olev Maas,  
Jaan Vali, Tiina Pikamäe, Tiia Vann, Ilme Mäesalu, Ülo Puustak; kükitavad vasakult Anton Pärn ja Ants Kraut. Fotod Muinsuskaitseamet 
(2) Suvine ülesvõte Uus 18 aias 1998. aastal. Vasakult Tiia Vann, Urve Russow, Mare Kask, Jaan Vali, Ene-Mai Murakas, Olev Maas, Silja 
Konsa, Urve Toompuu, Ilme Mäesalu, Tiina Pikamäe, Tanel Moora, Erki Russow, Anton Pärn (3) Muinsuskaitseameti töötajad ja haldus-
lepingu partnerid suveseminaril Vastseliina linnuses 2015. aastal. Vasakult Peeter Nork, Mart Siilivask, Linda Lainvoo, Egle Tamm, Armin 
Rudi, Ants Kraut, Merle Kinks, Kais Matteus, Merike Peterson, Maria Silla, Kaarel Truu, Helle Solnask, Riina Hiob, Margit Pulk, Keidi 
Saks, Anu Kivirüüt, Maria Smirnova, Inna Ligi

(1)

(2)

(3)
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KAKSKÜMMEND AASTAT „UUTE NIMEKIRJADEGA” 
EHK HOONETE MASSILISEST MÄLESTISEKS 
TUNNISTAMISEST TALLINNAS 1997. AASTAL

Aastatel 1994–1999 oli Eesti muinsuskaitsjate üheks 
suurimaks tööks kaitstavate mälestiste nimekirjade üle 
vaatamine ja korrastamine.1 Seda tehti kõikjal Eestis, kuid 
Tallinnas tegeleti kõige intensiivsemalt ka kaitse all ole-
vate objektide, ennekõike ehitiste loetelu täiendamisega. 

PIKKADE NIMEKIRJADE SÜND
Tallinna Kultuurimälestiste Kaitse Inspektsioonis2 tööta-
nud ajaloolane Jaanis Tali oli enda sõnul juba varem haka-
nud aktiivselt tegelema väljaspool vanalinna asuva pärandi 
kaitse alla võtmisega.3 Kohaliku tähtsusega ajaloo- ja arhi-
tektuurimälestisi oli nõukogude aja lõpus ja Eesti vabariigi 
iseseisvusaja algul üsna kerge juurde tekitada, samas kui 
riiklikku kaitsenimekirja täiendati harva. 1994. aastal keh-
tima hakanud muinsuskaitseseadusega kadus aga kohalik 
kaitse üldse ja tuli otsustada, millised objektid võetakse 
riikliku kaitse alla ja millised mitte. Ka oli varem kaitse all 
oleva pärandi süstemaatilise läbikammimise kõrval selle 
protsessi käigus võimalik üsna valutult muinsuskaitse 
alla võtta uusi objekte. Kõik see pidi sündima aga hoogtöö 
korras mõne aasta jooksul. Lisaks Muinsuskaitseametisse 
tööle siirdunud Talile hakkasid selle protsessiga Tallinnas 
tegelema samas ametis töötanud arhitektid Andri Kse-
nofontov ja Hain Toss, kaasa aitasid ameti peadirektor 
Jaan Tamm jt kolleegid.4 Iga maja kohta eraldi ekspertiise 
koostada ei jõutud ja seda ei näinud tollane seadus ka 
ette, ametnike lehekülgedepikkused nimekirjad vaatas läbi 
arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu ja seejärel esitati 
need toonasele kultuuriministrile Jaak Allikule kinnitami-
seks. Suurem osa Tallinna mälestisi puudutavaid ministri 
määruseid said allkirja just 1997. aastal, nii võime 2017. 
aasta kontekstis rääkida „uute nimekirjade” juubelist. 
  Nimekirja täiendamise aluseks olid Silvi Lindmaa 
jt Kultuurimälestiste Riiklikus Projekteerimise Insti-
tuudis töötanud kunstiajaloolaste juba 1980. aastatel 
Tallinna ajalooliste eeslinnade objektide kohta koostatud 
kaitseettepanekud,5 20. sajandi arhitektuuri kaitse ja 
konserveerimise rahvusvahelise organisatsiooni DOCO-
MOMO6 Eesti esindajate soovitused,7 kuid näpuga aeti 
järge ka nn hallist raamatust,8 1965. aastal ilmunud Eesti 
Arhitektuuri ajaloost9 ja teistest üldkäsitlustest. Paljud 
varem ajaloomälestistena kirjas olnud hooned võeti nüüd 
kaitse alla arhitektuurimälestistena. Arhitektuuriväärtuse 
mõiste seesugune laiendamine tõi kaasa ka tõsise konflikti 
Tallinna Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooniga 
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(TAMKI), mille juht Rasmus Kangropool oli veendunud, 
et Tallinnas tuleks kaitsta ennekõike vanalinna, väljaspool 
seda vaid üksikuid stiiliajaloolisest vaatepunktist silma-
paistvaid ehitisi (nt Eesti Draamateater, Kadrioru loss, 
Oma Kolde elamud jne).10 Nii oma ametkondlikes kui ka 
avalikes pöördumistes juhtis Kangropool tähelepanu pal-
judele probleemidele, millest osa (nt kaitstavate objektide 
paiknemine ministri käskkirjades üsna suvalises järjekor-
ras) on seoses üleminekuga elektroonilistele andmebaasi-
dele oma aktuaalsuse täielikult kaotanud, mõni aga püsib 
tänaseni.11 Endi sõnul mõistsid J. Tali ja A. Ksenofontov 
suurepäraselt, et nii suure hulga mälestiste haldamine,  
sh isegi kaitsekohustuse teatiste väljastamine on keeru-
line, kuid nad olevat toona lootnud, et õnnestub välja töö-
tada täiesti uus, rohkem omanikke aktiivselt panustama 
motiveeriv ning kultuuriväärtusliku hoonestusega piirkon-
dades kehtestatavatest ühtsetest ehitusreeglitest lähtuv 
kaitsesüsteem, millega probleem ületatakse.12 

UUT TÜÜPI MÄLESTISED, UUED VÄLJAKUTSED
Kõige põhimõttelisem muutus oli suure hulga puitehitiste 
mälestiseks tunnistamine Tallinna ajaloolistes ees- 
linnades (Kadriorg, Kalamaja jne). Kaitse alla võetud puit- 
elamutest moodustavad arvestatava osa eestiaegsed nn 
Tallinna majad. Varasemate, tsaariaegsete Lenderi-tüüpi 
tillukestest kööktubadest koosnevate majade mälestisena 
väärtustamiseks oli veel vara, nende säilimispotentsiaali 
ei suudetud tollal, mil puitarhitektuuri kaitse kogemused 
Tallinnas alles napid, isegi erialaringkondades uskuda. 
Kuna toimivaid miljööväärtuslikke hoonetusalasid siis ei 
olnud, võeti Kalamajas kaitse alla üks terve kivitrepikoda-
dega Tallinna majade kvartal13, kõik seal asuvad elamud 
tunnistati eraldi mälestiseks, sõltumata sellest, kas need 
üksikhoonena olid silmapaistvad või ei. Samal ajal oli  
päevakorras Kadriorus muinsuskaitseala loomise plaan, 
mis aga ei õnnestunud. Kaitsenimekirja kaasati ka mõni  
suurte korteritega esinduspuumaja historitsismi- (nt Roosi- 
krantsi 3) ja mõni juugendiajastust (nt Luise 15), lisaks 
esinduslikke villasid Kadriorus ja Nõmmel. Kõige vanema-
test nn Lenderi-eelsetest agulihütikestest läks kaitse alla 
hulk hooneid Kadrioru lossialevis ehk Vanas Slobodaas. 
Mujal linnas sellele kihistusele eriti tähelepanu ei pööra-
tud. Puitelamute kaitse mälestisena on üldiselt kujunenud 
üsna edukaks, seda suuresti tänu puitarhitektuuri  
populaarsuse tohutule kasvule ühiskonnas. Vaid mõni 



119

KROONIKA

(1) Kalamajas võeti kaitse alla üks terve Tallinna majade kvartal. Fotod Oliver Orro (2) Sitsivabriku töölisbarakkide käsitlemine  
mälestistena on osutunud keerukaks, Tallinna puitlinnaosade gentrifitseerumise protsess on seda kanti puudutanud vaid minimaalselt  
(3) Üks oma aja skandaalsemaid mälestisi – kuur ja kuivkäimla Vääna 5. Foto 1999. a, TKVA arhiiv (4) TAMKI juhtis sageli üsna norivalt 
tähelepanu võimalikele vigadele Muinsuskaitseameti (Muinsuskaitseinpektsiooni) töös. Kiri 1999. aasta märtsist seoses Jaani seegiga 
Tallinnas. Kirja äärele on R. Kangropool hiljem veel lisanud „Ka kurioosa!” – väljend, mida ta väga armastas. TKVA arhiiv

(2)(1)

(3)

(4)
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toona mälestiseks tunnistatud hoonegrupp on osutunud 
problemaatiliseks. Nt julge sammuna võeti kaitse alla 
kogu Sitsivabriku ehk Balti manufaktuuri töölisasum, 
keerulise elanike kontingendiga töölisbarakke ei ole aga 
tegelikult kaitsta suudetud ja need on praeguseks õige 
nirus seisus nii tehniliselt kui ka arhitektuuriajaloolise 
säilivuse mõttes. Kivielamutest moodustasid suure osa 
eestiaegsed väärikad kortermajad kesklinnas, kuid selles 
vallas on nimekiri paiguti ka üsna küsitav – nii Tõnismäe 
kandis, Kadriorus kui ka Raua asumis on hulk arhitek-
tuurselt väga kvaliteetseid maju ka kaitse alt välja jäänud. 
  Silmapaistvamad enne Teist maailmasõda ehitatud 
ühiskondlikud hooned olid suuresti juba varem kaitse all 
ja võeti valdavalt lihtsalt vanadest kaitsenimekirjadest üle, 
lisati mõni eestiaegne koolimaja ja muu tagasihoidlikum 
hoone. Väga palju võeti kaitse alla tööstushooneid. Sel-
les osas oli tolleks ajaks kõige vähem olemas varasemat 
eeltööd, olid ju paljud ajaloolised tööstusterritooriumid 
nõukogude ajal olnud poolsalajased nn numbritehased, 
kuhu isegi erialaspetsialistidel raske sisse pääseda. Nii 
tuli muinsuskaitsjatel suur osa tööstustest ise läbi käia 
ning hoonete kunagise kasutusotstarbe ja sellest tuleneva 
mälestise nimetuse kindlaks tegemiseks teha ka arhiivi-
tööd. Kaitse alla läksid Bekkeri, Vene-Balti ja Noblessneri 
laevaehitustehaste, Dvigateli vagunitehase, Franz Krulli 
masinaehitustehase ja Lutheri mööblivabriku ulatuslikud 
kompleksid, enamikus neist käis toona veel tootmine, 
seisma jäämas oli tegevus vaid Rotermanni kvartalis ja 
Sossi mäel tselluloosivabrikus. Andri Ksenofontovi sõnul 
õnnestusid läbirääkimised tööstuste juhtkondadega ena-
masti hästi, küllap olid paljud suurettevõtete juhid ka lii-
gutatud sellest, et nende käitise ajaloo vastu huvi tuntakse 
ega mõistnud veel muinsuskaitseliste piirangutega kaasas 
käivaid raskusi. Kaitse alla võtmata jäi kuulsamatest Tal-
linna tööstustest üksnes Volta tehas, Tallinna gaasivabriku 
ning elektrijaama kompleksist jõudis kaitse alla vaid  
osa ning seal on kaitse ulatust tulnud hiljem laiendada. 
Tööstushoonete kaitse on Tallinnas olnud üsna edukas, 
kuigi see, et mälestistena kaitstavatele hoonetele  
on lubatud teha suuremahulisi juurde- ja pealeehitusi  
(näiteks nn Fahle maja) on tekitanud ka palju vaidlusi. 
Militaararhitektuuri mälestistena otsustati käsitleda Tondi 
kasarmuid ja Peeter Suure Merekindluse ning sõjasadama 
objekte Tallinnas ning selle lähiümbruses, viimaste osas 
toetuti Heino Gustavsoni uurimistööle. Kaitse alla võeti 
ka üks II maailmasõja ajast pärit varjend Kalamajas. 

KUIDAS MÄLETADA LÄHIAJALUGU?
Lisaks tsaari- ja eestiaegsetele majadele otsustati kaitsta 
ka nõukogude perioodi arhitektuuri. See oli oma aja kohta 
väga innovaatiline algatus. Mälestiste nimekirja kaasati 
stalinistlikud nn Dvigateli kvartali majad Tartu maanteel, 
sh kuulus torniga maja, aga ka 1950. aastate lõpu ja 
1960. aastate modernismi näidetena EKP Keskkomiteeks 
ehitatud hoone Rävala puiesteel, Lillepaviljon, Kosmose 
kino ning TTÜ hiiglaslik peahoone Mustamäel jt ehitised. 

Juba varem oli kaitse all laululava. Kõige „nooremateks” 
mälestisteks said 1980. aasta Moskva olümpiamängude 
purjeregatiga seoses ehitatud hooned: Tallinna Linnahall  
ja purjespordikeskus Pirital. Vaevalt, et toona aimati,  
kui keeruliseks osutub siis veel täie auruga töötanud  
linnahalli kaitse. Nõukogude aja individuaalmaju on nime-
kirjas vähe, kuid mõni näide Maarjamäelt ja Nõmmelt 
seal leidub.14 Kaitse alla ei võetud siiski ühtegi nõukogude 
perioodi tööstushoonet.15 Kõrvale jäi ka Maarjamäe  
memoriaal. Hain Tossi sõnul16 kompleksi väärtust moder-
nistliku maastikuarhitektuuri tippsaavutusena küll tead-
vustati, ent mõni selle säilitamise vastu olnud poliitik 
veenis muidu vägagi muinsusmeelset kultuuriministrit 
Jaak Allikut, et see objekt tuleks nimekirjast välja jätta.17 

KERGELT TULNUD, KERGELT LÄINUD?
1997. aastal kaitse alla võetud ehitistest umbes paari-
kümne puhul on kaitse hiljem lõpetatud. Silmapaistvatest 
tehnorajatistest on hävinud Noblessneri tehase laeva- 
ehitusplatsi tugiraamid ja Vene-Balti tehase betoon- 
staaplid (mõlema objekti projekteerimisse ja ehitamisse 
oli kaasatud maailmakuulus inseneribüroo Christiani & 
Nielsen), väidetavalt ei teadnud tehaste valdavalt vene-
keelne juhtkond, et need rajatised on kaitse all. Mõni 
puithoone on maha põlenud, teiste puhul lõpetati kaitse 
hoone väga halva tehnilise seisundi tõttu. Oli ka maju, mis 
lihtsalt jõuti moonutavalt ümber ehitada – nii omanike 
teavitamisega kui ka omavolilise ehitustegevuse ohjelda-
misega oli neil aastatel suuri raskusi. Kesklinnas paikne-
vad majad, nagu näiteks Kentmanni tänava vanad puidust 
koolimajad,18 jäid lihtsalt lootusetult kinnisvarasurvele 
ette. Pärast seda, kui 1999. aastal sõlmiti haldusleping 
Tallinna linna ja Muinsuskaitseameti vahel ning Tallinna 
mälestiste kaitse läks suuresti Tallinna Kultuuriväärtuste 
Ameti (TKVA) kätte, hakati nimekirju omakorda kriitiliselt 
üle vaatama ning TKVA toonase juhi Agne Trummali juhi-
tud spetsiaalne sellekohane komisjon tegi aastatel 2000–
2001 ettepaneku paljude objektide kaitse lõpetamiseks.19 
Mõne ehitise puhul, nagu villa Waldfried Pirita-Kosel ja 
vana kivisild keskhaigla taga, lõpetati kaitse siinkirjutaja 
meelest ennatlikult. Taas ei tehtud mingit ekspertiisi ning 
mõnikord näib kaitse lõpetamine vähemasti sama meele-
valdne, kui oli olnud kaitse alla võtmine. Kõiki komisjoni 
uljaid „mälestisest-maha-võtmise” ettepanekuid  
Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium õnneks ei 
aktsepteerinud. 
  Kokkuvõttes võib öelda, et nimekirjade koostamiseks 
jäänud vähest aega ja inimtööjõudu arvestades suudeti 
teha hämmastavalt terviklik, esinduslik, tasakaalustatud 
ja praegugi veel kaasaegsena mõjuv valik meie ehitatud 
pärandist. Mõndagi võib tagantjärele kritiseerida ning 
tänapäeval ei tuleks selline massiline kaitse alla võtmine 
ilma paberil fikseeritud põhjalike ekspertiiside ja omanike 
kaasamiseta kuidagi kõne alla, kuid peame olema toona 
töötanud kolleegidele siiski väga tänulikud, et päästa  
suudeti nii suur osa Tallinna väärtarhitektuuri. 
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1 Vt ka: R. Alatalu. Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002: 
 rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku abistajaks Eesti 
 Vabariigis. Doktoridissertatsioon. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2012, 
 lk 68–70.
2 Seda asutust (juht Ira Einama) mitte segamini ajada Tallinna 
 Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooniga (juht Rasmus Kangropool).
3 Kõnelusest A. Ksenofontovi ja J. Taliga 7. jaanuaril 2018. Lindistus 
 autori valduses.
4 Kõnelusest A. Ksenofontovi ja J. Taliga 7. jaanuaril 2018 ja Hain Tossiga 
 2010. aastal (märkmed autori valduses).
5 Ettepanekud kohaliku kaitse alla võtmiseks Tallinnas Oktoobri rajoonis, 
 Lenini rajoonis, Kalinini rajoonis ja Mererajoonis. S. Lindmaa, 1987. 
 TLPA Muinsuskaitse osakonna arhiiv (endine TKVA arhiiv, edaspidi 
 TKVA), n 8, s 86, 86A, 86B, 86C, 86D.
6 International Committee for Documentation and Conservation of 
 Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement.
7 Selle organisatsiooni aktiivsed liikmed olid toona arhitektuuriajaloolased 
 Mart Kalm, Karin Hallas-Murula, pisut hiljem Epp Lankots, Andres 
 Kurg, Triin Ojari jt, lisaks mõni arhitekt (sh Muinsuskaitseameti 
 töötaja).
8 Villem Raam (peatoimetaja). Eesti arhitektuur. I köide – Tallinn. Tallinn: 
 Valgus, 1993.
9 Harald Arman. Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn: Valgus, 1965.
10 Kõnelusest A. Ksenofontovi ja J. Taliga 7. jaanuaril 2018. Rasmus 
 Kangropooli kirjavahetust ja artiklite väljalõikeid vt: TKVA n 9, s 8644 A 
 ja B.
11 Näiteks küsitavused kaitsevööndite määramisel ja selgelt sõnastatud 
 mälestise tunnuste puudumine.
12 Kõnelusest A. Ksenofontovi ja J. Taliga 7. jaanuaril 2018.
13 Kungla, Salme, Kalevi ja Tõllu tänavate vaheline kvartal. Terve Tallinna 
 majade ansambel võeti kaitse alla ka A. Kapi tänavas Kassisabas.
14 Vana-Pärnu mnt 15, 17 ja 18, Kose tee 10, mis on nõukogude aja 
 algupoolest, täiesti katmata jäi 1960.–1980. aastate eramuarhitektuur.
15 Erandina püüti kaitsta Dvigateli tehase valveeraldusriba rajatisi, 
 praeguseks on need aga täielikult hävinud.
16 Kõnelusest Hain Tossiga 2010. aastal.
17 Teine objekt, mille minister n-ö poliitilise sekkumisena välja jättis, oli 
 väidetavalt Pronkssõdur – kaitse alla võeti matmispaik kui ajaloomälestis, 
 kuid mitte monument kui kunstimälestis.
18 Kentmanni 6 ja 6b puithooned kustutati mälestiste nimekirjast
 2006. aastal.
19 TKVA, n 9, s 8644A, pagineerimata. Uuesti kavandati nimekirjade 
 kriitilist analüüsi aastail 2009–2010, mil tegutses Eesti Muinsuskaitse 
 Ümarlaua mälestiste nimekirjade töörühm, vt TKVA n 9, s 9645, 
 pagineerimata ning http://umarlaud.edicypages.com/tooruhmad/
 nimekirjade-tooruhm.

(5) 19. sajandi keskpaigast pärinevat Kentmanni koolimaja  
mälestise staatus ei päästnud, sellel kohal on nüüd uus maja.  
Foto Andres Sildre, 2000. aasta, TKVA arhiiv (6) Korrastatud 
Lenderi maja Kalamajas. Nii mõnigi väikekorteritega elamu on  
paremini korda tehtud kui paljud mälestised. Fotod Oliver Orro 
(7) Lisaks suurtele kivist korterelamutele ja kivitrepikojaga Tallinna 
majadele väärtustati ka 1920. aastate väikeelamuid. Vaikse tänava 
umbsopp Tallinnas, kõik majad on 1997. aastal tunnistatud  
mälestiseks (8) Kadrioru Slobodaa (J. Poska tänaval) 1970. aastail. 
Esiplaanil olevad majad võeti ümberehitatuina 1990. aastatel kaitse 
alla, kuid lammutati mõne aasta pärast ning on praeguseks üles 
ehitatud koopiatena. Foto Tallinna Linnaplaneerimise Ameti  
muinsuskaitse osakonna kogu

(5)

(6)

(7)

(8)
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PÕLVKONNAD  
MUINSUSKAITSES

INTERVJUU KALLI HOLLANDIGA*
Elo Sova

MIS AASTAL JA MIS ERIALA SA LÕPETASID JA 
KUHU ASUSID TÖÖLE?
Lõpetasin Tallinna Polütehnikumi 1957. aastal elektri-
võrkude ja -süsteemide erialal. Vahepeal töötasin 
Elektrimontaaži trustis. 1965. aastal astusin Tallinna 
Polütehnilisse Instituuti ja lõpetasin selle 1970. aastal. 
Eriala oli sama.

KUST SA UUE TÖÖ LEIDSID?
Uue töö leidsin juhuse läbi ühe tuttava kaudu, kelle sõber 
töötas Vabariiklikus Restaureerimisvalitsuses. See oli 
arhitekt Uno Sisa, juhataja asetäitja projekteerimise alal. 
Tuttav kutsus mind kaasa temaga kohtuma. Uno Sisa oli 
ääretult sümpaatne inimene. Ta küsitles mind, rääkisime 
huvialadest. Siis ütles, et tule tööle. Kandideerisin elektri 
projekteerijaks.

KUST VÕTSID JULGUSE HAKATA ELEKTRIT 
PROJEKTEERIMA?
Kavatsesin ära õppida. Restaureerimisvalitsusse võeti 
mind tööle 1. detsembril 1970. Ma olin 31 aastat vana. 
Restaureerimisest ei teadnud ma siis mitte midagi ja mul 
ei olnud ühtki tuttavat, kes oleks olnud restauraator. 

MILLINE ALGUS OLI? KELLEGA KOOS  
TÖÖTASID? KES SIND JUHENDAS?
Mitte keegi mind ei juhendanud, sest mitte kedagi ei 
olnud. Tulin tühjale kohale. See tuba, kuhu mind istuma 
pandi, oli esimesel korrusel [Lai 29 – E.S] kõige pisem 
tuba, kui vasakut kätt vaadata. Seal istus Kalvi Aluve. 
Tema oli siis selle projektsektori peaarhitekt. Teise laua 
taga istus aeg-ajalt Magda Hermat, kes oli ajaloolane-
arhivaar ja uuris Kalvi Aluvele ajalugu. Projektsektorit 
juhatas tollal Arne Joonsaar, kiviraidur. 
  Eraldi üksuse moodustasid need, kes tegutsesid 
Tallinnas. Selle juht oli Teddy Böckler. Mina kuulusin 
inseneride üksusesse. 

AGA ESIMENE TÖÖ, MIS SULLE LAUALE  
PANDI – ESIMENE OBJEKT JA TÖÖKÄSK?
Sellist käsusüsteemi ma päris hästi ei mäleta. 
Restaureerimisvalitsuses käis töö tasa ja targu. 
  Esimese poole aastaga tekkis mul tunne, et ma 
sellele tööle ei jää. Oli natuke igav ja natuke ka piinlik – 
istud ja vaatad oma joonestusriistu. Kõik joonised tehti 

ju käsitsi, iga juhe joonistati ühest punktist teise paberile 
välja. Need anti siis kalkeerijale, kes kõik üle joonestas. 

NII ET MIDAGI PÕNEVAT EI OLNUD?
Ega ei olnud küll. Siis tuli mulle selline väljakutse: 
minuga võeti ühendust polütehnikumist, ja küsiti, kas ma 
ei tahaks tulla neile õppejõuks. Käisin rääkimas ja andsin 
juba lubaduse, et tulen, aga Kalvi Aluve hakkas mind tööt-
lema. Ta rääkis, et praegu polnud küll huvitav, aga selleks, 
et huvitavaks läheks, peab kauem aega tööl olema. Aga 
õpetajatöö olevat kole töö. See pani muidugi järele mõt-
lema. Teatasin siis koolile, et ma ei tule. 

KAS LÄKS HUVITAVAMAKS?
Kui ma olin Kalvi Aluve vastas end sisse seadnud ja rahul, 
sai temaga igasuguseid vestlusi arendada. Vastastikku 
istudes tulid teemad iseenesest. Rohkem sai küll vaielda. 
Tal olid omad seisukohad ja ta ei tahtnud teise mõttega 
kaasa tulla. Tema juurest käisid läbi kõik tööd, mida teised 
arhitektid tegid. Ta ei olnud kunagi rahul ja teised ei olnud 
sellega rahul, et tema ei olnud rahul. Kuid Kalvi Aluves 
hämmastas see, et ta andis välja nii palju raamatuid ja tegi 
lastele välja lõikamiseks ja kokku kleepimiseks paberist 
maju. Ta ise illustreeris. 

KES SIND VEEL MÕJUTASID?
Tulid uued meeldivad tutvused. Olin Aet Maasikuga 
Saaremaal. Läksin talle appi ülesmõõdistamisele, lindi 
otsast kinni hoidma. See oli umbes 1971. aastal. Meiega 
oli seal Helmi Üprus, kes oli äärmiselt huvitav ja külge-
tõmbav inimene. Minule oli see täiesti uus kogemus. 
Kuulasin tema ajaloojutte ja meie omavaheline suhe 
kujunes selliseks, et ta kutsus mind hiljem Tallinnas oma 
objektidele kaasa. 
  Teine, kes mulle maagilist mõju avaldas, oli Villem 
Raam. Kuna ma olin Saaremaal abitöödel, siis käisin kaa-
sas mitmel ekskursioonil, kus Villem Raam seletas innus-
tunult lahti kontakte omaaegsete saksa meistritega.
  Kolmandana mõjutasid mind paigale jääma Rasmus 
Kangropool ja tema proua Mai Lumiste. Rasmus 
Kangropool oli see, kes oskas arhiivis töötada. Ta oskas 
keelt ja tal oli eriline vaist leida midagi, millest ajaloo 
määratlemisel ja dateerimisel kasu oli. Mai Lumiste tegi 
Niguliste kiriku uuringuid ja kõike muud. 
  Siis tuli reorganiseerimine. Kõik insenerid võeti 
kokku ja toodi üle Lai 31 majja esimesele korrusele. 
Alumiselt korruselt tulime siia [kolmas korrus, praegu  
OÜ Vana Tallinna ruumid – E.S]. Üks projekteerimise 
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osakond oli Pikk 44. Teisel korrusel olid projekteerijad, 
esimesel istusid ajaloolased ja sinna tekkis uurimisrühm. 
Umbes 1971. aastal tuli tööle Jaan Tamm, kes hakkas 
tegema uuringuid. Sass [Aleksandr Pantelejev – E.S] 
tuli tööle natuke hiljem, samuti Sulev Mäeväli ja Silvi 
Lindmaa. 

LAI 29 OLI IKKA PEAMAJA, ARHIIV OLI JU KA 
SELLES MAJAS?
Arhiivihoidja oli tähelepanuväärne daam Aino Niineväli. 
Koidu [Koidula Ahveldt –E.S] tuli hiljem. 
  Aga huvitavamad tööd tulid ka – Tallinna Raekoda 
ja Niguliste kirik. Niguliste kirikut ei tohtinud nimetada 
kirikuks. See oli otsustatud taastada ja kujundada muu-
seumiks. Kogu projekti hoidis koos Mai Lumiste. Lõputu 
arutelu käis maa-aluse juurdeehituse ümber, kas tohib või 
ei, sest seal olid all matused. Samal ajal kirikut uuriti ja 
kaevati. Niguliste oli tolle aja kohta päris keeruline objekt. 

  Raekojaga oli seotud Teddy Böckler. Tema oli  
minu meelest imetlusväärne oma kunstnikukäe poolest. 
Ta joonistas, mida vaid, ja see oli kohe kunstiteos.
  1978. aastal tulin ma lapsepuhkuselt tööle tagasi. 
Samal aastal moodustati KRPI [Kultuurimälestiste Riiklik 
Projekteerimise Instituut – E.S], kuhu mind võeti tööle 
peaelektrikuna. 1979. aastal tehti mulle ettepanek hakata 
KRPI Tallinna osakonna juhatajaks.

MILLEGA SA ESIMESES OSAKONNAS  
TEGELESID? MILLISEID TÖID TEHTI?
Praktiliselt kohe, kui olin ametisse kutsutud, hakkasid 
tulema tööd, mis olid seotud olümpiamängude tulekuga. 
Moodustati grupp, kes hakkas otsima ja läbi töötama neid 
vanalinna objekte, mida olnuks vaja korda teha turistidele 
näitamiseks. See oli minu arvates tore algatus.
  Täpselt ma ei mäleta, kas see oli Tallinna linna või 
muinsuskaitseorganite otsus, et kõik Tallinna vanalinna 

(1) KRPI I osakond 1985. aasta kevadel. I rida vasakult: Jaan Bärenson (tehnik), Niina Mäger (siis: Rustemova, arhitekt), Helle Kolmer 
(arhitekt), Silvi Lindmaa-Pihlak (ajaloolane), Galina Lindvere (insener), Kalli-Maia Holland (juhataja), Tiina Metsa (siis: Reponen, 
 arhitekt), Kristiina Renter (arhitekt), Tiina Linna (arhitekt), Eve Tanneberg (siis: Mau, tehnik), Jüri Renter (arhitekt); II rida vasakult: 
Aleksandr Pantelejev (ajaloolane), Juhan Maiste (ajaloolane), Maie Raudsepp (arhitekt), Aet Maasik (sisearhitekt), Marta Männisalu  
(ajaloolane), Ülle Mikk (siis: Rohukots, tehnik), Eha Tõnupärt (ehitusinsener), Haili Kapsi (eelarvestaja), Epp Poverus (arhitekt), Katrin 
Etverk (arhitekt), Lea Jäger (siis: Mikk, tehnik), Tiina Veisserik (arhitekt, ajaloolane), Ave Bremse (sekretär), Toomas Rank (arhitekt); III rida 
vasakult: Jaan Vali (ei olnud I osakonnas), Eva Petrov (arhitekt), Lea Eisen (tehnik), Ive Punger (tehnik), Lea Hein (siis: Külm, ajaloolane), 
Sirje Pere (eelarvestaja), Madis Ollik (ehitusinsener), Tiiu Lõhmus (sisearhitekt), Maie Avasalu (tehnik), Raul Vaiksoo (arhitekt); IV rida 
vasakult: Valeri Saks (arhitekt, proj. peainsener), Teddy Böckler (sisearhitekt), Loore Mutso (tehnik), Anu Kulbach (arhitekt), Küllike Reima 
(arhitekt), Pille Lall (tehnik), Sirje Edur (tehnik), Igor Örd (arhitekt), Toivo Mikson (arhitekt), Anne Tamverk (sisearhitekt) Karin Lüüs  
(sisearhitekt), Georg Jeret (projekti peainsener), Toivo Tint (ajaloolane), Illar Kannelmäe (arhitekt), Ilmar Seibe (arhitekt); V rida vasakult: 
Marie Hammer (arhitekt, ehitusinsener), Anne Raal (kalkeerija), Anne Bremse (arhitekt, projekti peainsener), Mati Õun (ajaloolane, tehnik), 
Kersti Arulaid (arhitekt); VI rida vasakult: Marta Kesa (raamatupidaja), Toomas Ränd (insener, projekti peainsener), Heiki Sirp (ehitus- 
insener), Kalle Rõõmus (arhitekt); VII rida vasakult: Sulev Mäeväli (ajaloolane), Ants Evart (arhitekt). Foto Kalli Hollandi erakogu
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fassaadid värviti üle Kenitex-värviga. Selle värvi sai soom-
lastelt odavalt – aga pärast see kahju, kui see koorus koos 
krohvi ja raidkividetailide tükkidega maha... Soomlased ise 
Kenitexi enam ei kasutanud. Ja oma halba kogemust nad 
koos värviga meile edasi ei andnud, sest nad tahtsid  
sellest värvist lahti saada. Siin jällegi ei olnud teadjaid. 

SEL AJAL KOOSTATI VÄRVIPASSE, NEID OLI 
HÄSTI PALJU, JA AJALOOLASED TEGID  
VÄRVITOONIDE ETTEPANEKUID.
Neid tegi väga palju Maie Raudsepp. Tema oli minu 
meelest päris talendikas arhitekt. Ta tegi värvipasse koos 
Teddy Böckleriga. Teddy värvis käsitsi värvikatalooge. 
Passid tehti niisuguse perspektiiviga, et maja värvi mää-
ramisel vaadati kogu tänavat. See ei põhinenud koha peal 
tehtud uuringutel, vaid kui mingi maja värv oli kindlaks 
tehtud, siis teiste majade värvid valiti juba sobivuse järgi 
kõrvalolevate majadega. 

AGA KAS UURINGUID IKKAGI TEHTI?
See olenes arhitekti initsiatiivist, huvist, aga ametlikult 
küll ei tehtud.

KAS ÜLDSE OLI HUVI VÄRVIDA MAJA  
VÕIMALIKULT NIISUGUSTES TOONIDES,  
NAGU SEE ALGSELT OLI OLNUD?
No üldiselt muidugi oli. Aga mitmel juhul rikkus see 
tulemus asja ära. Keegi ei ütle, kui palju on uuringute 
tulemusel leitud toon aja jooksul värvi muutnud. Siis tulid 
sealt välja nii koledad värvid, et arhitektid ei olnud nõus 
neid värve kasutama.
  Tallinna linna kohta oli koostatud kaugeleulatuv 
renoveerimise kava. Selle tegi Kommunaalprojekt. See oli 
tegelikult tähtis samm. Arvestati numbreid, mis määra-
sid hoone amortisatsiooni astme ning enamik vanalinna 
hoonetest, mis uuriti, olid määratud lammutamisele. 
Siiamaani ei ole nendest lammutatud mitte ühtegi, kõik 

on saadud ära päästa, hoolimata sellest, et [amortisat-
siooni –E.S] protsent oli selline, et seda ei oleks tasunud 
enam taastada. 

MILLISED OLID SINU PÕNEVAMAD TÖÖ- 
ÜLESANDED OSAKONNAJUHATAJANA?
Aastatel 1980–1984 olin ma projekti peainsener 
Niguliste kiriku taastamisel. Seal oli mitmest projekt- 
instituudist terve meeskond kokku pandud ja mina olin  
KRPI poolt. Siin töötas kogu aeg restaureerimisnõukogu. 
See oli instituudisisene. Viimases otsas oli selle juht  
Hain Toss. 

MILLEGA RESTAUREERIMISNÕUKOGU VEEL 
TEGELES?
Vaadati läbi projekte ja lahendusi, mida taheti ellu viia. 
Suur stoori, mis kestis mitu aastat, oli Tallinna Linnateatri 
[siis Noorsooteater – E.S] lugu. Ausalt öeldes seisin mina 
nende poolel, kes tahtsid siia teatrit teha. See oli Helmi 
Üprus, kes teatri rajamise siia Lai 23 majja idanema pani. 
Aga nii meie kui ka teistes instantsides olevad ajaloolased 
olid raudselt kõik selle vastu, et siia teater tuleb.

MIS OLI PÕHILINE ARGUMENT?
No kogu see struktuuride lõhkumine, et tuleb nii suur …

KUIDAS SA PRAEGU SELLELE TAGASI VAATAD?
Jah, ega seda suurt kõrget ei oleks nagu tahtnud. 
Linnateater on huvitav olnud just sellepärast, et seal on 
mitu etendamise võimalust, neid väikesi saale. 
  Teddy Böckler oli arhitekt, kes vanad majad tollasele 
Noorsooteatrile kohandas. Juhan Maiste oli ajaloolane. 
Koos andsid nad välja raamatu IX kvartalist.

MILLINE OLI SINU KOKKUPUUDE POOLA  
RESTAURAATORITEGA?
Poolakatega tegime palju objekte. Esimesed olid sellised, 
kus oli poolakate enda projekt ja meilt tegi Teddy Böckler 
järelevalvet. Aga sellest ei tulnud midagi head – eri rii-
kidest projekteerijate tehtud detaililahendused tulid nii 
erinevad. Imelikud profiilid ustele, mis rikkusid kogu asja 
ära. Poolakad tegid Gnoomi [praegu Peppersack, Viru 2 
– E.S], Eeslitalli [Dunkri 4 – E.S].

KUIDAS VANA TALLINN ALGUSE SAI?
Instituudi lõpus – 1988. aastal nimetati see ümber Eesti 
Ehitusmälestisteks – hakkasime koos Rain Potisepaga 
rääkima, et osakond on juba nii suur, et teeme kaks väike-
ettevõtet ja läheme omaette. Need olidki siis Vana Tallinn 
ja R-Projekt. Rain Potisepp oli ärimees, tema ei tahtnud 
endale võtta niisuguseid, kellest võis arvata, et neist on 
vähe kasu. Aga minul oli jälle teistsugune mõte: ma ei 
tahtnud kellelegi ära öelda. Kes tahtis jääda, see võis 
jääda. Siis muidugi kukkus välja nii, et meid oli kokku  
60 ümber. 

(2) Kalli Holland enda sünnipäeval, 28. märtsil 2017. 
Foto Svea Volmer

(2)
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(3) Nele Kangert. Foto Ulla Kadakas

(3)MIS AASTAST TE END SIIA LAI 31 HOONE  
KOLMANDALE KORRUSELE KOONDASITE?
Nüüd on sellest juba peaaegu 20 aastat – 1998. aastast. 

KUIDAS RESTAUREERIMISEGA ALUSTASITE?
Restauraatorite grupp tekkis juba 1992. aastal. Tegime nii 
projekti kui ka sisekujunduse piiskopimajale Kiriku platsil 
[EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3 – E.S], restau- 
reerimistöödeks tegevusluba meil ei olnud, neid tegi  
KAR-grupp. Nemad tegid ka uuringud. Aeda [Aet Maasik 
– E.S] – sisekujundaja – ja KAR-grupi vahel koostöö ei 
laabunud ja nii lõime oma grupi, kellega tegime restau-
reerimistöid. Kõigepealt tuli praktikale rühm tüdrukuid 
Kopli kunstikoolist. Paljud olid väga heade käte ja oskus-
tega. Neist jäi meile pikemaks ajaks tööle Kristi Koppel. 
1993. aastal tuli Eva Mölder, kes õppis Poolas ja enne 
seda oli töötanud KAR-grupis. Eva kaudu tuli piiskopi-
majja tööle Ene Mellov. Ene kaudu tekkis kontakt ja 
edasine pikk töösuhe Merike Limbergiga. Piiskopimajast 
Toompeal sai alguse meie siiani toimiv koostöö kunsti- 
ajaloolase Juhan Kilumetsaga, praeguse OÜ Rändmeister 
juhatajaga. Tõstamaa mõisa tööde ajal tuli meile restau-
raatoritena tööle kunstnik Õie [Tilk – E.S] Pärnust ja 
Aeda õpilane, sisekujundaja Svea Volmer.

KUIDAS SA ISE VAATAD SENISTELE VANA 
TALLINNA AASTATELE TAGASI? VANA TALLINN 
ON NÜÜD TEGUTSENUD 28 AASTAT. KAS SEE  
ON OLNUD EDUKAS, KAS SEE ON LÄINUD NII, 
NAGU OLED TAHTNUD, KAS ROHKEM ON OLNUD 
RÕÕMU VÕI MURET?
Võiks ikka öelda, et rõõmu on rohkem olnud. Eks siin on 
igasuguseid situatsioone ette tulnud, aga midagi eriti 
hullu pole olnud. Ja seda peab ütlema, et päris huvitavaid 
töid on olnud. Mind on morjendanud1 just see, et Tallinna 
vanalinn ei osutunud nii viletsaks, et kõik maha lammu-
tada – sellest nagu kõik algas. Tasus pingutada, et leida 
need võimalused ja vahendid, kuidas hooneid päästa.

*Täismahus intervjuuga on võimalik tutvuda  
digiteek.artun.ee vahendusel

1 Morjendama – huvitama, kellelegi korda minema (toim).

INTERVJUU NELE KANGERTIGA
Katrin Koch-Maasing

Kohtume Nele Kangertiga pimedal talvepäeval. Muinsus-
kaitseameti arheoloogia vaneminspektor, noor ja asjalik 
naine, kes teeb oma tööd hingega, on tegus ja särav nagu 
alati. 

OLEME PRAEGUSEKS TEINUD KOOSTÖÖD  
NELI AASTAT, KORRALDADES SELLE AJA JOOK-
SUL PÄRIS MITU KOOLITUST HOBIOTSIJATELE 
JA MULLE ON ALGUSEST PEALE AVALDANUD 
MULJET SEE, KUI KIRGLIKULT JA HOOLIVALT 
SA OMA TÖÖSSE SUHTUD. 
Jaa, mulle läheb korda see, mida ma teen, kogu muinsus- 
kaitse valdkond. Kuigi nelja aasta jooksul on olnud ka 
pettumusehetki ning aeg-ajalt tabab mind ametnikuna 
jõuetus, kui näen pahatahtlikkust, valetamist, ükskõiksust 
ja rumalust. Samas on kogu selle töö juures nii palju seda, 
mis paneb mul silmad särama ja südame tuksuma – kol-
leegid, ehe rõõm arheoloogiast. Mul on olnud võimalus 
olla väga huvitavate väljakaevamiste juures ja hoida enda 
käes materjali, millest mul muidu poleks võib-olla aimugi. 
Mul on tekkinud üsna terviklik vaade sellest, mis Eesti 
arheoloogia vallas teoksil. Lisaks ma lihtsalt jagan neid 
väärtusi, mida Muinsuskaitseamet kannab.
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KUID SU IGAPÄEVATÖÖ EI OLE JU AINULT 
„GLAMUURSED VÄLJAKAEVAMISED” JA UHKED 
LEIUD?
Glamuursed väljakaevamised on märksõna, mille peale 
vist kõigil arheoloogidel kerkib silme ette pilt vettinud 
vatijopest ja mudastest kummikutest. Millegipärast toi-
muvad aardeleidude väljakaevamised alati just siis, kui 
väljas sajab vihma või lund. Paratamatult tuleb seetõttu 
kevaditi ja sügiseti sisse kerge ärevus, sest kunagi ei tea, 
mida sissetulev telefonikõne kaasa toob – väljasõidu teise 
Eestimaa otsa või on jälle kuskil avastatud internetioks-
jonil viikingimündid, mis tõenäoliselt muistisest välja 
kaevatud.
  Suur osa minu tööst on muidugi erinevas vormis 
suhtlemine ja ma olen alati hästi oluliseks pidanud seda, 
et info liiguks. Ametnikuna ei pääse igapäevatöös kuidagi 
seadusepügalatest ja paberitööst, mis reaalsuses võtabki 
suurema osa ajast. Ametnikutöö ei tohi muutuda auto-
maatseks. Püüan alati meeles pidada, et iga paberi taga 
on inimene, kes ootab kirjale vastust, keegi, kes ootab 
südame värinal infot oma leiu kohta. Mõni ei jõua ära 
oodata telefonikõnet, kas riik on määranud talle leiuau-
tasu või mitte. Oluline on ametnikuna meeles pidada, 
miks sa mingit dokumenti või kirja koostad, mis on kau-
gem eesmärk. 

KUIDAS SA ÜLDSE SELLELE ALALE JÕUDSID?
Arheoloogi elukutse oli mu võimalike elualade nimekirjas 
juba algklassides. Teadsin, et tahan saada õpetajaks,  
kirjanikuks, kunstnikuks, arheoloogiks või ajaloolaseks.

AGA SAID MUINSUSKAITSJAKS.
Ja arheoloogiks! Ja õppisin ülikoolis Eesti ajalugu.  
Muinsuskaitsetöös on ka natuke õpetaja rolli – sa suu-
nad inimesi nägema pärandit ja neid väärtusi, mida see 
pärand kannab. Kui ehituspärandist saavad inimesed 
veel aru, see on käega katsutav ruum, siis arheoloogia-
pärand on rohkem varjus ning nõuab eelteadmisi, et seda 
nägema hakata, et see sind kuidagi kõnetaks. Küsimus, 
kuidas kommunikeerida arheoloogiat, on ajendanud mind 
minema ka Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima. Tahan 
aru saada, kuidas juba väljakujunenud maailmavaatega 
inimesed uusi teadmisi omandavad ja kuidas õpitut raken-
davad, et selle arusaama valguses ka ise õpetaja rollis 
tulemuslikum olla.

MIS ON SINU TÖÖS SINU JAOKS SUURIM 
VÄLJAKUTSE?
Kuidas ikkagi seletada inimestele, mis üldse on ja miks on 
tähtis arheoloogiapärand. Kuidas inimesi nägema panna 
neid nähtamatuid väärtusi ja seda sellisel viisil, et nad 
tegelikult ka käituksid selle pärandiga arvestavalt. 
  Detektorism on hästi keeruline teema ja väga head 
lahendust pole seni ükski riik leidnud. Mis Eestis on väga 
hästi ja mida ma kahe käega toetan, on otsinguload ja 
lubade taotlemise eelduseks olevad koolitused. 

  Me tegelikult peaksime rääkima arheoloogiapärandi 
kaitsest samamoodi, nagu räägime Eesti looduse, maa-
varade ja eesti keele kaitsest. Eesti arheoloogiapärand on 
üks osa meie ja Euroopa kultuuripärandist ning meie kau-
gema ajaloo uurimiseks ainuke infoallikas. Arheoloogia-
pärand on ühisvara ja taastumatu ressurss. Mõni samblik 
või loomapopulatsioon võib soodsates oludes taastuda, 
aga arheoloogiapärand ei taastu. Iga leidu on põhimõtteli-
selt võimalik välja kaevata ja leiukonteksti dokumenteerida 
vaid korra. Muinsuskaitsjatena peame suutma tagada, 
et sellisel juhul saaks maksimaalne infohulk talletatud ja 
leiukoht minimaalselt kahjustatud. 

SELLISED KOOLITUSED ON JU MAAILMA 
MASTAABIS ÜSNA AINULAADSED?
Jah. Nendel koolitustel on tihti momente, kus näed, kui-
das inimese mõttemaailm avardub. See on hea võimalus 
muinsuskaitsjatel ja arheoloogidel rääkida oma tööst ja 
eesmärkidest ning luua kontakt inimestega, kellest või-
vad saada meie koostööpartnerid, aga kes võivad olla ka 
pärandile kõige suuremad kahjutekitajad. Luba ei pane 
kedagi õigesti käituma, kõik sõltub ikkagi sellest, millised 
on tema väärtushinnangud ja üldine teadlikkus. 

MILLISED ON SINU TÖÖGA SEOTUD 
UNISTUSED?
Seitsme aastaga, mil on toiminud otsingulubade süsteem, 
on riigini jõudnud väga palju uusi leide. Väga tahaks, et 
oleks ka uurijaid ja ressursse, et selle infoga tegeleda. 
Kindlasti oleks igapäevatöös abiks, kui toimiks digitaalne 
andmebaas koos kaardirakendusega, kus otsijad saaksid 
aruandeid mugavamalt vormistada. 
  Ma tahan, et muistised jõuaksid mälestisena riigi 
kaitse alla. Meil tuleb igal aastal väga palju uut infot ja 
uusi objekte, aga hetkel on olukord, kus arheoloogidel 
on hirm, et enne, kui need objektid jõuavad mälestisena 
riigi kaitse alla, kaevatakse nad leidudest tühjaks ja nende 
potentsiaal teaduse jaoks hävitatakse.
  Ma tahan ka, et muinsuskaitseseadus annaks meile 
paremad võimalused röövarheoloogiat tõkestada. Kui nii 
jätkub, ei pruugi meil juba kümne aasta pärast maastikel, 
mis mälestistest väljaspool, kuigi palju väärtuslikku  
alles olla. 
  Ma unistan ka sellest, et koostöö politseiga  
annaks paremaid tulemusi. Et politsei ei lükkaks näiteks 
tagasi menetluse algatamise avaldust kalme rüüstamise 
kohta põhjendusega, et ei nähta olulise kahju tekitamist 
(4000 eurot). Et me ei peaks kultuuripärandile selle  
väärtustest rääkides külge riputama alati rahanumbreid.
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UUED MÄLESTISED

Nagu eelmises aastaraamatus, saab selgi korral rääkida 
seitsmest uuest ehitismälestisest. Muudes mälestiseliiki-
des ei ole uusi objekte kaitse alla võetud. 
  2017. aasta mälestiseks tunnistatud ehitiste loetelu 
koosneb eranditult uurimisprojektis „Eesti 20. sajandi 
väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs” tehtud 
ettepanekutest. Inventeerimisprojekt lõpetati küll juba 
2012. aastal, kuid tööd jätkub selle tulemuste alusel veel 
mitmeks aastaks: eksperdihinnanguid ehitiste kaitse alla 
võtmiseks koostati 114, praeguse seisuga on nendest 
mälestiseks saanud kokku 18 ehitist. Menetluses on veel 
üle 30 ehitise ning Sillamäe muinsuskaitseala. Enam 
kui poole ettepanekute puhul on aga pärast täiendavat 
kaasamist ja kaalumist jõutud järeldusele, et mälestiseks 
tunnistamine ei ole siiski põhjendatud. 

KOLM HARIDUSTEMPLIT TARTUS
Tartus võeti kaitse alla kolm Tartu Ülikoolile kuuluvat 
hoonet, mis peegeldavad linna ajalugu ja tähtsust haridus-
keskusena. 
  Endine zooloogia ja geoloogia instituudi õppehoone 
Vanemuise 46 on tähelepanuväärne kui esinduslik histo-
ritsistlik õppehoone (ehitatud 1912–1914, arhitekt 
Otto Hoffmann), mille funktsioon on püsinud sisuliselt 
muutumatuna üle saja aasta. Õppehoonesse ehitatud 
muuseumiruumid kuuluvad Eesti esimeste spetsiaalselt 
muuseumiks ehitatud ruumide hulka, ka tänapäeval asub 
neis Tartu Ülikooli loodusmuuseum.
  Endine kommertsgümnaasiumi ja kaubanduskooli 
hoone Salme 1a on ehitatud 1938. aastal arhitekt Arnold 
Matteuse projekti järgi. Tegu on esindustraditsionalistliku  
koolihoonega, mille maht, eksterjöör ja interjöör on 

autentsena säilinud. Samuti on see Tartu linnapilti olulisel 
määral kujundanud arhitekt Arnold Matteuse loomingu 
iseloomulik näide. Hoones on üle 70 aasta tegutsenud 
haridusasutused, sh enamiku ajast pedagooge koolitav 
õppeasutus, millega hoone on omandanud õpetajaid ette 
valmistava õppeasutuse sümboli tähenduse.
  Tartu Ülikooli raamatukogu W. Struve 1 on 1970.–
1980. aastate modernistliku unikaalarhitektuuri silma-
paistev ja ainulaadne näide, mis on säilinud algse mahu ja 
välisilmega ning suures osas algse sisekujundusega. Tegu 
on seni ainsa nõukogude perioodi hoonega Tartu linnas, 
mis on mälestiseks tunnistatud. 
  Tartu Ülikool on omanikuna selgelt oma ehitus-
pärandit väärtustav asutus ja vaidlust hoonete mälestiseks 
tunnistamisel ei tekkinud. Küll aga sooviti täpsemat infot, 
mida hoonetes säilitada ning mida võib muuta. Seetõttu 
said kaitse alla võtmise menetluse ajal tellitud kõigile 
kolmele hoonele muinsuskaitse eritingimused (koostajad 
OÜ Joonis ja Apex AB), mis said tänu koostajate  
põhjalikkusele erakordselt detailsed. 
  Samal ajal oli juba koostatud ja ehitusloa saanud 
raamatukogu rekonstrueerimisprojekt, mida sai eritin-
gimustega vaid mõnevõrra täpsustada. Raamatukogu 
rekonstrueerimisel, mis algas juba kaitse alla võtmise 
menetluse ajal, tekkis töövõtjatega probleeme, tööd ja 
vaidlused kestavad siiani. Ehk on täpsest olukorra fiksee-
rimisest eritingimustes enne tööde algust kasu ka vaidlus-
tes ehitajatega. 

KOLM RAUDTEEJAAMA PEAHOONET
Narva ja Valga raudteejaama mälestiseks tunnistamisel 
olid omanikud (Eesti Raudtee ja Valga linnavalitsus) 

 
Triin Talk

(1) Tartu Ülikooli zooloogia ja geoloogia instituudi õppehoone ringauditoorium. Foto Egle Tamm (2) Tartu kommertsgümnaasiumi eest- 
vaade. Foto Kristo Kooskora

(1) (2)
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samuti mälestiseks tunnistamisega nõus ning kahe  
erakordselt suure ja uhke Teise maailmasõja järgse  
raudteejaama kaitse alla võtmine piirilinnades kulges 
pikemate aruteludeta. 
  Valga ja Narva raudteejaam on Eestis arhitektuurselt 
kõige väärtuslikumad ja esinduslikumad stalinistlikus 
arhitektuuristiilis jaamahooned. Mõlemad jaamahooned 
on säilinud suures osas autentsena, algse mahu ja dekoori- 
rohke välisilmega. Valga raudteejaamal (ehitatud 1949) 
on valdavalt säilinud ka algne interjöör. Narva jaamahoone 
(ehitatud 1953) on erandliku materjalikasutusega, kus 
dekoratiivset paekivi on kombineeritud krohvipinnaga. 
  Narva raudteejaama rekonstrueerimise plaanid said 
juba kaitse alla võtmise menetluse ajal koostöös linna 
muinsuskaitseinspektoriga paika, hoones ja selle ümber 
on tööd käimas. Seni pooltühjana seisnud maja saab hul-
galiselt lisafunktsioone ning ootesaalist peaks peatselt 
saama osta nii rongi- kui ka bussipileteid. Raudteejaama 
ees asuvad erinevad ajutise iseloomuga putkad kaovad ja 
ruum saab senisest palju jalakäijasõbralikumaks. 
  Valga raudteejaama peahoone seisukord on samuti 
pigem hea, kuid selle avarad esinduslikud ruumid on 
endiselt alakasutuses ning kõikvõimalikele ajutistele või 
püsivamatele kasutustele avatud. 
  Võrreldes Narva ja Valga raudteejaama peahoonetega 
on Tapa raudteejaama seisukord palju problemaatilisem. 
Eesti Raudteele kuuluv kehvas seisus peahoone on vaid 
ajutiselt kasutatav kultuurisündmuste toimumispaigana, 
igapäevaselt on hoone suletud. 
  Samas on tegu nii ajalooliselt kui ka arhitektuurselt 
väga olulise ehitisega: Tapa raudteejaam on üks vanemaid 
Eesti raudteejaamasid ja selle peahoone on ainus säili-
nud Esimese maailmasõja eelne eriprojekti järgi ehitatud 
kivist raudteejaamahoone Eestis. Tapa raudteejaam ehitati 
1870. aastal rajatud Paldiski-Tallinn-Narva-Gatšina raud-
tee äärde. Tapa linna ajaloo kontekstis on raudteejaam 
keskse tähtsusega, sest pärast raudteejaama rajamist 
hakkas väikesest külast arenema välja alev ja seejärel linn. 
Raudteejaam on eriline nii materjalikasutuse (tellis ja 
klombitud paekivi) kui ka suuruse poolest. Interjööris on 
säilinud algupäraseid detaile ja viimistlust, eriti väärtuslik 
on algne profiilliistude ja rombkaunistustega risttalalagi 
ootesaalis. Jaamahoone on ehitatud algse puithoone  
asemele kahes järgus (1914 ja 1928), mis peegeldab  
Tapa linna ja raudteejaama arengut nii tsaariajal kui ka 
1920. aastate Eesti Vabariigis. 
  Algselt oli plaanis mälestisena kaitse alla võtta ka 
Tapa raudteejaama unikaalne kahe paagiga veetorn-
depoo, kuid selle kriitilise seisukorra tõttu (hoonel puudub 
pärast viimast põlengut katus) peeti selle perspektiivikust 
mälestisena kahtlaseks ja otsustati see jätta vaid mälestise 
kaitsevööndisse. Omanik lubas siiski hoonele avariikatuse 
peale panna ja seda sai nõutud ka kaitsekohustuse teati-
sega. Seni lubadust täidetud ei ole… 
  Ettepanek kõik kolm raudteejaama peahoonet  
kaitse alla võtta oli tehtud ka juba 2004. aastal Eesti  

(3) Tartu Ülikooli raamatukogu fassaad. Fotod Egle Tamm  
(4) Tartu Ülikooli raamatukogu trepistik ja lühter  
(5) Narva raudteejaama peahoone. Foto Madis Tuuder

(3)

(4)

(5)
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(8)

(7)

(6)

raudteejaamade inventeerimisel – sellest ka suhteliselt 
vanad pildid mälestiste registris. Lisaks olid Tapa raudtee-
jaama kaitse alla võtmise ettepaneku teinud ka kohalikud 
elanikud 2008. aastal.

VETERINAARRAVILA PIIRAL
Piira veterinaarravila administratiivhoone Rakvere külje all 
Carl Timoleon von Neffi tänav 2 on unikaalse interjööri-
kujundusega ehitis, mis on üks silmapaistvamaid säilinud 
näiteid 1970. aastate Eesti freskomaalingute ning autori-
mööbliga sisekujundusest. 
  Hoone kohta oli samuti tehtud mälestiseks tunnis-
tamise ettepanek 20. sajandi arhitektuuri inventeerimis-
projektis, kuid see ei kuulunud nende 114 hulka, millele 
projekti käigus ka eksperdihinnang koostati. Seetõttu jäi 
see esialgu menetletavate mälestisekandidaatide seast 
kõrvale, kuid kui hoone kunagine tellija esindaja Taimi 
Parve saatis ettepaneku hoone kaitse alla võtta koos üli-
põhjaliku ülevaatega hoone ehitusloost, oli selge, et hoone 
väärib suuremat tähelepanu. 
  Arhitekt Arvi Aasmaa projekteeritud modernistlikus 
büroohoones on väga autentse sisekujundusega saal, 
mille seinu katavad mastaapsed Eva Jänese freskomaalin-
gud, ruum on ka täis Maia Laulu kavandatud autorimööb-
lit. Samuti on suures osas säilinud algne ruumilahendus 
fuajees ning saali fuajeega ühendav trepp. 
  Kuna enamik hoone interjöörist on ümber ehita-
tud ega ole erilise arhitektuurse väärtusega, kaaluti ka 
ainult freskode või saali kaitse alla võtmist, kuid et irdsete 
interjööriosade säilitamine võib osutuda väga problemaa-
tiliseks, kui peaks juhtuma, et hoone soovitakse lammu-
tada, otsustati kaitse alla võtta siiski kogu hoone – tehes 
leevendused kõikide teiste ruumide ümberehitamise osas 
peale keskse fuajee, saali ja neid ühendava trepi. 

(6) Valga raudteejaama peahoone. Foto Mari-Liis Paris (7) Tapa 
raudteejaama peahoone. Foto Riin Alatalu (8) Piira veterinaarravila 
administratiivhoone freskodega saal. Foto Kaarel Truu
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REEKVIEM LAMMUTATUD MAJADELE

Vaatame ausalt otsa mõnele viimasel ajal toimunud aja-
loolise hoone lammutusele, mis võinuks ideaalmaailmas 
olemata olla. Põhjuseid ja otsuseid nende taga aitasid 
selgitada Anne Kivi, Ülla Paras, Merle Kinks, Artur Ümar, 
Mari-Liis Paris ja Reesi Sild.

1. Sangaste, Valga mnt 9. Sangaste doktoraadi 
haigla
Ajalooline punase tellisvoodriga palkhoone asus miljöö-
väärtuslikul alal ja kuulus vallale. Hoone lammutati,  
kuna sellel polnud funktsiooni. Otsustajad vallavalitsuses 
üldplaneeringuga seatud miljööala tingimusi väidetavalt  
ei teadnud. Maakonna muinsuskaitseinspektor märkas 
lammutamist möödasõidul, kui alles oli ainult pool  
maja – kaitsta püüda polnud enam midagi. Hoonest  
säilitati võlvitud keldrikorrus.

2. Rakvere, Tammiku 6. Kõrtsihoone
18. sajandil ehitatud endine mõisa kõrtsihoone oli  
kaardistatud 20. sajandi arhitektuuri inventeerimisel kui 
üks võimalikke mälestisekandidaate. Hoone oli linna  
üldplaneeringus märgitud väga väärtusliku hoonena. 
2015. aasta lõpus ostis hoone uus omanik, kelle soov  
oli see lammutada. Muinsuskaitseamet võttis hoone  
2016. aasta juunis ajutise kaitse alla, oktoobris toimus 
hoones ulatuslik tulekahju. Seejärel tellis amet hoone 
ülesmõõdistamise, mille tegemiseks tuli taotleda kohtu 
luba, kuna omanik ei tahtnud lubada sisenemist avali 
uste-akendega hoonesse. Sedavõrd avariilist ja kahtlase 
säilimisperspektiiviga hoonet amet püsivalt kaitse alla 
võtma ei hakanud, kuid andsime omavalitsusele soovituse 
väga väärtusliku hoone rekonstrueerimist siiski nõuda – 
mõõdistusjoonised, mille järgi saanuks hoonet taastada, 
olid olemas. Hoone lammutamiseks anti siiski ehitusluba. 

  Kuna krunt jääb osaliselt matmispaiga kaitsevöön-
disse, koostatakse krundi taashoonestamiseks detail- 
planeeringu muinsuskaitse eritingimusi, kõrtsihoonest 
suurema mahu ehitamist Muinsuskaitseamet põhjenda-
tuks ei pea. 

3. Tallinn, Mere pst 10. Merekeskus 
Mere pst 10 asus muinsuskaitseala kaitsevööndis, mitte 
muinsuskaitsealal ega miljööalal. Hoone lammutamine 
otsustati Tallinna Kultuuriväärtuste ametis 2013. aasta 
veebruaris. Põhjustena nimetavad asjaosalised seda, et 
hoone oli suures osas ümber ehitatud ja ligi meetri jagu 
pinnasesse mattunud – hoonet ei peetud sedavõrd väär-
tuslikuks, et üritada selle lammutamisele kaitsevööndis 
vastu seista. 
  Hoone lammutamist lubavad detailplaneeringu 
muinsuskaitse eritingimused ja planeering kooskõlastati 
juba teadmisega, et kõik on ära lubatud. Küsimus ei jõud-
nud kaalumiseks Muinsuskaitseameti kooskõlastus- 
komisjoni. 

4. Haapsalu, Suur-Lossi 17. Lorupi villa
19. sajandi puitpitsvilla, mille omandas 1939/1940. aastal 
klaasitööstur Johannes Lorup, asus samuti muinsuskaitse- 
ala kaitsevööndis. Hoone tagastati 1996. aastal õigus-
järgsele väliseestlasele, seejärel käis hoonestusõigus mitu 
korda käest kätte, kuid hoonega ei teinud keegi midagi. 
  2009. aasta 11. augustil päise päeva ajal rammis 
maja suurel kiirusel sõitnud BMW. Hoone ja auto said 
tõsiselt kannatada, vähem kui kuu aega hiljem sai maja 
rammitud nurgast alguse suur tulekahju. Omanik vahetus 
uuesti, kuid seegi ei asunud tegutsema. Hädavajalikud 
korrastustööd ohutuse tagamiseks tellis linnavalitsus. 
2017. aastal sai linnavalitsusel ohtlikust ja naabritele palju 

 
Triin Talk

(1) (2)

(1) Sangaste doktoraadi haigla lammutamisele sattus peale maakonna muinsuskaitseinspektor. Foto Mart Siilivask (2) Rakvere Tammiku 
kõrtsihoone pärast põlemist. Foto Kadri Tael
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meelehärmi valmistavast hoonevarest küllalt ja omanikult 
nõuti selle lammutamist. Osa detaile peaksid olema kus-
kil ladustatud, hoolimata linnavalitsuse ettepanekust ei 
antud neid hoiustamiseks linnale üle.

5. Viljandi, Tallinna 3. Viljandi mõisa kõrtsi hooned
Tallinna 3c ja 3b hoonete lammutamine muinsuskaitsealal 
oli lubatud 2001. aastal kooskõlastatud ja kehtestatud 
detailplaneeringuga, millega kavandati kaubamaja laien-
damist. Lammutusprojekti ja muinsuskaitse eritingimuste 
kooskõlastamine otsustati Viljandi linna muinsuskaitse-
komisjonis, millesse kuulub ka Muinsuskaitseameti 
esindaja. Komisjoniga soovitati esialgu hooned säilitada 
krundi uue arhitektuurse tervikpildi kujunemiseni, kuid 
omanik soovitust ei järginud. Muinsuskaitseameti koos-
kõlastuskomisjoni lammutamise küsimust ei saadetud, 
kuna kõik vastas kehtivale detailplaneeringule ja oli seega 
juba ammu ära lubatud. 

6. Valga, Kesk 20. Elamu 
2017. aasta kevadel küsis linnavalitsus Muinsuskaitse 
ameti seisukohta hoone lammutamise kohta muinsuskaitse- 
alal. Kaasates ehitismälestiste eksperdinõukogu, jäime 
selle juurde, et keset muinsuskaitseala asuva ajaloolise 
hoone lammutamist ei saa lubada. Siinkohal oli oluline  
ka hoone linnaruumis paiknemine: tänavajoone täitmine ja 
paneelelamute varjamine. 22. septembril 2017 andis linna- 
valitsus välja ettekirjutuse hoone lammutamiseks, linna 
tellitud lammutusfirma asus seda ka koheselt täide viima. 
Hoone lammutamine muinsuskaitsealal algas ilma  
Muinsuskaitseameti loata. Järgmise päeva lõunaks, kui 
ameti esindajad kohale jõudsid, oli niigi kehvas seisus 
puumajale kopaga juba hävitav hoop antud. 
  Maavanema järelevalve jõudis järeldusele, et  
linnavalitsuse ettekirjutus hoone lammutamiseks ilma 
Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta ei olnud seadus- 
pärane. Loodetavasti selle teadmisega omavalitsus  
rohkem sarnast skeemi rakendada ei püüa.

7. Tartu, Lina 4, 6, 7, 8, 9, 11 ja Aleksandri 32. 
Haiglakompleks
Miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva ajaloolise haigla-
kompleksi detailplaneering algatati 2010. aastal sooviga 
kõik hooned lammutada. Linna ja kodanikuühenduste 
survel määrati 2016. aastal kehtestatud planeeringus 
kompromissina seitsmest hoonest neli restaureeritavaks, 
kolm lubati lammutada. 
  2017. aastal tellis arendaja järjekorras kolmanda 
ekspertiisi, mis tunnistas hooned üle 60% ulatuses 
amortiseerunuks. 24. augusti öösel oli peahoones tule-
kahju, milles u 1/3 peahoonest sai täiendavalt kahjustada. 
Korraldati arhitektuurivõistlus, et leida lahendus uutele 
hoonetele, kuna restaureerimiseks on need liiga kehvas 
seisus. 22. veebruaril 2018. aastal põles hoone taas.  
Lammutusluba ei ole väljastatud, kuid suund lammutami-
sele on võetud. 

(3) Merekeskus Tallinnas, Mere pst 10. Foto Henry Kuningas  
(4) Suur-Lossi 17 Haapsalus 2009. aasta aprillis. Foto Ülla Paras
(5) Tallinna 3c maakivihoone Viljandis oli laotud nn mulgi vuugiga. 
Fotod Leili Männik (6) Tallinna 3b ajalooline palkmaja Viljandi 
muinsuskaitsealal (7) Tartu Lina tänava haiglakompleksi peahoone 
on tänaseks mitu korda põlenud. Foto Margus Ansu

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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MUINSUSKAITSEAMET  
TUNNUSTAB

HÄSTI RESTAUREERITUD MÄLESTIS 
Ugala teater. Tunnustuse sai Ugala teater eesotsas  
teatrijuhi Kristiina Alliksaarega, samuti ehitus- ja restau-
reerimisprojekti autorid Irina Raud ja Inga Orav ning  
sisearhitekt Mait Summatavet. 
Kulla leerimaja. Tunnustuse said Halliste Vallavalitsus 
eesotsas vallavanem Ene Maateniga ja ehitaja Silindia 
Ehitus OÜ (Toomas Perve ja Andres Juhkam).
Luua mõisa kavaleridemaja. Tunnustuse sai omanik 
Madis Jürima. 
Mäetaguse mõisa ait. Tunnustuse said Mäetaguse 
Vallavalitsus eesotsas vallavanem Tauno Võhmariga ning 
ehitaja Scandec Ehitus OÜ. 
Ahja mõisa park. Tunnustuse said Ahja Vallavalitsus 
eesotsas vallavanem Peeter Sibulaga ning projektijuht 
Ülle Herr.
Lutheri vabriku masinasaal. Tunnustuse said arendaja 
Ramon Rask Lutheri Ärimaja OÜ-st ning muinsuskaitse-
lise järelevalve tegija Sergei Averjanov Eks Invest OÜ-st. 
Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi hoone ja võimla.
Tunnustuse said Pärnu Vanalinna Põhikool, ehitaja YIT 
Ehitus AS (Timo Luhar ja Hannes Kosk), Toomas Rihvk 
OÜ-st Ösel Consulting ja Ainar Viirese P.P. Ehitusjärele-
valve OÜ-st.
Tartu Ülikooli vana anatoomikum. Tunnustuse sai 
Tartu Ülikool.

HÄSTI RESTAUREERITUD HOONED  
MUINSUSKAITSEALAL VÕI KAITSEVÖÖNDIS 
Garnisoni 10 Kuressaares. Tunnustuse said omanikud 
Priit Hansen ja Pille Sepp.
Lotte lasteaed, L. Koidula 23 Tallinnas. Tunnustuse 
said Tallinna Haridusamet ja ehitaja AS Remet.

HÄSTI KAVANDATUD UUSEHITISED 
AJALOOLISES KESKKONNAS
Balti jaama turg. Tunnustuse said arendaja Astri  
Kinnisvara OÜ ja projekteerija KOKO arhitektid OÜ. 
Lutsu 12 Tartus. Tunnustuse said arendaja EEA  
Majad OÜ ning projekteerija OÜ Arhitektuuribüroo  
Eek & Mutso. 

AASTA TEGU
Piirissaare palvela põlengus kannatada saanud 
ikoonide konserveerimistalgud. Tunnustuse said Eesti 
Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kunsti- 
akadeemia, Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu Kõrgem 
Kunstikool ja Tartu Kunstimuuseum. 

PÄRANDI TUTVUSTAJAD
Ajakiri Pööning. Tunnustuse said toimetajad Heli  
Nurger ja Karola Mursu.
Ajapaik.ee. Tunnustuse sai Ajapaik.ee idee autor ja  
eestvedaja Vahur Puik.
Raamat „Vanalinn, minu lemmik”. Tunnustuse said 
Boris Dubovik ning autorid Riin Alatalu ja Anu Seidla.
Kuressaare Keskaja elamuskeskus. Tunnustuse said 
omanikud Argo ja Marju Kirss.
Olaf Esna. Tunnustus anti Pärnu linna ja maakonna  
ajalugu, inimesi, sündmusi ja ehitisi tutvustavate kirjutiste 
eest. 

PÄRANDI HOIDJAD 
Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜ. Suurupis 
Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 3  
varemete korrastamine ja merekindluse ümbrusse  
terviseradade ja infotekstide loomine.
Jõelähtme Vallavalitsus. Kostivere kultuurimõisa  
käivitamine ja töös hoidmine. Järjepidev töö Rebala  
muinsuskaitsealal avatud maastiku säilimise nimel.
MTÜ Vanaajamaja. Kogukonnaprojektid: Lalsi Püha 
Nikolause kiriku ja Puutli puukiriku restaureerimise  
algatamine ja korraldamine. 
Tiia Kallas. Pikaaegne koostöö Viljandimaa kultuuri- 
pärandi kaitsmisel. 
Taimi Parve. Pühendumus looduse ja kultuuripärandi 
kaitsmisele ning igakülgne toetus Piira veterinaarravila 
administratiivhoone kaitse alla võtmisel. 

HOOLSAD OMANIKUD/VALDAJAD 
Preester Viktor Ivask. Pikaaegne pühendunud töö  
Eesti sakraalse kultuuripärandi hoidmisel ja säilitamisel. 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Pärnu 
Püha Suurmärter Jekateriina kogudus. Heapere-
mehelik suhtumine kultuuripärandisse, järjepidev kiriku-
hoone ja kunstimälestiste hooldus. 

HEAD UURIJAD 
Anita Jõgiste, AS KAR-Grupp. Märkimisväärne  
töö Riisipere mõisa peahoone põhjalikul uurimisel ja 
muinsuskaitse eritingimuste seadmisel. 
Ivar Leimus. Pikaajaline sujuv koostöö muinsuskaitse-
ametiga kultuuriväärtusega arheoloogiliste leidude  
uurimisel. 
Mauri Kiudsoo. Asendamatu partner leiupaikade kiire-
loomuliste arheoloogiliste päästeuuringute korraldamisel.
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HEAD PROJEKTEERIJAD/PLANEERIJAD
Arhitekt Elo Sova ja restauraator Eva Mölder,  
OÜ Vana Tallinn. Konserveerimisprojekti „Haapsalu 
piiskopilinnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstru- 
eerimisprojekt. Konserveerimise osa” koostamine. 
KAOS Arhitektid OÜ. Põhiprojekti „Haapsalu piiskopi-
linnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimis-
projekt” koostamine. 
Harku Vallavalitsus. Teemaplaneeringu „Harku valla 
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke 
maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav 
teemaplaneering” koostamine.

HEAD RESTAURAATORID
Joosep Metslang, Purest OÜ. Kalame talu avariilises 
seisukorras olnud aida ja paljude teiste vanade puit- 
hoonete restaureerimine ning täpne dokumenteerimine. 
Sergei Siimann, Katuseabi OÜ. Pootsi-Kõpu ja Sindi 
kirikute keeruliste plekk-katuste restaureerimine.
Aleksander Mihelson, OÜ Resteh. Läänemaa aja- 
looliste hoonete (sh Haapsalu piiskopilinnuse müüri) 
restaureerimine. 

ELUTÖÖPREEMIA 
Kalli-Maia Holland. Aastatepikkune väljapaistev  
tegevus kultuurimälestiste restaureerimisel. 

AGNE TRUMMALI NIMELINE NOORE  
MUINSUSKAITSJA PREEMIA
Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektor 
Nele Kangert. Aktiivne, pädev ja head teavitustööd tegev 
noor muinsuskaitsja. 

TEADUSTÖÖD
Muinsuskaitsealaseid teadustööde preemiaid antakse 
välja iga kahe aasta tagant. Tänavu laekus Muinsuskaitse-
ametile 16 tööd – 11 magistri- ja doktoriõppe kategoorias 
ning 5 tööd rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe 
kategoorias.

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe 
kategooria 
III preemia. Malvo Tominga, „Savihoone reno- 
veerimisjuhendi koostamine”, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia
II preemia. Kristiina Frolova, „Välislaudise tüübid ja  
puitdekoor Kärdlas”, Eesti Kunstiakadeemia
I preemia. Ave Kitsel, „Elamu (Kastani 183) sise- 
viimistluskihtide uuringud ja suuremahuliste sondaažide 
eksponeerimine”, Tartu Kõrgem Kunstikool

Magistri- ja doktoriõppe kategooria 
Sel aastal otsustas komisjon anda erandkorras välja kaks 
esikoha ja kaks kolmanda koha preemiat.
III preemia. Anita Jõgiste, „Eesti mõisahoonete puit-
põrandad. Stiililine ülevaade ja restaureerimisproblemaa-
tika”, Eesti Kunstiakadeemia
III preemia. Kristiina Ribelus, „Trafarettmaalingud 
Eesti 20. sajandi interjöörides Tartu näitel”, Eesti 
Kunstiakadeemia
I preemia. Mari Tõrv, „Praktikate püsivus. 
Multidistsiplinaarne uurimus küttide ja korilaste matus-
test Eestis, ajavahemikul 6500–2600 eKr”, Tartu Ülikool
I preemia. Üllar Alev, „Eesti puidust maaelamute  
renoveerimine ja energiatõhususe parandamine”, Tallinna 
Tehnikaülikool 

Vaata täpsemat infot tunnustuste kohta siit:
www.muinsuskaitseamet.ee/et/tunnustatud

(1) L. Koidula 23 hoone Tallinnas enne restaureerimist. Foto Muinsuskaitseamet (2) L. Koidula 23 hoone pärast restaureerimist, mille eest 
said Tallinna Haridusamet ja ehitaja AS Remet tunnustuse. Foto Martin Siplane
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KESKAEGSEST  
KAUPMEHEMAJAST  
MUUSEUMIKS. Tallinna  
Linnamuuseum 80
Muuseumile ja tema kogudele 
ning neile juba 50 aastat koduks 
olnud Vene 17 asuvale keskaegsele 
kaupmehemajale, selle ehitus- 
loole ja elanikele pühendatud 
raamat koondab 25 autori valda-
valt seni avaldamata käsitlusi.

Koostaja Pia Ehasalu. Välja-
andja Tallinna Linnamuuseum

EESTI ARGIELU. TEEKOND 
MOODSASSE MAAILMA 
Raamat räägib sellest, kuidas 
eestlased viimase 150 aastaga 
keskaegsetest talupoegadest 
moodsateks eurooplasteks on 
muutunud. 
 
Autor Heiki Pärdi. Väljaandja 
kirjastus Tänapäev

KOPLI SONAAT.  
Vene-Balti laevatehas
Raamat kajastab Vene-Balti  
laevatehase ja selle endise asumi 
ruumilise kujunemise lugu  
105 aasta jooksul. Kopli pool-
saare tippu rajatud tehasest kuju-
nes lühikese ajaga Tallinna üks  
moodsamaid tööstusettevõtteid, 
mille juurde kuulunud asumis oli 
lisaks elamutele olemas ka kõik 
eluks vajalik, alates haiglast kuni 
kino, kiriku ja koolini.
 
Autorid Oliver Orro, Robert 
Treufeldt ja Maris Mändel. 
Väljaandja Eesti Arhitektuuri-
muuseum

2017. AASTAL ILMUNUD

ESTONIAN CULTURAL  
HERITAGE. PRESERVATION  
AND CONSERVATION.  
VOL. 2. 2013–2017 
Raamat annab ingliskeelse 
ülevaate Eesti muinsuskaitses 
toimunust viimase viie aasta 
jooksul: restaureerimistöödest 
Kuressaare kindluses, Keila-Joa 
mõisas ja Tartu Pauluse kirikus; 
tööstuspärandi kaitsest ja kohan-
damisest– Rotermanni elevaa-
torihoonest hollandi tuulikuteni; 
kunstimälestistest tutvustatakse 
põlengus kahjustunud vanausu-
liste ikoonide päästmist ning 
Rode altari ja Christian Acker-
manni teadusprojekte.
 
Toimetaja Anneli Randla. 
Väljaandjad Muinsuskaitse-
amet, Tallinna Linna- 
planeerimise Ameti muinsus-
kaitse osakond, Eesti Kunsti-
akadeemia muinsuskaitse ja 
konserveerimise osakond

ARHEOLOOGILISED  
VÄLITÖÖD EESTIS 2016 
Eelmise aasta arheoloogilisi  
uuringuid kajastav teaduslike 
artiklite kogumik. 18 artiklit on 
kirjutatud inglise või saksa kee-
les, lühikese eestikeelse kokku-
võttega.
 
Koostajad Erki Russow  
ja Riina Rammo. Väljaandjad 
Muinsuskaitseamet, Tallinna 
Ülikooli ajaloo, arheoloogia 
ja kunstiajaloo keskus, Tartu 
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia 
instituut
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JÄRELEVASTAMINE.  
Kaur Alttoale 
Artiklikogumik on pühendatud 
keskaja arhitektuuri korüfee, 
restaureerimiseksperdi ja  
muinsuskaitsja Kaur Alttoa  
70. sünnipäevale. Teemad suhes-
tuvad Alttoa uurijahuvidega, olgu 
nendeks Lõuna-Eesti linnused 
või Saaremaa kirikud, keskaja 
kõrval ka 17. sajandi kunst või 
päris uus arhitektuur ajaloolises 
keskkonnas.  
 
Koostaja Anneli Randla.  
Väljaandja Eesti Kunsti-
akadeemia
 
EESTI KUNSTI AJALUGU 3 
Eesti kunstiajaloos tähistab 
periood 1770–1840 suurte muu-
tuste aega. Paranenud Põhjasõja 
haavadest, leidis aastakümneiks 
kultuuri ristteedelt eemale jäänud 
Läänemere-äärne provints  
18. sajandi keskpaiku uue alguse, 
mis tõi Vene impeeriumi saksa- 
keelsetesse ja -meelsetesse 
kubermangudesse valgustus-
ajastu tuuli.
 
Toimetajad Krista Kodres 
ja Juhan Maiste. Väljaandja 
sihtasutus Kultuurileht

SACRED MONUMENTS  
AND PRACTICES IN THE 
BALTIC SEA REGION.  
New Visits to Old Churches 
Läänemeremaade kiriku- 
arheoloogia ja muinsuskaitse 
alaste artiklite kogumiku Eesti-
ainelised käsitlused asetuvad 
laiemasse sisulisse ja geograafi-
lisse konteksti. 
 
Toimetajad Janne Harjula, 
Sonja Hukantaival, Visa  
Immonen, Anneli Randla,  
Tanja Ratilainen. Väljaandja 
Cambridge Scholars  
Publications 

KREENHOLM 
Illustratsiooniderohke raamat  
annab ülevaate Narvas 150 aas- 
tat tegutsenud puuvilla manu- 
faktuuri ajaloost, suurtööstuse  
rajamisest, arhitektuurist,  
tööliste elust, tehase käekäigust 
sõdadevahelisel ajal ning Nõu- 
kogude liidu lagunemise ja  
majanduskriisi mõjudest sellele. 
 
Autorid Irina Solodova, Merike 
Ivask, Svetlana Andrejeva,  
Madis Tuuder. Väljaandja  
SA Narva Muuseum

VALGA, TÕRVA JA OTEPÄÄ  
KADUNUD VAATED 
„Kadunud vaadete” sarja neljas  
raamat näitab peaaegu 800 fotol  
kolme Valgamaa linnapildi  
muutumist kümnendite kaupa. 
Üle-eestilistest arhiividest  
ja muuseumidest pärit fotode 
juurest leiab täpsed allikaviited. 
 
Autor Aare Olander. Väljaandja 
kirjastus Tänapäev

VÕRUMAA KADUNUD  
VAATED
„Kadunud vaadete” sarja viies 
raamat näitab ca 600 fotol Võru-
maa vaateid. Peamiselt on kõr-
vutatud Võru linna vaateid, kuid 
pilte on ka Rõugest ja Haanjast. 
Raamatu ülesehitus on sarnane 
sarja varasematele raamatutele, 
kus järgitakse kümnendite kaupa 
linnapildi muutumist.

Autor Aare Olander. Väljaandja 
kirjastus Tänapäev
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Ernst Ederberg1 kirjutas 1925. aastal järgmist: „Üldiselt 
on Hiiumaa talumajade arhitektuur lihtne. Ei ole siin kau-
nistusi ega nikerdusi ja isegi unkalauad on, nagu tähen-
datud, lihtsad. /…/ Ainult ühes asjas avaldub rahvakunsti 
fantaasia, see on tuulelippude juures. Hiiumaal on igal 
talul oma tuulelipp. Ta on nagu Hiiu talu tundemärk ja 
paistab juba eemalt silma. Lipp ise on 1–1 ½ jala pikkune 
lauatükk, kõrge ridva otsa püstitatud. Lauast on lõiga-
tud kõiksugused kujud ja vormid. Siin esinevad laevad ja 
kalad, isegi näkineitsid ja ratsanikud. Ilusamad on tuule-
lipud Pühalepa kihelkonnas, kus nende ornamentideks on 
võetud geomeetrilised või stiliseeritud taimede motiivid.”2

  Kuidas on aga lood tuulelippudega praegusel Hiiu-
maal? See küsimus tõstatus küll juba aastate eest, kuid 
üksikute leidude juhuslik fikseerimine ei andnud olukor-
rast kuigi selget ülevaadet. Just seetõttu käivitas SA Hiiu-
maa Muuseumid 2017. aastal tuulelippude kaardistamise 
projekti. Saarte Programmi3 toetatud ettevõtmine andis 
uskumatult lopsaka tulemuse. Leidsime ja pildistasime 
kaugelt üle saja tuulelipu ning saime muuseumi kogusse 
juurde kolm lippu. Näib, et teist samapalju või rohkemgi 
on veel avastamata, mistõttu kavatseme välitöödega  
jätkata ja arhiive ning muidki allikaid edasi uurida. 
  Kui Ederberg mainis oma artiklis, et tuulelipud 
 taludes olid justkui ainult puust, näitab meie hiljutine 
ülevaatus, et suurem osa enam kui saja-aastastest säi-
linud lippudest on, nagu arvata võiski, metallist. Samas 
nägime, et ka puust lippe on endiselt olemas ja mõni veel 
üsna hiljuti juurde tehtud. Muuseumi koguski on neid 
kolm. Kõigist muuseumikogu aastaarvuga tuulelippudest 
on vanim Kärdla saksa kabeli oma (1848), vanuselt järg-
mine, prügimäelt leitu, on arvatavalt 1863. aastast, siis 
veel Kassari kabeli lipp 1870. aastast4 ja üks kukega talu-
lipp 1893. aastast. Ülejäänud on kas täpselt dateerimata 
või pärit 20. sajandist, kokku nüüd 14.5 Fotosid tuule- 
lippudest oli muuseumi kogus enne projekti vaid kümme-
kond.6 See kõik kokku ongi materjal, mille pealt saab  
teha esimesi üldistusi.
  Põnevaim osa puudutab tuulelippude tüpoloogiat. 
Toon siin ära esmase mulje nähtust. Kõigepealt kalad – 
need esinevad peaaegu igas saare piirkonnas. Pühalepa 
kandis on tugevalt tunda sealse kiriku tornikuke mõju. 
Terve sarja Tallinna Vana Tooma7 talupoeglikke sugulasi 
oleme koduõuedest samuti üles leidnud. On ilusaid hobu-
seid ja ratsanikke, siis veel näkk ja lamav neid, linnud ja 
loomad, kes esindavad n-ö elusat loodust ja mütoloogilisi 
tegelasi. Laevu on varasemast ehk vähem, kuid on autod, 
traktor ja teised tänapäevased sümbolesemed, nagu  

tõestab üks viinapudeli kujuline tuulelipp. Lisaks nime-
tatutele leidub rohkelt nooli, vimpleid ja ornamentidega 
eksemplare. Päris palju leidub endiselt aastaarvudega 
lippe. Mõni neist osutab kindlalt hoone või lipu enda 
valmimisajale, kuid esineb ka piirkonna esmamainimist 
(1570) või omaniku sünniaastat. Suurem osa neist  
tuulenäitajaist on õnneks ikka veel kohapeal valmistatud 
ja e-poodide pakkumiste mõju on seni vähe tunda.
  Kui linnas on tavapärane, et tuulelipp kaunistab 
katuse viiluotsa või torniteravikku, seisavad talude lipud 
eraldi teivaste otsas keset õue või kinnitatuna mõne  
kõrvalhoone külge, isegi kasvuhoonele. Puulatvadest kõr-
gemale ulatuvaid tuulelippe oli vähe näha, kuid nad olid 
olemas. Maainimesele on ju tähtis, et tuule suuna toa- või 
köögiaknast teada saaks. Küsisin ühelt proualt, milleks 
talle seda nii väga tarvis on. Ta vastas: „Siis tean, kumba 
poolt maja rohkem kütta.” Ja tõsi ta on, et iga asi püsib 
paremini, kui vajadus selle järele kestab. 

HIIUMAA TUULELIPUD

TAGAKAANELUGU

 
Helgi Põllo

(1) Vibumees Kärdla kalevivabrikuaegsel majal Pikal tänaval  
(2) Reheselja küla Kaljo talu aastaarvuga tuulelipp (3) Puust  
purjekakujuline tuulelipp Jausa külast, valmistatud 20. sajandi  
keskel (4) Vana Toomas Kärdlas Vabaduse talu ühel garaažil  
(5) Kuke ja kalaga lipp Palade küla Kurba talu õues (6) Tuulelipp 
Koidma küla hobusetallil (7) Purjekaga tuulelipp Lepiku külas  
(8) Hobuseaastale pühendatud tuulelipp Linnumäe külas

1 Ernst Ederberg (1891–1973) oli arhitekt, aastail 1944–1950 Tallinna
 Arhitektuuri Valitsuse muinsuskaitseosakonna juhataja, Eesti Riikliku  
 Kunstiinstituudi õppejõud.
3 E. Ederberg, Hiiumaa taluehitused. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 
 II, Tartu. 1926, lk 69–84.
3 Rahvakultuurikeskuse koordineeritav kultuuriprogramm „Saarte 
 pärimuslik kultuurikeskkond 2015–2019”.
4 Joonisena ära toodud ka Johann Naha käsikirjas „Hiiumaa vanemate 
 ajalooliste ehituste kunstivarade ja kultuurilooliste mälestusmärkide 
 inventeerimise katse 1939. a.” Koopia SA Hiiumaa Muuseumid 
 raamatukogus. Samas käsikirjas esineb veel teisigi jooniseid ja visandeid 
 Hiiumaa kirikute, mõisate ja pastoraatide tuulelippudest.
5 Leitavad andmebaasist MUIS.
6 Äsja lõppenud projekti fotod ei ole veel kogusse arvatud 
7 Valli Konsap. Tallinna tuulelipud. 1966.
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