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EESSÕNA

KAS UUS ON PAREM?
Siim Raie

Muinsuskaitse eritingimused annab nüüdsest riik,
st amet, haldusotsusena. Omaniku kohustuseks jääb
korraldada eritingimuste aluseks olevad ja osaliselt
hüvitatavad uuringud. Restaureerimisprotsess – mille
loogiline järjestus on uuringud, eritingimused, projekt,
kooskõlastus, tööde luba, tööd ja järelevalvearuanne –
on läbi komponeeritud nii, et igas olukorras saab valida
optimaalse tee ideest teostuseni.
   Arheoloogia sai juurde uue, leebema kaitsmisviisi
nimetusega arheoloogilise leiupaiga kaitse. Otsinguvahendit tohib nüüd kasutada täiesti uutel alustel ja uue
korraldusega. Lisati ka uus mälestise liik: ajalooline
looduslik pühapaik.
   Praktiliste muudatuste kõrval pean uue seaduse
suureks vooruseks seda, et välja on töötatud valdkonna
põhimõtted ja terminid. Kirja on pandud, kuidas me
praegu Eestis mõistame ja sisustame kultuuriväärtuste
säilitamise ja arendamise teemasid. Eelis on seegi, et
seaduses on selgesti kirjas, et kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine on ühiskonna ühine kohustus. Raha
ja head reeglid on selleks vajalikud, kuid kultuuri keskmes
on ikkagi inimene, tema minevik, olevik ja tulevik.
   Juba mainitud uuringust ilmnesid mälestiste
omanike tüübid hoiaku alusel: uhke omanik, kimbatuses
omanik ja pahane omanik. Nende teadlikkuse erinevus on
märkimisväärne. Mida teadlikum on inimene oma vara
kultuuriväärtusest, ajaloost ja säilitamistingimustest,
seda uhkem ta selle vara üle on. Mida vähem see kõik
teda huvitab, seda pahasem ta on.
   Seepärast ongi Muinsuskaitseameti tegevuse
keskmes järgmistel aastatel eesmärk jõuda nõustamise ja
teavitamise abil suurema hulga inimesteni. Me soovime,
et uhkust ei tuntaks mitte ainult abstraktselt oma riigi ja
kogukonna kultuuripärandi üle, vaid otseselt pärandi kui
hoolt vajava omandi üle.
   Muinsuskaitseamet võib pidada end eesolevatel
aastatel edukaks siis, kui suudab seaduse eduka rakendamise kõrval viia ellu visiooni sellest, et Eesti kultuuripärand on väärtustatud ja hoitud. Seejärel saame
ühtlasi öelda, et uus on parem.

Hoonetest on levinud arusaam, et uus on ikka parem
kui vana – kergemini hooldatav ja peab vastu kauem,
eeldatavasti ka odavam. Muinsuskaitse aastaraamatu
lugejal on küllap piisav kriitikameel ja kogemuste pagas,
et uskuda ka vastupidist. Uue muinsuskaitseseaduse
kohta on asjakohane küsida, kas uus on siis parem,
kergem ja kestvam kui 2002. aastal vastuvõetu? Said ju
senigi asjad aetud ja mälestised kaitstud.
   2014. aasta alguses valminud uuringu „Eraomandis
oleva kinnismälestise hoidmine“ lõpparuandes on toodud
esile enamik probleemidest ja ootustest, millega seadust
muutma asuti. Need olid omanike kohustuste ja avalikes
huvides seatud piirangute tasakaalustamine, laiem teadlikkus ja nõustamine, toetuste ja hüvitiste suurendamine
ning bürokraatia vähendamine.
   Lisaks oli aja jooksul kogunenud igapäevapraktikast
aspekte, mis vajasid muutmist ja täpsustamist. Ennekõike
seondusid need arheoloogias otsinguvahendi kasutamisega, mis seadustati 2011. aasta seadusemuudatusega,
ja arheoloogiapärandi kaitse korraldamise küsimustega.
   Vahepeal oli muudetud ehitusseadustikku ja
planeerimisseadust – muinsuskaitseseadus oli vaja
kas nendega ühtlustada või tuli neid õigusakte uue
muinsuskaitseseaduse abil täpsustada.
   Eelnõu saadeti esimesele kooskõlastusringile juba
2015. aasta alguses ning selle kohta saadi kaasatud
huvirühmadelt hulgaliselt tagasisidet. Oli ilmselge, et
eelnõuga ei ole mõtet edasi liikuda enne, kui eelarvet ei
suurendata. Järgnenud kaks aastat tõidki lõpuks kaasa
riigieelarve muudatuse: jõuti kokkuleppele nende kohustuste täitmisega seotud kulude, uuringute tegemise ja
muinsuskaitselise järelevalve hüvitamises, mis otseselt
tulenevad muinsuskaitseseadustest.
   Hüvitiste kõrval kaasnes uue seadusega otseste
restaureerimistoetuste eelarve kasv, kuid täideti muudki
omanike uuringust selgunud vajadused – ennekõike
muudeti loamenetlus valdajale mugavamaks. Ei saa öelda,
et kõik on nüüd lihtsam, küll aga kasvas paindlikkus.
Tänu võimalusele teha töid tegevuskava alusel (ei ole vaja
eritingimusi ega järelevalvet) saab lihtsad küsimused
lahendada nüüd lihtsamalt ja keerulisemad ülesanded
täie tõsidusega. Osa loakohustusi on asendatud teavituskohustusega ja ettevõtte tegevusluba teatisega majandustegevuse registris.
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Rauaniidi vabriku hoone Põhja pst 7, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Eensalu & Pihel
Projekteerija: KUU arhitektid
Ehitaja: OÜ Astlanda Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: Maris Mändel
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
UUS KODU SUKAVABRIKUS
Maris Mändel

Ka see kujuneb 6-kordseks, astudes sellega Tallinna
pilwelõhkujate kilda.“2 Näib, et EKA unistus klaaspilvelõhkujast materialiseerus hoopis ajaloolise pilvelõhkujana.
Tõepoolest, universumile soove esitades peab olema
väga täpne ...
   Tõele au andes tuleb küll täpsustada, et päris
kuuekordseks vabrikuhoone 1920. aastate lõpul siiski
ei saanud – 1929. aastal läks ehitis käiku nelja kõrge
täiskorruse ja madala viienda korrusega, mis ehitati alles
1950. aastatel täiskõrguseks ümber. Küll aga võib seda
Eugen Habermanni projekti järgi rajatud Rauaniidi uut
tootmiskorpust pidada Eesti 1920. aastate lõpu tööstusarhitektuuri üheks paremaks näiteks, milles on selgelt
tunda juba ligi hiiliva funktsionalismi hõngu.

„EKA on oma maja oodanud kaua… ja lõpuks uut maja
ei saanudki, vaid sai midagi palju paremat – ühe uhke
muinsuskaitsealuse vana hoone,“ sõnas Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie 2018. aasta muinsuskaitse
aastapreemiate jagamisel.1
   Eesti Kunstiakadeemia (EKA) teekond ihaldatud
uue õppehooneni on olnud rohkem kui okkaline. Vaevalt
osanuks keegi kujutleda aastal 2010, kui Tallinnas Tartu
maantee alguses paiknenud vana maja klaasist tornhoone
ootuses lammutati, et uueni läheb aega kaheksa aastat
ning et see tuleb sootuks Kalamaja piirile vanasse
sukavabrikusse.
   Just selle vabrikuhoone kohta kirjutati 1927. aasta
Postimehes nii: „Praegu on jälle katuse alla saamas a.-s.
„Rauaniidi“ uus wabrikuhoone Rannawärava puiesteel.
1

1. Vastvalminud Rauaniidi hoone Balti jaama poolt vaadates. Foto Eesti Ajaloomuuseum
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2. Rauaniidi kihistus on nüüd vaadeldav ka hoovi poolt. Foto Reio Avaste 3. Eugen Habermanni kavandatud Rauaniidi uus vabrikuhoone
peale valmimist. Foto Eesti Ajaloomuuseum 4. Rauaniidi omas ajas vägagi märgiline fassaad on uhkem kui kunagi varem. EKA uus logo oleks
nagu spetsiaalselt selle hoone jaoks loodud. Foto Reio Avaste

5

AASTA OBJEKT
5

5. Kunagised ketrustsehhid, kus tänaseks on koha leidnud tulevased kunstnikud. Foto Eesti Ajaloomuuseum

SEITSE KORDA MÕÕDA
JA LÕPUKS MÕTLE IKKA RINGI
Monika Eensalu ja Laur Piheli koostatud põhjalikud
muinsuskaitse eritingimused seadsid Habermanni maja
restaureerimisele täpsed mängureeglid ning olid kindlasti
projekteerimisel hea lähtematerjal. Paraku on vana maja
restaureerimine kord juba säärane tegevus, mille puhul
tuleb hästi seatud plaane ikka ja jälle tegeliku elu taktis
ringi teha.
   Ühe esimese asjana selgus ehituse alguses, et nii
eritingimustes kui ka projektis väärtuslikuna määratletud
vanu malmradiaatoreid hoones enam lihtsalt ei eksisteeri.
Väljakolinud eelmine omanik oli need kaasa võtnud ja
tõenäoliselt leidsid kultuuriväärtuslikud detailid tee metalli kokkuostu. Radiaatorite puudumine oli küll ebameeldiv
üllatus, ent ehituse käiku see tugevalt ei mõjutanud.
   Hoopis kaalukamate tagajärgedega oli avastus, et
eritingimustega nõutud siseviimistlusuuringud on jäetud
projekteerimisfaasis tegemata. Et trepikodades tuleb
lambriijoone kõrgusel trafarettmuster välja, võis kooruva
värvi pragusid hoolikamalt silmitsedes aimata juba enne
uuringuidki. Tõeline üllatus oli aga trafarettmaalingute
leidmine tootmissaalides. Säh sulle funkmaja – väljast
moodne, ent seest ikka ilumustreid täis maalitud!
Projektis oli kirjas, et siseseinad tuleb kerge pritsiga
puhtaks lasta. Mis siis nüüd teha?

HALL ÜHENDAB
Kõnealune Habermanni projekteeritud ehitis, mis on
jäänudki sukavabriku tunnushooneks, oli vabriku juba
kolmas laiendus ning ei jäänud sugugi viimaseks. Kui
EKA õppehoone tarvis asuti arhitektuurikonkursi lähteülesannet kokku seadma, oli endine sukavabriku krunt
kirju kui lapitekk. Seal paiknes terve hulk eri vanuses
ehitisi, millest vanim oli tsaariaegne ja noorim pärines
1980. aastaist.
   KUU arhitektide võidutöö nägi peale Habermanni
maja ette kahe suure nõukogudeaegse tehasekorpuse
sälitamise. Krundi eri nurkades paiknevad hooneosad
seob logistiliseks ja visuaalseks tervikuks uus raudbetoonist süda krundi keskel.
   Nii välis- kui ka siseviimistluses domineerivad hallid
ja mustad toonid, mis aitavad hoida eri hooneosades ühtset joont ning pakuvad maja asustavatele loojanatuuridele
neutraalset tausta. Ka Habermanni hoone välisfassaad,
mis viimistlusuuringute järgi oli esimeses kihis hoopis
ookerkollane, tumeroheliste aknaraamide ja välisustega,
on võõbatud helehalliks ning avatäited on värvitud tumehalliks. Tulemus on muinsuskaitsja silmale ehk ajaloolise
hoone kohta tiba iseloomutu, kuid kogu komplekti arhitektuurse terviku seisukohast oli halltoonides lahendus
kindlasti ohutu valik. Värviuuringute tulemusi siiski
päris ei eiratud – hallid toonid olid hilisemates kihtides
esindatud.
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6. Uus must vaheplokk liidab restaureeritud vabariigiaegse ja kaasajale kohandatud nõukogudeaegsed mahud. Fotod Reio Avaste 7. Säilitatud
ja eksponeeritud on ka nõukogudeaegne metallist varjendi uks 8., 9. Koridorides on eksponeeritud varasemad viimistluskihid: leiab nii vabariigiaegset toretsevat trafarettmaalingut kui ka fragmente hilisematest kihistustest 10. Raudamistehnikas viimistletud betoonist aknalauad
said hoolikalt restaureeritud 11. Vana maja trepikojad jäid üsna metsikuks. Vanade trepipiirete restaureerimise ja ajaloolise puitkäsipuu
taastamise järele puudus sisuline vajadus, sest evakuatsiooninormid nõudsid kõrgemat käsipuud. Turvakaalutlustel rajati trepipoolsesse
külge varbvõrestik
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malmplaadid puhastati ja need leidsid endale uue koha
sepikoja põrandal. Efektne on pääs esimese korruse
tualettruumi, sest sinna viib nõukogudeaegne paksust
metallist varjendiuks.
   Muinsuskaitse järelevalve seisukohast pakkusid seinaviimistluse kõrval ehk enim peamurdmist Habermanni
maja algsed betoonist aknalauad. Paksu õlivärvi kihi alt
tuli sondeerimise käigus välja ilus grafiithall sile pind,
mis lähemal uurimisel osutus raudamistehnikas pinnaviimistluseks. Nn raudamine oli 1920.–1930. aastatel
hästi tuntud viimistlustehnika, mille käigus sõeluti
märjale betoonpinnale tsementi ja pigmenti ning seejärel
siluti pinda niikaua, kuni vesi tuli pinnale.
   Hoone suhteliselt detailivaeses interjööris olid nii
uhked aknalauad väärt leid ja nende restaureerimine otsustati lisatööna ette võtta. Originaalpinna kättesaamine
seitsme õlivärvi kihi alt nõudis omajagu tööd ja vaeva ja
ega kergem polnud ka aukude plommimine, sest kohati
oli lausa pool aknalauda puudu. Puuduvaid osi taastades
ei kasutatud mitte algset raudamistehnikat, vaid sobivasse
tooni timmitud täitesegu sai sileda pinna ketaslihvija abil.
Paranduskohad eristuvad lähedalt vaadates selgesti, samal
ajal mõjuvad aknalauad visuaalselt terviklikult.

   Trepikodade saatus selgus kiiresti. Otsatrepikoda
pidi jääma igapäevaselt mittekasutatavaks evakuatsioonipääsuks ning see otsustati jätta muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna üliõpilaste õppetandriks. Teises trepikojas käis õppetöö juba ehituse ajal – professor Hilkka
Hiiopi juhtimisel puhastasid üliõpilased trafarettmaalingu
pealmiste õlivärvikihtide alt skalpellidega välja.
   Seinapinna ülemine osa, mis ajalooliselt oli
lubjatud monokroomselt valgeks, puhastati liivapritsiga.
Kaablisoonte lõikamisel püsis krohv küll kenasti valgel
seinaosal, kuid täidetud kaablisooned kippusid jääma
domineerivaks elemendiks. Hilkka Hiiop tuli koos üliõpilastega taas appi ja pritspudelist pihustati kaablisoontele
lubjapiima, mis hajutas need taustapinnaga ühte.
NARMENDAVAD SEINAPINNAD KOMPAVAD
KASUTAJATE TALUVUSPIIRE
Kui trepikodade seinapindala oli piisavalt väike, et kraapida hoogtöö korras trafarettmaalingud ja vana seinapind
välja, siis tootmissaalides näis see mõeldamatu. Kooruva
õlivärvi puhastamine liivapritsiga oleks alumised lubiliimvärvikihid täielikult hävitanud ja soodaprits suutis
kraapida üksnes õlivärvi pinda.
   Pärast mitut puhastusproovi ja arutelusid jõudsime
arhitektidega otsuseni lükata pudenev pealmine õlivärv
pahtlilabidaga käsitsi maha ja aktsepteerida seinal püsiv
nõukogudeaegne haiglaroheline kihistus sellisena, nagu
ta on. Tubli restaureerimistudeng Kärt-Angela Mägi
veetis hea mitu kuud seinu pahtlilabidaga üle käies – kui
esimene ring peal, siis selgus muidugi, et värv pudeneb
juba uutest kohtadest. Ja tööd muudkui jätkus. Lõpuks sai
seintele kolm-neli ringi peale. Suure käsitöö tulemusena
valmisid seinapinnad, millega polegi justkui midagi ette
võetud!
   Ma ei ole kindel, kas julgeksin soovitada sellist
metoodikat kasutada ka mõnel teisel objektil, sest igale
tellijale kooruvad, laigulised-augulised seinad lihtsalt ei
sobi. Eesti Kunstiakadeemia on kindlasti hoone eriline
kasutaja. Selles majas oli lõpetamatus taotluslik – arhitektide vaimusilmas oli hoone kui toorikruum, mis lubab
end arendada ega suru arenevaid loovisiksusi liiga
tugevasti raamidesse.
   Üsna metsikuks on jäetud ka Habermanni maja
trepikodade piirded, kus painutati ainult mõni väljapoole turritanud oga delikaatselt sissepoole tagasi. Vanade
trepipiirete restaureerimise ja ajaloolise puitkäsipuu
taastamise järele puudus sisuline vajadus, sest evakuatsiooninormid nõudsid kõrgemat käsipuud. Nii otsustati
turvakaalutlustel rajada trepipoolsesse külge varbvõrestik,
mille külge kinnitati ka nõuetekohane käsipuu.

TULGE KÜLLA KAEMA!
EKA maja süda – söökla, galerii ja raamatukogu esimesel
korrusel – on avatud kogu linnarahvale. Raamatukogust
leiab muu hulgas Eesti parima valiku kunsti-, disaini-,
arhitektuuri- ja restaureerimiskirjandust.
   Majja sattudes laske kindlasti juhatada end mõnel
ekalasel kuuenda korruse vaateplatvormile, sest nii hea
vanalinnavaatega võivad Tallinnas uhkeldada ainult
üksikud hooned. Otsevaade Stenbocki majale lubab ikka
ja jälle mõlgutada mõtteid võimu ja vaimu suhetest.
   Hea, et EKA on saanud oma maja. Hea, et üks vana
väärikas tehasehoone on leidnud uue, sobiva peremehe.
Ja hea, et kool, kus õpivad koos nii loojad kui ka hoidjad,
asub nüüd keskkonnas, mis näitab ilmekalt, et areng ja
alalhoidmine ei pea olema vastandid, vaid võivad väga
hästi ka üksteist täiendada.

AKNALAUAD KUI VÄÄRT LEID
Kultuuriväärtuslike detailide poolest oli Habermanni maja
suhteliselt vaene ja nende restaureerimine läks põhiosas
valutult. Üksikud säilinud algsed avatäited restaureeriti
nõuetekohaselt. Esimese korruse tootmissaali põranda
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Fotod ja video: selgusid muinsuskaitse aastapreemiate võitjad.
11.10.2018. https://kultuur.err.ee/868352/fotod-ja-video-selgusidmuinsuskaitse-aastapreemiate-voitjad (vaadatud 02.01.2019).
„Pilwelõhkujad“. – Postimees, 29.11.1927, lk 2.
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Elamu Veski 6, Tartu
Muinsuskaitse eritingimused: Ave Elken, Aaro Kõlu,
Arhitektuuriklubi OÜ, lisa Kaja Onton
Uuringud: Eve Erman, Andrus Mutli, Kerli Pütsepp, Aivar Roosaar
Projekt: Aivar Roosaar, Priit Lõhmus
Ehitaja: OÜ Vennad Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: Reet Pulk-Piatkowska

VESKI 6 KUI
KASSITOOME TUHKATRIINU
Leele Välja

kes oli samal aastal võitnud Tartu Peetri kiriku arhitektuurivõistluse. Tellimuse taga oli siiski ilmselt proua Ulrike
abikaasa, insener Peter von Götte, kes oli saabunud
Peterburist Eestisse juhatama Tapa-Tartu raudteelõigu
ehitamist. Hiljem juhtis ta ka Tartu-Valga, Pihkva-Riia ja
Keila-Haapsalu raudtee rajamist.
   Villa ehitus olla alanud juba samal, 1880. aastal ja
tõend ehituse lõpetamise kohta on proua Göttele väljastatud 3. septembril 1888.1 Tuulelipul oleva aastaarvu 1887
alusel võib oletada, et hoone põhimaht oli siis juba valmis.
   Peter von Götte oli insenerina äärmiselt edumeelne
ja ka oma maja juures ilmselt hingega asja juures,
arvab restauraator Aivar Roosaar, kes dirigeeris maja
restaureerimisprotsessi projektist ehituseni. Nii arvab
ta, et rohked muudatused, mis ehituse käigus ette tulid,
on just Peter von Götte algatud.

18. sajandil peale põhjasõja lõppu oli Toomemägi Tartus
tühi kõnnumaa, mis anti keisri kinkeakti kohaselt ülikoolile – see oli plaanis avada 1802. aastal. Ülikooli nõukogu
otsustas rajada pargi ja nii sai kogu Toome peagi uue ilme.
Kultiveeritud muru, kindlustatud mäenõlvad, planeeritud
teed, maalilised puuderühmad, grotid, paviljonid ja sillad
andsid muljetavaldava tulemuse.
   Toomemäe läänepoolne ala Kassitoome oli veel
sajandi keskpaigas tuntud metsiku Toomemäe nime all.
Selle alani jõuti alles 1873. aastal, kui otsustati Veski 6
kinnistu taga olnud liivakarjäär heakorrastada.
   Praegune Veski 6 kinnistu oli antud ülikooli krundina
nr 47 esimest korda rendile juba 1847. aastal. Peale mitut
omanikuvahetust ostis selle 1880. aastal proua Ulrike
von Götte ja lasi sinna projekteerida uhke villa Peterburi
arhitektuuriprofessoril Viktor Johann Gottlieb Schröteril,
1

1. Restaureeritud villa tänavafassaad. Foto Reio Avaste
10

ARHITEKTUUR
2

3

2. Projektis kujutatud aiafassaad. Eesti Ajalooarhiiv 3. Vaade Veski 6 hoonele peale 1887. aastat. Foto Carl Schulz, Tartu Linnamuuseum
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Akadeemia, kes jäi sinna kuni uue sajandini. Plaanid
olid suurejoonelised: hoone kavatseti rekonstrueerida ja
krundi lõunapoolsesse külge rajada 200-kohaline kohvikuhoone, mis pidi ühendatama vana hoonega maa-aluse
käigu kaudu.
   Tegelikkuses piirduti vana hoone kapitaalremondiga,
mis osutus üsna säästvaks. Asendati plekk-katus ja
veesülitid (kusjuures üks vana veesüliti säilitati fotolabori
rekvisiidina), restaureeriti Kassitoome-poolse saali stukkdekoor, vahetati välja uste käepidemed, eemaldati ülearused vaheseinad ja värskendati viimistlust. Järgnenud
aastatel taastati tänavapoolne piire ja heakorrastati krunt
ning Kassitoome poolele rajati uus tugimüür.
   Aastal 2002 läks hoone Tartu Ülikooli kasutusse.
Ehkki plaaniti suuremat restaureerimist, ei saanud
sellest asja ja lõpuks otsustas Eesti Maaülikool (endise
nimega Eesti Põllumajanduse Akadeemia) selle enampakkumisel maha müüa. Kolmandal katsel see ka õnnestus
ja 2012. aasta märtsis sai hoone uueks omanikuks AS-i
Tartu Mill juhataja Uuno Lausing. Kuigi esialgu ütles ta
ajakirjanikele, et kindlat plaani, mida majaga peale hakata,
tal veel pole, sai õige ruttu selgeks, et parim on taastada
hoone selle algses funktsioonis – pereelamuna. Kui nüüd
restaureeritud ruumides ringi vaadata, tundub see ainuvõimalikuna.

   Aastal 1886 projekteeriti Kaiserslauterni rauatehases vesi-õhk-segasüsteemis keskküttesüsteem2,
mis ka teostati, kui otsustada lõõride paiknemise järgi
inventeerimisjoonistel ja viimaste restaureerimisaegsete
ehitusuuringute põhjal. Hoones olid nii sooja õhku laiali
juhtivad õhukanalid kui ka traditsioonilised radiaatorid.
Loomulikult olid olemas veevärk, kanalisatsioon ja
moodsad vannitoad.
   Projekti kohaselt oli lõunapoolsele fassaadile kavandatud teraskonstruktsioonis talveaed. Et olemas oli keskküte, fassaadil on säilinud metallkronsteinid ja arvestades
ka lõunapoolse otsafassaadi avade paigutust, siis talveaed
ilmselt ka ehitati, ehkki ajaloolisi fotosid selle tõenduseks ei ole õnnestunud leida. Talveaed lakkas tõenäoliselt
olemast juba enne esimest maailmasõda, kui Ulrike von
Götte müüs Peter von Götte surma järel (1908) villa Tartu
ülikoolile (1911).
   Ülikool võttis hoone kasutusele lastekliinikuna.
Talveaia asemele rajati tellistest ja puidust juurdeehitis,
mis püüti maja arhitektuuriga teatud määral sobitada.
Nüüdse restaureerimise käigus see lammutati ja hoone
tagakülje eeskujul kavandati sinna lahtine pergola,
millele toetub teise korruse rõdu. Samal ajal hoonega
ehitati selle ümber tellispostide ja sepisvõredega
piirdeaed koos krundi kirdenurgas paiknenud vaateplatvormiga, millel oli tellispiire. Needki on praeguseks taastatud.
   Maja käekäik lastekliinikuna oli rahumeelne, ehkki
peale juba mainitud juurdeehitise võib sellesse aega arvata
ka esimese korruse saalide vahelise seina lammutamise.
Kui lastekliinik oli 1945. aastal hoonest välja kolinud,
käisid sellest läbi väikelastekodu, stomatoloogia polikliinik
ja tuberkuloosidispanser, mis kõik tõid kaasa suuremaid
ja väiksemaid ümberehitusi – lisati vaheseinu, välja
ehitati pööningukorrus jms.
   Veel tuberkuloosidispanseri ajal „restaureeriti“
avariiohtlik rõdu, ent küllalt delikaatselt, kõik asendused
tehti originaali kopeerides. Tõsi küll, õiget värvi telliseid
polnud kuskilt võtta ja sammastevahelised kaared jäeti
üldse nendega katmata.
   Arhitektuuriajalooliste ja muinsuskaitseliste
arusaamade muutumist ajas ilmestab hästi tõsiasi,
et 1968. aastal hoonele antud arhitektuuriajaloolise
hinnangu (Olev Prints)3 järgi leitakse hoonel olevat
ainult teatud väärtus lokaalajaloo seisukohalt.
   Ka neli aastat hiljem koostatud ajaloolises õiendis
(Elsbet Parek) väärtustatakse üksnes hoone väliskuju
Kassitoome foonina. Samas leitakse, et kuna algse
sisekujunduse andmed puuduvad ja hoone pole seotud
ühegi ajalooliselt väljapaistva isiku või sündmusega,
võib „sisemuse kujundamist käsitseda vastavalt valdaja
soovidele“4. Ajastu kontekstis on see päris kõrge
hinnang, sest „õige“ arhitektuuriajalugu lõppes tollal
klassitsismiga.
   1975. aastal kolis tuberkuloosidispanser hoonest
välja ja uueks valdajaks sai Eesti Põllumajanduse

EKSTERJÖÖRI RESTAUREERIMINE
Nii majale kui ka restauraatorile on suur rõõm, kui aeg
kuklasse ei hinga. Selle objekti puhul see nii õnneks oli
ja kogu protsess – projekteerimisest kuni tööde valmimiseni – vältas peaaegu kuus aastat.
   Mõnigi lahendus sündis alles töö käigus ja diplomaatilised oskused kulusid ära kõigile. Kokkuvõttes võib
tegevused jagada kolmeks.
1.
2.
3.

Algupärase restaureerimine seal, kus oli midagi
restaureerida.
Algupäraste lahenduste taastamine seal, kus oli
täpselt teada, millega tegu.
Uued stilistiliselt kohandatud lahendused lõikudes,
mille kohta täpne teave puudus või mille puhul tuli
kohanduda nüüdisaja nõuetega.

Õnnelikul kombel oli säilinud suuremal hulgal originaalaknaid, mis restaureeriti, samuti taastati sepised:
nii lukksepatööna valminud rõdupiire ja dekoratiivsed
katuseaiad kui ka malmivalus varikatused. Algupäraste
katuseaedade leidmine oli tõeline vedamine – need ilmusid välja pööningult rämpsu alt. Ilmselt olid need sinna
visatud eelmise katuseparanduse aegu.
   Pööningult leiti ka üks algupärastest tuulelippudest,
teine tuli välja keldrist. Mõlemad said restauraatorite
käe all tagasi algse hiilguse ja isegi omal ajal kullatud
detailid kaeti uue kullakihiga. Pööningul oli säilinud
ka üks algne veesüliti (ilmselt see, mis säilitati fotolabori rekvisiidina) ja selle eeskujul valmistati uued,
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4. Lõunapoolselt otsafassaadilt lammutati hilisem juurdeehitis, mille asemele kavandas Aivar Roosaar tagakülje eeskujul uue rõdu.
Rõdu ees on ajastutruu pergola ja selle all autode parkimiskoht. Fotod Reio Avaste 5. Kogu tagakülje rõdu on rekonstrueeritud. Esimese
korruse rõdupiirded olid projektil kujundatud tumma tellisseinana ja pole teada, kas see ka teostati. Praeguses lahenduses on piirdeks
läbipaistev raamita klaas 6. Restaureeritud villa Kassitoome-poolne fassaad
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vastupidavuse huvides pronksist koopiad. Pronksist sai
ka kogu vihmaveesüsteem.
   Projektil näha olnud katuseuuke ilmselt omal ajal
valmis ei ehitatud, ent nüüd seda tehti ja need ilmestavad
katusemaastikku. Torni katust katnud kiltkiviplaatidest oli
osa purunenud, kuid need, mis olid terved, kasutati ära.
Kahe külje tarbeks tuli siiski uued tellida.
   Tagumine rõdu, mis oli 1975. aastal asendatud suhteliselt lohaka koopiaga, läks veel kord asendamisele –
seekord originaalilähedasemas vaimus. Esimese korruse
rõdupiiretest polnud midagi säilinud ja fotodeltki ei saadud
aimu, millised need olid olnud. Projektis olevat mustrilist kivimüüritist (mille kohta puuduvad andmed, kas see
teostati) ei soovinud uus omanik rajada, sest see oleks
vähendanud selle taha jääva niigi pimeda ruumi valgustusvõimalusi. Kompromissina ehitati raamideta klaasist
rõdupiire, mis jääb peaaegu märkamatuks ja meenutab
visuaalselt endist olukorda.
   Ornamentaalsed detailid fasssaadidel olid suuremas
osas kataloogidest tellitud massikaup, kusjuures osa
neist oli kipsist ja osa betoonist. Aivar Roosaar on näinud
Peterburis Schröteri enda majal üsna samasuguseid.
   Kui seni mainitud tööd tehti puhtalt restaureerivas
võtmes, siis keerulisem oli lugu lastekliiniku ajal rajatud
lõunapoolse juurdeehitisega. Selle lammutamiseks oli
antud luba juba eelmise omaniku ajal koostatud eritingimustega. Ka uuel omanikul polnud sellist, hoonega
nõrgalt seotud ja väheväärtuslikku ripatsit vaja ning see
otsustati lammutada. Aga mis asemel saab?
   Projektis kujutatud kumer talveaed ei oleks olnud
funktsionaalselt otstarbekas. Lahenduseks sai tagakülje
eeskujul projekteeritud läbi kahe korruse ulatuv rõdu ja
selle ees asuv pergola. Aivar Roosaare sõnul saame sellest
õige pildi alles mõne aasta pärast, kui ehitis on mattunud
ronitaimedesse. Sellega lahendati ka teine probleem –
kuhu parkida krundil autod. Neile leidus koht pergola
all. Vundamendi eeskujul kujundatud ja ajastuomase
maakivimüüritisega raamistatud kaldtee mõjub orgaanilise osana aiakujundusest.
   Samal ajal restaureerimisega kujundati aeda, kus
vahelduvad tasapinnad ja mitmesuguste vormidega okaspuud (omal ajal kasvasid siin kuused, kuid nende liiga
kiire kasvu tõttu otsustati seekord eelistada elupuid) loovad eri aastaaegade õitsejatele maalilise tausta. Historitsismiajastule iseloomulikud väravad ja pergolad saavutavad ajastutruu väljanägemise mõne aasta pärast, kui nendele toetatud ronitaimed on saavutanud oma lopsakuse.

7

8

9

INTERJÖÖRIDE TAASSÜND
Siseruumides oli olukord arvatust hullemgi: mitmel pool,
eriti lagedes, oli seenkahjustusi, paljudes kohtades oli
krohv lahti või hoopis eemaldunud jne. Algsed viimistluskihid olid kas mitu korda uutega kaetud või lausa eemaldatud, nagu ilmnes suure saali laes, kust oli kogu varasem
(arvata võib, et polükroomne ja maalingutega) terasharjadega maha hõõrutud.

7. Restaureeritud aken tagafassaadil. Fotod Martin Siplane
8. Kataloogikaubana tellitud dekoor fassaadil 9. Uued veesülitid
valmistati ajalooliste eeskujul
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10. Esikust avaneb perspektiivvaade läbi maja. maja. Fotod Martin Siplane 11. Restaureeritud trepp pärineb lastekliiniku aegadest 12. Saali
nurgast tuli hilisemate kihistuste alt välja dekoratiivne faasitud peegel. Selle eeskujul valmistati samasugused ka ruumi teistesse nurkadesse

13. Köögis kohtuvad ajalooline stukklagi ja modernne minimalistlik sisustus
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   See andis sisekujunduseks mõnevõrra vabamad
käed. Aivar Roosaar eelistas enda sõnul varianti, kus kõik,
mis oli originaalis säilinud, restaureeriti ja eksponeeriti.
Kõik muu – nii ajastutruud elemendid kui ka moodsad
lisandid – valiti võimalikult neutraalsed, et lasta
originaalil särada.
   Põnev leid tuli välja saali nurgast, kus paljastus
diagonaalselt asetatud seinaosa eemaldamise järel algne
peegel. Selle eeskujul taastati peeglid ja neid ümbritsev
ornament kõigis nurkades.
   Kaminasaali ehe on muidugi algupärane kamin, mis
täidab restaureerituna oma algset ülesannet. Kaminasaali
uksed ja lambrii on samuti algupärased, uksed küll uuesti
aaderdatud. Kõige intrigeerivam on siin ruumis aga lagi –
puidust kassettlaena mõjuv on tegelikkuses hoopis tavaline stukkdekooriga krohvlagi, mis on aaderdatud.
   Maalinguid oli säilinud kõige rohkem söögisaalis.
Need õnnestus ka välja puhastada ja eksponeerida ning
puuduvaid osi mitte ei rekonstrueeritud, vaid need ühtlustati sobiva värvitooni abil tervikuks. Köök asus omal ajal
maja keldrikorrusel ja seal toimetasid ainult teenijad. Et
21. sajandi elustiil näeb kööki pigem kodu keskpunktina,
leiti sellele koht esimesel korrusel. Minimalistlik köögisisustus rõhutab selle muudatuse tänapäevasust.
   Teisel korrusel olid nii omal ajal kui on ka nüüd
magamistoad. Sealtki leiti mõningaid maalingufragmente,
ent ka uste algne värvilahendus, mis taastati. Hämmastaval kombel oli hoones säilinud isegi mõni algupärane
radiaator. Neist ainulaadseim on nüüdses köögis paiknev
ahju meenutav metallsilinder, mis tegelikult osutus siiski
vesiradiaatoriks.
   Aivar Roosaare sõnul oli tema jaoks oluline saavutada ruum, mis laseks vanal väärikalt esile tulla ja samas
elada 21. sajandis. Mõistlikud muudatused aitavad hoonel
püsida, leiab ta.
   Maja on õnnelik, kui saab endale peremehe, kes suhtub tema väärtusse ja olemusse sedavõrd respekteerivalt.
Seda hindas kõrgelt ka Muinsuskaitseamet, tunnustades
2018. aastal Veski 6 omanikke ja restaureerijaid kultuurimälestise suurepärase restaureerimise eest.
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14. Söögitoas avanevad kõige rikkalikumalt säilinud maalingud
nii laes kui ka seintel. Foto Martin Siplane 15. Kabinetis oli säilinud

2

märkimisväärselt palju algupäraseid detaile (aaderdatud krohvlagi,
kamin, puittahveldis seintel ja aaderdatud uksed), mis peale
restaureerimist ka eksponeeriti. Foto Reio Avaste 16. Aaderdatud
välisust ehib omaniku vapp. Foto Martin Siplane
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ARHITEKTUUR
Projekt: OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel, Jaan Jõgi ja
Aleksander Danil; sisearhitektid Vaike Pungas ja Tiiu Lõhmus
Restaureerimine: OÜ Rändmeister, eestööline Viktor Erm,
OÜ Sepatööd (torni rist ja kuul), OÜ Saariku Puit (uksed, aknad, trepp)
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel

NAISSAARE MAARJA KIRIK,
KADUNUD MAAILMA MÄLESTUSEKS
Juhan Kilumets

pidada jutlust kantslist, kus tornis on suur kell ja saalis
uhke altarisein.
   Püha Maarja kirikule Naissaare Lõunakülas pandi
nurgakivi 1934. aastal ja pühitsemiseni jõuti septembris
1938. Kiriku projekteeris Tallinna elamutega tuntuks saanud arhitekt Karl Tarvas, kellele Naissaare töö jäi ainsaks
algusest lõpuni kavandatud sakraalhooneks.
   Kiriku kavatis – ristkülikuline pikihoone koos lääneosast väljakasvava torniga – järgis aastail 1853–1856
ehitatud ja esimeses maailmasõjas maha põletatud Maarja
kabeli vormi. Uus kirik sai ruumikam: põhiplaan oli 8 × 19
meetrit ja pikiseinte kõrgus 6,5 meetrit.
   Hoone seinad raiuti sarnaselt selle eelkäijaga üles
kuuetollistest rõhtpalkidest, viilud ja tornitüvese ülemine

Soome lahe rannarootsi saarte ja majade saatus oli
sarnane: 1940. aastal kogukondade küüditamisega alanud poolesajandiline varjusurm tähendas nii vaikset hääbumist kui ka otsest hävitamist. Võimsatest küladest jäid
kadunud maailma märkidena alles üksnes kabelivaremed:
Osmussaarel ja Väike-Pakril pidasid vastu kivist tornid,
Suur-Pakril säilisid müürid, Naissaarel isegi kogu puidust
karp.
   Sel sajandil on kõigi nelja käekäik muutunud:
Osmussaare kabel on konserveeritud, Väike-Pakri saanud
tornikiivri ja altari, inimtühjal Suur-Pakril on tornikiivri
ja katuse taastamise kõrval jätkunud energiat akende ja
ustegi jaoks. Aga kõik see pole võrreldav Naissaare kirikuga, kus nüüd võib kogudus istuda pinkidel ja õpetaja

1

1. Kirik 2019. aasta kevadel, uuendatud on avatäited, katus ja torni laudis. Pikihoone fassaad ootab veel oma aega. Foto Peeter Säre
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2. Naissaare kirik enne restaureerimistööde algust 2000. aastal. Fotod Peeter Säre 3. Kiriku interjöör aastal 2000 4. Kiriku interjöörid said
valmis 2018. aasta suveks 5. Tornis kohtuvad vanad uued detailid – kõik on selgelt esil
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   Viimased aastad on kulunud peamiselt kiriku sisustamisele. Pingid, kantsel ja tornikell saadi kingitusena
Rootsist. Vanasse aknaraami sobitatud tiibaltari kavandas ja maalis Andrei Lobanov, paekivist mensa raius Aare
Aljas. Saali praegune interjöör – laudlagi kõrvuti palkseintega – on kontrastne ja toorevõitu ega vasta omaaegsele kujundusele, kuid esialgu see pilt ei muutu, sest lähituleviku peamine ülesanne on taastada fassaadilaudis.
   15 aastat restaureerimist päädis kiriku taaspühitsemisega 19. augustil 2018. Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku peapiiskop Urmas Viilma juhitud tseremoonial
osales Rootsi kroonprintsess Victoria.

pool tehti sõrestikuna. Pikihoone ümarkaarsed aknaavad
tsiteerivad vana kabelit, samas kui torni kellatoa kolmeosalised lintaknad räägivad mandri viimasest moest.
Fassaad kaeti rõhtlaudisega, mis jooksis üle ka pikiseintele rütmi andnud saledatest kaldtugedest.
   Elegantsed tugipiidad on osa hoonet ristisuunas
jäigastavast lahendusest, millesse kuuluvad veel hoidepostid palkseina mõlemal küljel ning kirikusaali läbivad
terastõmbid. Katuse ja 18 meetri kõrguse torni telkkiivri
katteks sai tsingitud plekk.
   Interjööri valitses hulknurkne paatjas põikilaudisega
lagi, ka seinad kaeti laudadega ja värviti. Lääneossa
ehitati saledatele postidele toetuv väär. Saali kagunurgas
paiknes haruldase motiivina kergseintega eraldatud
sisekäärkamber.
   Rõõm uuest kirikust jäi üürikeseks: 1940. aasta suvel
läks saar Punaarmee kätte. Saksa okupatsiooni ajal võisid
naissaarlased veel korraks koju tulla, kuid 1944. aastal
lahkus enamik neist Rootsi. Saarel algas poole sajandi
pikkune militaarajastu, mis muu hulgas tähendas ränka
kadu hoonetele – sõjaeelsete külade rohketest majadest
jäi püsti ainult kirik ja seegi vaevu. Armee klubi, heinaküüni ja laudana kasutatud hoone rüüstati armetult,
seejuures läks osa puitmaterjali tornis asunud vaatluspunkti kütteks.
   Taastamistööde eestvedajateks said vanad naissaarlased ja Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus. Projekteerimise
alguses 2002. aasta suvel oli pilt masendav: võssa kasvanud, poolenisti katuseta kirikuskeleti kokkuvajumine
näis olevat aasta või paari küsimus. Alumised raiekorrad
olid pehastunud kogu perimeetril, puidukahjustusi esines
rohkesti kõrgemalgi, sealhulgas katusekandmikul ja
tornikiivril.
   Tugipiitade puudumine, katusekonstruktsioonide
läbisaagimine ning tornisõrestiku detailide eemaldamine,
eriti aga torni ja pikihoone seinte laialivajumine kiriku
lääneosas tähendasid reaalset ohtu hoone staatilisele
püsivusele. Seinte-, lae- ja põrandalaudised olid laiali
tassitud või ära köetud peaaegu täielikult, sama teed olid
läinud avatäited. Säilinud detailide loetelu oli lühike:
pikihoone karniisilaudis, pisut voodrilauda, aknapiidad
ja üks aknaraam.
   Pärast kõhklusteaega – nii mõnigi arvas, et viltuvajunud karp tuleks maha võtta – algas 2003. aastal kiriku
ülesehitamine. Nelja esimese suvega lahendati peamised
konstruktiivsed mured: taastati pikihoone seinte ja tornitüvese stabiilsus, restaureeriti katus ja tornikiiver. Rist ja
kuul pandi paika 24. juulil 2005 ehk 65 aastat pärast seda,
kui naissaarlased olid lahkudes eelmise risti tornitipust
maha saaginud.
   Järgmised neli hooaega möödusid vaikselt, suurem
edusamm oli pikihoone akende ja interjööri projekti valmimine. Aastal 2011 kaeti ja värviti tornitüves, saalis taastati
laekandjad ja paigaldati laudis. 2013. aastal valmis põrand
ning algas rõdu ja torniruumide väljaehitamine, muu
hulgas leidis tornis koha käärkamber.

TALLINNA ROOTSI-MIHKLI KOGUDUSE
ÕPETAJA PATRIK GÖRANSSON
Peame olema tänulikud, et elame ajastul, kui saame
kirikuid taastada ja korda teha. Minu enda jaoks on selle
kogemuse pakkunud Naissaare Püha Maarja kabel.
   Naissaar on sõdades palju kannatanud. Esimese
maailmasõda eel tehti saar tühjaks ning sellest pidi
saama keiserlik sõjaväebaas, mis lõppes enamiku hoonete, kaasa arvatud kiriku mahapõletamisega punaste
poolt. Vabadussõja järel naissaarlased naasid ja taastasid
oma talud, hakati ka uut kirikut ehitama.
   Uus pühakoda sai valmis 1938. aastal, ent kaks aastat hiljem sundis baaside leping saare elanikud uuesti
kodust lahkuma. Kabelis peeti lahkumisjumalateenistus
ja rist saeti maha, et mitte anda seda rõõmu jumalasalgajatele.
   Kui 1994. aastal oli taas võimalik saarele sõita,
oli kabel ainuke tervitus nendelt, kes olid kunagi saarel
elanud. Rist asetati tagasi restaureerimise alguses –
nii said vähemalt mõned, kes olid pidanud nägema selle
mahasaagimist, näha ka selle tagasipanekut.
   Pühakoja inventari oleme saanud Rootsist, kus nii
mõnigi kirik on koguduse hääbudes suletud. Eraldi esiletoomist väärib altar, mis on tehtud kiriku ainukesest
säilinud vanast aknaraamist, mis tuli Muinsuskaitseameti
nõudel säilitada. Ehitusmeistri abiga leidsime kunstniku
ja ühe Naissaare pere rahastamisel tellisime maali. Tegu
on kappaltariga, mis on maalitud veekindlale vineerile,
sest pühakoda on talvel kütmata.
   Kui altar on kinni, siis on näha aknaruudustik,
milles allpool paistab Naissaar sügiseses meeleolus, aga
ülespoole vaadates muudab roosipärg raamistiku ristimotiiviks. Avatud kappaltaril näeme suvist Naissaart,
kus kasvab 12 puud, mis moodustavad trooni, kus istub
Jumalaema Jeesuslapsega. Taevakuninganna aupaiste
ümber on roosipärg kibuvitsaroosidega, mis on saanud
Naissaare sümboliks. Tiibadele on maalitud peainglid
Miikael ja Gabriel.
   Jumalateenistusi on peetud pühakojas terve restaureerimise aja. Ma olen kindel, et Maarjamaa Kuninganna
eestkoste on meid hoidnud tänini.
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Grünwaldti nahavabrik, Maakri 19/21, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Moonika Eensalu, OÜ Eensalu & Pihel
Projekt: Rasmus Tamme, Kristjan Männigo, Rene Safin, OÜ Ars Projekt
Restaureerimine ja ehitus: AS Merko Ehitus Eesti
Muinsuskaitseline järelevalve: Tõnu Saarma, aruanne Leele Välja

PIIRIDE KOMPAMISE KUNST
MAAKRI KVARTALIS
Leele Välja

et siiagi peaks rajama ühe suurejoonelise bürootorni.
Kinnistu täisehitusprotsent ligines paraku juba niigi sajale
ja hooned olid tunnistatud riiklikeks kultuurimälestisteks
kui 20. sajandi alguse tööstusarhitektuuri silmapaistvad
näited.
   Toona ülekaalus olnud muinsuskaitseline alalhoidlikkus ei oleks kõrghooneks vast mingit võimalust
näinud, ent kui uue aastatuhande künnisel valiti nii
Muinsuskaitseametile kui ka pealinnas muinsuskaitsega
tegelenud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile uued juhid,
muutus olukord.
   Noortel juhtidel – Anneli Randlal riigiameti eesotsas
ja Agne Trummalil Tallinna linnas – oli senisest hoopis
avaram käsitus. Nad ei näinud uue arhitektuuri ja ajalooliste hoonete vahel mitte leppimatut vastasseisu, vaid
pigem uusi põnevaid dialoogivõimalusi. Eesmärgiks seati
lahendada vastasseisud nii, et linnaruumis säiliks küll
ajalugu, aga elusa ja areneva keskkonnana.
   Kui Maakri kvartali esimesed eskiisid 2005. aastal
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametisse saadeti, oli Fahle
maja ehitus juba alanud. See tähendas, et seni tabuteemaks olnud mälestise peale ehitamine oli saanud
äsja võimalikuks.
   Nahavabriku kvartalis leiti tornile koht Pääsukese
tänava äärse hooneosa kohal. Mitmest varasemast hoonest kokku ehitatud maht oli nõukogude ajal saanud hulgaliselt ümberehitisi – enam-vähem algupärase ilmega
oli üksnes fassaad. See säilitati ka kõrghoonet kavandades. Peale torni rajati kvartali kõige vähem väärtuslikku
nurka madalam uus hoone, mille kaudu pääseb muu
hulgas maa-alusesse parklasse. Sellega kaasnes plaan
vabastada sisehoov juurdeehitiste mitmekihilisest kärjest.
   Arhitektuurivõistluse tulemusena valiti nii uut kui
ka vana hooneosa kavandama ARS Projekt.

AJALUGU
Juba keskajast on teada veskite olemasolu Härjapea jõe
ääres, sh nahaveski praeguse Tallinna Maakri kvartali
asukohas. Aastal 1877 ostis nahatöökojaga kinnistu
Theodor Wilhelm Karl Grünwaldt. Viljandist rätsepa
perekonnast pärit mees oli omandanud sellina kogemusi mitmel pool Euroopas ja naasnuna ostis ta endale
ettevõtte ja hakkas seda hoogsalt arendama. Tema
rajatud ettevõttest sai alguse Eesti suurim ja vanim nahavabrik, mille kiiret arengut soosisid äsja avatud PeterburiTallinna-Paldiski raudtee, samuti Eesti strateegiline roll
rikkaliku toorainega Venemaa ja sama rikkaliku tarbimisturuga Euroopa vahel.
   Arhitektuuriloo ja muinsuskaitse seisukohalt on
tema ettevõtte puhul olulisim Maakri tänava hoonete
front, mis ehitati aastail 1909–1912 baltisaksa arhitekti
Jacques Rosenbaumi projekti järgi. Lummavalt suurlinlikuks maskeerunud tootmishooned olid toonase
korraga kooskõlas: linna rajatavad tootmisettevõtted
pidid olema arhitektuurselt väärikalt kujundatud. Kinnise
kvartali moodustanud hoonekompleksis paiknesid ka
vabriku kontor ja Grünwaldti enda korter.
   Esimese maailmasõja järel AS-iks Union reorganiseeritud ettevõte rajas muu hulgas jalatsitootmise ja
sellest kujuneski peamine tegevusharu. 1922. aastal
toodeti jalanõusid juba 1000 paari päevas. 1937. aasta
andmeil kandis Eesti rahvaarvuga võrreldes iga viies
kodanik kingi märgistusega „Union“.
   Nõukogude korra kehtestamise tõttu riigistatud
ettevõte nimetati 1951. aastal Kommunaariks. Iseseisvuse
taastamise järel sai Kommunaarist 1992. aastal riiklik aktsiaselts ja pärast erastamist tegutseti 1994. aastast edasi
aktsiaseltsina Linda. Muutunud majandusoludes ei jäänud
aga ettevõte püsima ja lõpetas 1998. aastal tegevuse.
   Hoonekompleks oli nõukogude ajal saanud küll
märkimisväärseid lisandusi kvartali sees ja pealeehitisi ka
tänavaäärsetel hoonetel, kuid oli tänavaruumis üldjoontes
siiski säilitanud esimese maailmasõja eelse väljanägemise.

IDEEST LÕPPLAHENDUSENI
Projekteerimise käigus kujunes olulisimaks läbirääkimise
teemaks detailplaneeringu maht versus küsimus, kuidas
saada parim tulemus. Rasmus Tamme: „Planeering
andis õiguse ehitada olemasolevatele hoonetele peale
ja kõrvale ning ehitusjooned olid tõmmatud või välja
võideldud maksimaalse mahu jaoks. Detailplaneeringu

TEEKOND KÕRGHOONETE SEKKA
Kui 1998. aastal hakkas kõrgustesse kerkima Ühispank,
tekkis endise nahavabriku omanikul Olav Miilil mõte,

20

ARHITEKTUUR
1

2

3

4

1. Vaade Maakri kvartalile Olümpia hotellist 1980. aastatel. Katusemaastikul on näha, et täisehitamata alasid enam ei olnud. Foto
Eesti Arhitektuurimuuseum 2. Üleminekut vanalt uuele mahendab sama materjalikasutus – uus justkui kasvaks välja vanast hoonest.
Foto Ars Projekt 3. Maakri torn kasvamas välja Pääsukese tänava äärsest hoonest. Fotod Martin Siplane 4. Maakri tänava fassaadid said
uue värvikuue juugendmajadele mõeldud Tikkurila traditsiooniliste värvide kaardi järgi
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jooksul lisatud kihistused ja jäetud alles üksnes seda
vääriv. Ajaloolisele vastandub uus.
   Silma torkab väga väljapeetud materjalide kooslus,
millega tegeleti algusest peale teadlikult. Rasmus Tamme:
„Koostasime kohe algul moodboard’i, mille inspiratsiooniks olid nahavabriku materjalid: betoon, must metall,
raud, vask, rooste, nahk ja murtud värvid, ühesõnaga
ehedad asjad. Seda ehedust püüdsime alates arhitektuurist kuni sisearhitektuurini esil hoida.“
   Hoone trepikodades restaureeriti vanad trepid ja
piirded. Väike-Pääsukese tänava poolsel küljel tuli üks
trepikoda parkla sissesõidu rajamise tõttu rekonstrueerida: seal võeti trepp lahti ja pandi pärast uuesti kokku.
Siseruumides restaureerimine veel kestab ja seejuures
arvestatakse rentnike soove. Viimistlusuuringud tehti
ka siseruumides ning leitud seinamaalingute fragmendid
on säilitatud ja eksponeeritud.

kohased mahtude proportsioonid ja kuju ei olnud niisiis
küll see, mida teha tahtnuksime. Seetõttu rääkisime
tellijaga läbi, et teeme vähem, kui detailplaneering
võimaldab, et hoonete kuju ja proportsioon kasvaks välja
sellest, kuidas meie näeme õige olevat, mitte ei järgi
pimesi detailplaneeringut. Kokkuvõttes teostasime ligikaudu 25% vähem ehitusõigust.“ See ei ole praktikas
just liiga levinud, et tellija on valmis parema tulemuse
nimel kasumlikest ruutmeetritest loobuma – igati
austust vääriv suhtumine, mis on eeskujuks teistelegi.
   Kõige keerulisem oli sobitada uued mahud senisesse hoonekompleksi, ennekõike selles osas, mis justkui
kasvab vanast majast välja. Kui liigagi sageli kohtame
uue ja vana seostamisel vana ja väärika eiramist, siis siin
sai sellest dialoogist arhitektidele üks võtmeküsimusi.
Rasmus Tamme: „Tahtsime, et uus maht oleks alumiste
majade peal nii kerge kui võimalik. Seepärast on akende
proportsioon natuke piklikum kui tavaliselt ja klaasi läbipaistvus suurem, kui algul sooviti. Kõige olulisem oli selle
koha vormistamine, kus ajaloolise maja katus läheb üle
torniks. Et seda võimalikult vähe rõhutada, kasutasime
sama materjali – alumise hoone katus läheb sujuvalt
üle torni jalamiks.“

PIIRIDE KOMPAMINE
Nagu Fahle maja puhul nii on ka selle, Maakri kvartaliks
nimetatud hoonekompleksi juures kahetist suhtumist
muinsuskaitsjate endigi seas. Laias laastus võib tõmmata
siin piiri prioriteetide sõnastamise abil.
   Konservatiivsem leer arvab, et selline pealeehitamine
on mälestise suhtes lugupidamatu – õigem oleks ehitada
siseõue (või selle kohale), st tähtis on mälestise puutumatus. Teine, liberaalsem osa muinsuskaitsjaid leiab, et
tegu on linnaruumiliselt intrigeeriva lahendusega, mis
võimaldab mälestisel jätkusuutlikult toimida ja pakub
kvaliteetseid ruumielamusi nii lähi- kui ka kaugvaates.
Oluline on ruumimulje tervikuna ja siseõu pigem soosib
ajaloolise hoonestuse eksponeerimist.
   Mälestise jätkusuutlikkuse määrab selle kasutatavus täna ja homme. Tööstusarhitektuuri puhul on
kompromissid vältimatud ja tegelikult ka loogilised –
peaaegu kõiki tootmishooneid on tehnoloogia ja vajaduse
muutudes ümber ehitatud. Eks ole see paratamatu funktsioonigi muutudes. Arvestades ümberringi kerkinud
kõrghoonete sülemit olnuks Maakri kvartali tulevik ilma
oma tornita hoopis küsitavam.
   Ilmselgelt ei ole olemas reeglit, mis kehtiks igas
olukorras, ega turvalist lahendust, mis toimiks alati.
Maakri kvartalis tehtu kinnitab, et piire tasub nihutada.
Selle kõrval jääb alati küsimus uue ja vana sobitamisest
nii, et õnnestunud tulemusest võidavad mõlemad. See on
kui professionaalsuse eksam, mis seekord on õnnestunud
sooritada väga heale hindele.

RESTAUREERIMINE JA EHITUS
Tänava poolt olid hooned üsna viisakas seisukorras ja
sarnase värvilahendusega, moodustades nii suhteliselt homogeense terviku. Restaureerimise käigus said
need uue värvilahenduse – nüüd on kõigis ehitusetappides tehtu erinevat tooni ja etapid selgesti eristatavad.
Värvilahendus pärineb Tikkurila kataloogist, mis on
tehtud spetsiaalselt Helsingi juugendmajade tarbeks.
   Tornimäe tänava äärse tootmishoone suvalised pealeehitised vormistati plekiga elegantsemaks, kuid seda tehti
siiski hoonete tööstusajalugu meenutava askeetlikkusega.
   Kui tänavapoolsete fassaadidega oli suhteliselt lihtne
– need olid autentselt säilinud –, siis hoovi pool oli olukord pisut keerulisem. Tornimäe tänava äärne tootmishoone oli juurdeehitistega sedavõrd kaetud ja hoovipoolne
osa ka tehniliselt nii kehvas olukorras, et säilitada polnud
midagi. Algse fassaadilahenduse tuvastamine osutus
võimatuks.
   Rasmus Tamme: „Kogusime kokku kõik lammutusest jäänud tellised ja ladusime nendest uue hoovifassaadi, millel on ka päris uus disain. Soovisime kindlasti
saada restorani suuri uksi ja rõdusid, et hoov oleks elavam. Esialgu pidi restoran tulema ka teisele korrusele,
siis olnuks rõdudel restoranilauad. Nii et see on täiesti
uus fassaad, kokkusobiva stilistikaga ja meie äranägemise
järgi. Ei pea tingimata kõiki maju tegema nii, et nad on
rõhutatult tänased – pikas perspektiivis pole vahet.“
   Professionaalne silm märkab, et see hoovi avanev
sein on uus. Samas on objektilt leitud telliste taaskasutus trendikas meetod, tulemus toimib ja on miljööliselt
meeleolukas. Üldse on siseõu hoonekompleksi kõige
muljetavaldavam osa: sealt on eemaldatud kõik sajandi
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5. Pääsukese tänava äärselt hoonelt on eemaldatud nõukogudeaegne pealeehitus. Fotod Ars Projekt 6. Tornimäe tänava äärse hoonemahu on
arhitektide miljöösõbralik uuslooming kinnistul leidunud vanadest tellistest 7. Rekonstrueeritud trepikoda, kuhu paigaldati tagasi vana trepp.
Fotod Martin Siplane 8. Restaureeritud trepikoda. Säilitatud on vanad metlahhplaadid, purunenutele leiti sobivad asendused 9. Hoones
leidunud arvukad ajastule iseloomulikud juugendmaalingud on puhastatud ja eksponeeritud
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Dominiiklaste Püha Katariina kloostri ait, Vene 14, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Vana Tallinn, koostanud Elo Sova (2013)
Projekt: OÜ Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal, Ra Luhse
Ehitaja: Eviko Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Reho Pakats

THEATRUMI UUENENUD MAJA
Ra Luhse

Piiranguid, millega arvestada, oli palju. Esiteks saime
tegutseda ainult enam-vähem senise hoone mahus. Kuigi
algne katus oli kõrge viiluga, tuli muinsuskaitsenõude
alusel säilitada võimalikult palju olemasolevat hoone kuju,
et oleksid näha eri ajastute kihid ning hoone ajalugu.
Mõnevõrra võis tõsta katuseharja, kuid mitte senisest
viilust kõrgemale (tõsta saime u 60 cm), ka karniiside
asukoht pidi jääma paika.
   Katusekonstruktsioon tehti liimpuitelementidest
ja ehituse käigus see lihtsustus. Algne püüe kasutada
ära iga ruutsentimeeter ei teostunud päriselt. Esialgses
projektis oli katus veidi tõusva harjajoonega, sest külgseinad ei olnud paralleelsed. See osutus ehitaja jaoks liiga
keeruliseks ülesandeks ja lahenduse lihtsustamise tõttu
ilmnes sealt mõningane ruumikadu.
   Teine piirang oli senise trepikoja säilitamine,
seniste avade ja katusekonstruktsioone toetavate raidkividega arvestamine. See tähendas, et uued korrused jäid
enam-vähem samasse kohta, kus nad olid olnud varemgi.
Vähesed muutused tulenesid vahelagede paksusest ja
konstruktsioonide omapärast.
   13,5-meetrise sildega saalile ja kohvikuruumile rajati
teras-betoonkomposiitkonstruktsioonis vahelaed, milles
ehitati terastaladele raudbetoonplaat. Hoone otsmistesse
osadesse rajati monoliitbetoonist vahelaed. Kõik terastalad, mis toetuvad senistele paekivimüüridele, on eri pikkusega ja paiknevad üksteise suhtes nurga all. Selle põhjustas ruumi trapetsjas kuju ning olemasolevate aknaavade
ja raidkivist konsoolidega arvestamise vajadus. Võimalikke
kohti, kuhu talasid toetada, oli vähe, aga lõpptulemusena
jäid vanad seinad nii, nagu nad olid algsena olnud, ilma
uute tugevdavate betoonkonstruktsioonide lisamiseta.
   Uuenenud Theatrumi keskmes on läbi kahe korruse
ulatuv saal mõõtmetega keskmiselt 13,5 korda 15 meetrit ja kõrgusega 6,17 meetrit (konstruktiivsete talade all
5,67 meetrit). Plaaniliselt pole täpseid mõõtmeid võimalik
anda, kuna kogu maja on trapetsikujuline. Vähe sellest,
ka kõrguses on seinad erineva paksusega, sisaldades
tagasiasteid, orvasid ja konsoole.
   Proovisime saada suurimate võimalike mõõtmetega
saali, mida ajalooline kehand võimaldas, sest saali suurusest sõltub nii publikukohtade arv kui ka etenduste kvaliteet. Black-box-tüüpi universaalsaali publikukohtade
arvuks kujunes 128, mis on üsna hea tulemus. Need

Tallinna vanalinnas ei juhtu just tihti, et avaneb võimalus
suuremaks ümberehituseks, mille tulemusena luuakse
läbi mitme korruse ulatuv saal. Vene 14 asuv hoone
pakkus just sellise võimaluse.
   Kuigi Theatrum on tegutsenud selles majas juba
1990. aastate algusest – alustati 24 aastat tagasi
kolmandalt korruselt seinapoolse nurga ääres olevast
väikesest, 40-kohalisest saalist –, saadi kogu maja oma
käsutusse alles 2014. aastal. Teater on tänapäeva jõudnud edukalt ja tõestanud ennast, pälvides kõikvõimalikke
auhindu, aastapreemiaid ja publikumenu. 28. veebruaril 2017 kirjutas Postimehe kultuuritoimetaja Hendrik
Alla artiklis „Theatrumis on viimased 22 aastat katus läbi
sadanud“ järgmist: „Tee Theatrumi lavale algab teatrisse
tulijale Kloostri Aidast. Tuleb minna trepist üles, läbida
päevi näinud koridor, siis teine trepp, veel üks viletsa
põrandaga koridor ja ongi saal. Tundub, et mida kõrgemalt lehvib Theatrumis vaim, seda pudedamaks muutub
teatrit ümbritsev mateeria.“
   Täname siin Eesti riiki, kes andis projekteerimiseks
ja ehitamiseks raha, ning Tallinna linna, kes andis
kasutada talle kuuluva maja. Riigi ja linna hea koostöö
tulemusena avanes võimalus luua Theatrumi trupile
temavääriline hoone.
   7. veebruaril 2017 andis Theatrum oma majas
viimase etenduse, sama aasta 1. märtsil alustati ehitamist
ja avaetendus toimus 19. septembril 2018. Ehitus
pidi valmis saama küll juba 8. jaanuaril 2018, kuid
erinevatel põhjustel see venis – maja oli keeruline ja
ehitamine vanalinnas samuti.
   Projekteerimist alustasime 2015. aastal koos arhitektuuribürooga FE Arhitektid OÜ, kes oli meile abiks
oma eelneva projekteerimiskogemusega vanalinna muinsuskaitsealal. Alustuseks mõõdistasid nad hoone ja tegid
sellest kolmemõõtmelise digitaalse mudeli. Kuna hoonel
on avatud ainult kaks fassaadi ja katus, kuhu oli võimalik
juurde pääseda, siis tuli valmis mudelit kogu aeg korrigeerida, sealhulgas ehituse käigus, kui lammutati vanu,
väärtuseta konstruktsioone ja puhastati välja ajaloolisi.
   Et hoone sisemus oli korduvate ümberehituste
tulemusena pidevalt muutunud ja 1990. aastate alguses
kipsseintega ruume täis ehitatud, sarnanes hoone
kavandamine pigem skulptoritööga: tuli eemaldada
kõik üleliigne ja lisada täpselt väljakalkuleeritud uus.
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1. Kloostri ait uues kuues. Foto Kaido Haagen 2. Hoone peale sisemisi lammutustöid. Foto Ra Luhse
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müüritrepp, mille tänavapoolse väljapääsu kohal on
praegu aken, kus asub Theatrumi infotabloo.
   1825. aastast on säilinud tänavajoonis, millel on
hoone oma väljanägemiselt juba tänapäevases mahus.
Aastal 1884 ehitati hoone järjekordselt ringi, piirdudes
arvatavasti sisetöödega. Aastal 1932 ehitati alumine
korrus autoremonditöökojaks (arhitekt Fr. De Vries).
Lisati ruumisisesed postid, mis koos kandetaladega
valmistati arvatavasti raudbetoonist.
   1938. aastal telliti projekt Erich Jacobilt. Katuseharja
tõsteti meetri ja räästajoont 20 sentimeetri võrra. Esifassaadi aknad muudeti laiemaks ja viilu neljanda korruse
nurkadest kaotati kaks akent. Aida siseplaneeringusse
lisati paekivist astmetega väike trepikoda läbi neljanda
korruse. Trepikoja kõrvale rajati lift. Esimesel korrusel
säilis töökoda koos pesu- ja riietusruumidega. Teisele
korrusele nähti lõunaseina poole ette kontoripinnad,
ülejäänud ala hõlmas ladu. Kolmandat korrust kasutati
mingit sorti laopinnana ning selle kohal asus pööning.
   1955. aastal tehti väiksemaid ümberehitusi siseruumides. Aastal 1980 paigutati lõunafassaadi neljandale
korrusele ajutised katuseuugid, et kasutada katusealust
pinda paremini. Nende kõrval on ümarkaarne katuseuuk.
   Nõukogude ajal asus hoones kinomehaanika tehas:
algul ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Kinofikatsiooni
Valitsuse Kinoremonttöökoda ja seejärel (1966–1993)
Tallinna Kinomehaanika Eksperimentaaltehas. Tehase
nimetus jõudis 1945.–1993. aasta vältel muutuda
kaheksa korda.
   1994. aastal tehti hoonele põhjalikumad uuringud ja
sellele järgnenud eskiis nägi ette kloostri aida ühendamise
kloostri lõunaristikäiguga. Esimesele korrusele kavandati
kohvik-baar Kloostri Ait, järgmistel korrustel tehti ümberehitused ning seal said ruumid Theatrum ja Taani Kultuuri
Instituut. 2004. aasta projektiga muudeti esimese korruse
restorani plaanilahendust ja lisati puittrepp selle kirdenurka.
   Enne viimast ümberehitamist oli hoone neljakorruseline, kõiki korruseid ühendas 1938. aastal projekteeritud
trepp. Kõrval asuvas liftišahtis lifti enam ei olnud, seal
asusid hoopis ventilatsioonitorud. Ülejäänud korrused olid
täis kipsiga kaetud uusi seinu, põrandad olid kaetud eri ajastutest pärit mitmesuguste materjalidega – enamasti
laudisega, aga ka PVC-katte, kilpparketi ja osaliselt
vineeriga.
   Hoone oli tervikuna halvas seisukorras: fassaadidelt
pudenes krohvi ja värvi, aknad-uksed olid amortiseerunud
ning katus ei pidanud vett.
   Eritingimustes loetletud väärtuslikud tarindid ja
detailid hõlmasid peamiselt hoone paekivist kehandit,
käsitledes läänefassaadi portaale, puituksi ja väravaid kõikide sepisdetailidega, müüritreppi koos raidportaalide ja
detailidega, esifassaadi 12 ruuduga aknaid, siseruumides
paekivitreppi koos vahemademete metlahhplaatidega,
esimese korruse siseportaali, puidust trepikojaust ja kolmepoolse klaasframuugiga tamburiust, veel seinanišše,
raidkivikonsoole ja etikukive.

asuvad kahel teisaldataval tribüünil. Mõlemat tribüüni
saab sahtlitesse kokku lükata ja seina äärde parkida,
vabastades nii kogu põranda.
   Ajalooliste akendega välissein on krohvitud heledaks.
Selle vastas on välja puhastatud ja osaliselt rekonstrueeritud paekivisein koos eksponeeritud orvade, niššide ja
konsoolidega – kokkuvõttes on see skulpturaalne teos,
mis võib olla isegi etenduse osa. Et ruumis on kasutatud mitmesuguseid materjale, on akustiline pilt väga hea.
Akustikat aitas projekteerida Linda Madalik.
   Kogu saalist üle jäänud ruum tuli jagada kompromissina ära soovide ja võimaluste vahel. Kui saal on hoone
kese, siis keskne vertikaalne ühendustelg on suur lift publiku ja rekvisiitide tarbeks. Lifti projekteerisime peaaegu
vana lifti asupaika esimese korruse sissepääsude lähedale.
   Kõige keerulisem oli kavandada viilkatuse alust
neljandat korrust. Sinna tuli ära mahutada kõik teatri
toimimiseks vajalikud ruumid, sealhulgas proovisaal ja
tehnoruumid. Päris katuse alla jäi väike privaatne ruum,
mis on mõeldud kasutamiseks kabelina.
   Teatri soov oli, et kui kavandame esimesele korrusele
publikuruume, oleks uus lahendus n-ö evolutsiooniline ja
säiliks mingil määral vana koha vaim. Kuigi Kloostri Aita
märgina enam ei ole, säilitasime siiski ühe selle võtmeobjekti – 1990. aastatel ehitatud postmodernistlikus
stiilis suure paekivist kamina. Tõsi küll, leidsime sellele
parema asukoha ruumi keskel trepikojaseina ääres. Ruum
ise väga ei muutunud, köögi ja tualettide osa tuli laiendada nõuete alusel. Ruumi keskelt on nüüd kadunud postid, mis annab võimaluse korraldada üritusi paindlikumalt.
   Kogu sisearhitektuurne idee lähtus põhimõttest
„Vähem on parem“. Püüdsime ennekõike luua tausta
vanale ja väärikale keskaegsele hoonele, eksponeerides
ajaloolisi seinu ja detaile. Teatri värvid valisime traditsiooni
järgi, need on must ja punane.
   Theatrumi uuenenud hoone on valmis saanud.
Sealne esimene etendus – Pedro Calderóni „Suur
maailmateater“ – oli avastart, millega teater alustas
uut hingamist.
VEIDI AJALOOST
Omal ajal ehitati hoone dominiiklaste kloostri viljaaidaks
ja kuigi selle rajamise täpne aeg ei ole teada, on hoone
kokkuleppeliselt dateeritud 15. sajandisse. Hilisemat
päritolu tõendab asumine kloostri kalmistul, sest rohkete
ümberehituste käigus on sealt leitud palju inimluid.
   Peale kloostri likvideerimist reformatsiooni käigus
rajati hoonesse linna relvaladu, mis asus seal kuni
1804. aastani. Hiljem siirdus hoone erakätesse ja seda
kasutati edasi laona. Hoonel oli viis kasutatavat aidakorrust, mida võimaldas kõrge viilkatus (pole säilinud).
   Arsenali ajast on alles esinduslike raidpiitadega
aknad lõunapoolsel külgfassaadil ja tänavapoolse fassaadi
kahes peaportaalis paiknevad suured tammepuust väravuksed, mis nüüd restaureeriti. Samast ajast pärineb
veel hoone loodenurga sisse ehitatud paekivist kitsas
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3. Teatrisaali ühes seinas on eksponeeritud ajalooline paekivisein. Fotod Kaido Haagen 4. Legendaarse kohviku Kloostri Ait postmodernistlik
kamin on eksponeeritud uues asukohas 5., 6. Vähesed säilinud keskaegsete raidkividetailide fragmendid on püütud ruumis nähtavale jätta ja
eksponeerida
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Elamu Pikk 69, Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Kadi Särgava, AS Restor
Projekt: Liis Keskküla; konsultant Mart Keskküla, AS Restor
Ehitaja: AS Restor
Muinsuskaitseline järelevalve: Kadi Särgava, AS Restor

PIKK 69 / TOLLI 1
RESTAUREERIMINE
Liis Keskküla, Mart Keskküla

   Hoone keldri- ja osaliselt esimesele korrusele
kavandati restoran, mille peasissepääs on Pikal tänaval.
Esimese korruse diele koos mantelkorstnaga on restorani
fuajee ning köök ja söögisaalid asuvad keldrikorrusel.
Erilist rõhku on pandud detailide ja kunagise ruumiplaneeringu eksponeerimisele ja säilitamisele.
   Ülejäänud hoones paikneb 34 numbritoaga hotell.
Hoone põhimahu moodustavad kolm korrust. Sellele
lisanduv kõrge katusealune on jagatud kaheks korruseks,
kuhu on samuti ehitatud hotellitoad. Igas toas on püütud
võimalikult palju eksponeerida ajaloolisi detaile: raidkive,
maalingutega talalagesid, nišše, puitdetaile jms.
   Ehitusajalooliselt pakub huvi eelkõige kinnistu nr
9, kuivõrd kinnistul nr 10 paiknev hoone oli kaotanud
juba 19. sajandiks suurema osa oma keskaegsest ilmest.
Hoone ehituslugu on keeruline ja avastamist jagub siin
veel mitmele põlvele. Võib oletada, et tegu on kahe kokkuehitatud hoonega, neist väiksem asub tänava nurgal. Kahe
hoone piir on sel juhul tänavale eenduv kontraforss.
   Märkimist väärib üks väga põnev detail: kui tüüplahendus nägi tollal eluruumidena diele’t ja dornse’t, siis
siin on dornse kohal teisel korrusel veel üks väga uhkelt
väljaehitatud ruum. Läbi mõlema ruumi ulatub Tolli tänavale romantiline väljaehitis – erker. Seda kannab neli
suurt raidkonsooli. Kõik ruumid on olnud maalingutega
kaunistatud ja köetavad.
  Diele’s säilinud raidkonsoolidele toetuv talalagi (küll
mõnevõrra ümberehitatult) on restaureeritud ja eksponeeritud. Mantelkorsten oli ebatüüpiliselt rajatud diele’st
väljapoole, eelmainitud väikese maja taha.
  Dornse sisaldas kunstiväärtuslikke leide. Hilisemate
viimistluskihtide alt koorusid talalaed maalingutega mitmes kihis, lisaks olid maalingud aknasillustel ja seintel.
Restauraatori tundlik käsi on toonud värvikihtide alt nähtavale fragmendi maastikust koos majaga, mis võimaldab
kujutleda, kuidas omal ajal oli maalingutega kaetud kogu
ruum. Dornse kohal teisel korrusel oleva ruumi ehe on
maalitud talalagi nagu korrus allpoolgi ja uhke raidkivist
sammas aknasilluse kandjana.
   Üllatusi täis oli isegi keldrikorrus. Seal on müüride
vahel hulk käike ja soppe – sealhulgas selliseid, mis lõppevad ootamatult paekiviplaadiga –, talalagesid ja võlve.

Kui aastatel 2005–2007 restaureeriti Tallinnas Rüütli 12
asuvat elamut, siis kirjutas Juhan Maiste artiklis „Rüütli
12 hoone kohandamine elamuks“ Tallinna vanalinnast
kui maalist järgmiselt: „Lapiteki mustris eristuvad üksikud majad, mis otsekui aardekirstud ootavad avajat, kes
ammumöödunu taas nähtavaks teeks.“ Selline aardekirst
on ka hoone Tolli ja Pika tänava nurgal kinnistul nr 9,
mis on säilitanud oma keskaegse ilme.
   Pikk tänav oli keskajal Tallinna üks olulisemaid tänavaid, sest selle kaudu liikus sadama ja linna vahel kaup.
Tolli ja Pika tänava nurgal on säilinud 15. sajandi hoonekompleks. Ajalooliselt oli siin kaks kinnistut (nr 9 ja 10),
mis kuulusid kuni 19. sajandini kaupmeestele, kellest
osa olid raeliikmed. Hoonete praegune välisilme pärineb
üldjoontes 18. sajandi teisest poolest. 1807. aastal läks
kinnistu Tartu Ülikooli valdusse ja seal avati kool. Seoses Katariina II nimelise Tallinna linnakooli laienemisega
1889. aastal kaks kinnistut liideti. Kuni uue aastatuhande
alguseni tegutsesid hoonetes haridusasutused.
   2001. aastal läks hoonekompleks erakätesse ja seda
hakati kohandama kortermajaks. Tööd jäid aga peagi pooleli ja hooned seisid aastaid tühjana. Mõni aasta tagasi
omandas need Antonio Rosaverde, kes soovis rajada sinna
hotelli ja restorani. Hotelli plaan oli olnud juba nõukogude
ajal, nagu on ilmnenud 1974. aasta eritingimustest.
Aastal 2018 jõudsid ehitustööd lõpusirgele ning hoones
avatigi Itaalia restoran Castello ja Regent Hotel Tallinn.
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1. H. Schlictingi maal Pika ja Tolli tänava nurgast. 1860. aastad. Tallinna Linnamuuseum 2. Pikk 69 peale restaureerimist. Foto Reio Avaste
3. Dornse talalagi paljastumas hilisemate kihtide alt ja restaureerimise järel. Fotod Restori arhiiv 4. Maaling erkeriruumis
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Narva raudteejaama peahoone. Vaksali 22, Narva linn
Projekt: OÜ Arhitektibüroo Orub, Projekt O2 OÜ, arhitekt Triinu Nurmik
Ehitaja: AS Vant

NARVA VAKSAL KUI EUROOPA LIIDU
VÄRSKE JA VÄÄRIKAS VÄRAV
Madis Tuuder

hakati projekteerima kohe pärast sõda 1945. aastal.
   Leningradi instituudis Lentransprojekt arhitekt Ivan
Rubtsovi käe all kavandatud vaksal valmis 1949. aastal
ning oli üks esimesi uusi, stalinistlikke hooneid, mis rajati
Narva pärast sõda.
   See kujutab endast sümmeetrilise põhiplaaniga ühekorruselist kõrge kelpkatusega hoonet, mille keskmes
paikneb hoone tiibadest mezzanino-korruse jagu kõrgem
ootesaalimaht. Esifassaadil eendub see keskse risaliidina,
mida jaamaesise platsi poolt ilmestab jõuline sammasportikus. Sarnaselt, küll ilma eenduva sammastikuta,
on lahendatud perroonidepoolse külje keskosa.
   Stalinismile tavatult on fassaadide ilmestamiseks
kasutatud krohvimata paekivi – pritskrohviga kaetud
pinnad vahelduvad paekivilaoga. Selle siledaks töödeldud
kivid pärinevad sõjas kannatada saanud ja ehitusmaterjaliks lammutatud Narva Peetri kiriku varemetest, mistõttu
võib vaksalihoonet tinglikult pidada ka vana Narva hauamonumendiks.

Narva vaksal on Eesti üks uusimaid ehitismälestisi. Arvestades meie ajaloolise raudteearhitektuuri üldiselt kurba
käekäiku on see ühtlasi tunnustust vääriv edulugu, milles
on oma roll nii hoone omanikul AS-il Eesti Raudtee kui
ka Narva Linnavalitsusel ja Muinsuskaitseametil.
   Veel hiljaaegu oli selle jaamahoone seis üsna lootusetu – rongiliikluse toimimiseks ei olnud eraldi vaksalit
enam vaja ja hoonete hooldamine käis omanikule üle jõu.
Hoone tühjenemisele aitas kaasa asjaolu, et 2000. aastal kerkis selle kõrvale kaubajaama moodne haldushoone,
kuhu Eesti Raudtee oma funktsioonid osaliselt ümber
kolis. Lõplikust lagunemisest päästis vaksali tõsiasi, et
selle ühes tiivas on Eesti Vabariigi ajal tegutsenud piirivalve ja toll. Jaamaesine plats toimis muu hulgas kaugliinide bussipeatusena.
   Narva sai raudteelinnaks 1870. aastal. Praegune jaamahoone on järjekorras linna kolmas vaksal – varasemad
hooned hävisid vastavalt vabadussõja ja teise maailmasõja
käigus. Uut jaamahoonet kui strateegiliselt olulist objekti

1

1. Narva vaksali eksterjöör peale restaureerimist 2019. aastal. Foto Martin Siplane
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   Risaliidi frontoonid kaunistati skulptor Voldemar
Melliku kavandatud bareljeefidega, mis kujutasid relvadega sõdureid. Neist osa on hoone fassaadil säilinud, osa
kadus aga 1990. aastate alguses, tõenäoliselt samal ajal,
kui fassaadilt eemaldati Nõukogude Liidu aegsed riigivapid. Kunagiste nõukogudeaegsete sümbolite asemel
kaunistab risaliidi frontoonide keskosi nüüd Eesti Vabariigi ja Narva linna vapp.
   Erinevalt näiteks samaealisest Valga vaksalist ei ole
Narva hoones eriti luksuslikke interjööre. Siseruumidest
on muljetavaldavaim nostalgiahõnguline ootesaal, mis on
ühtlasi peaaegu ainuke ruum, mis osaliseltki on säilitanud
oma algse ilme ja ruumimulje. Nimelt elasid hoone interjöörid nõukogude ajal üle kapitaalremondi, mille tegijad
algsest kihistusest väga ei hoolinud. 1990. aastatel
uuendati siseruume piiripunkti tarbeks.
   Projekti „Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri
kaardistamine ja analüüs“ käigus valmis 2011. aastal
Carl-Dag Lige sulest eksperdihinnang hoone mälestise
tunnustele vastavuse kohta. Pärast pikka bürokraatlikku
kadalippu tunnistatigi Narva vaksal 2017. aastal ehitismälestiseks.
   Hoone kordategemist alustati 2014. aastal Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine“ toel.
Peale jaamahoone nüüdisajastamise võeti eesmärgiks
rajada selle kõrvale bussipeatuse ooteplatvorm koos
varikatusega, korrastada hoone ümbrus, rajada parkla ja
kergliiklusteed ning teha muudki. Seni jaamahoone ees
lösutanud kioskid oli plaanis likvideerida ja viia nende
funktsioon jaamahoonesse sisse.
   Tööde käigus rekonstrueeriti ja ehitati uutele vajadustele vastavana ümber kogu hoone läänetiib, kuhu
nähti ette ruumid kohvikule ning pakiposti käitajale.
Rajati karantiiniruum ja nüüdisaegsed tualetid. Värske
ilme sai keskne imposantne ootesaal. Varasemast
mööblist oli alles ja restaureeriti ajastule iseloomulikud
painutatud vineerist pingid.
   Hoone idatiivas paiknevad piirivalve ja tolli ruumid,
nende siselahendus jäi puutumata.
   Restaureeriti ka fassaadid, mille käigus vahetati välja
avatäited ja pandi hoonele uus katusekate. Lisandusena
ilmus läänetiiva otsafassaadile uus uks, mille kaudu saab
viia ooteplatvormilt pakke hoonesse rajatud laoruumi ja
tuua neid sealt ka välja.
   Hoone ümbruse heakorrastustööd viidi 2017. aastaks
suuresti lõpule. Märkimisväärselt muudeti liiklusskeemi
– see on nüüd jalakäijasõbralikum ja turvalisem. Rekonstrueeriti ka jaamaesine raudtee ooteplatvorm.
   Ees ootab veel bussiooteplatvormi ja selle kohale
kavandatud varikatuse rajamine vaksali lääneküljele.
See on hoonega otsakuti liituv, kuid konstruktiivselt
sellest eraldi seisev metallkonstruktsioon. Selle valmimise
järel on võimalik võtta kogu kompleks kasutusele tervikliku rongi- ja bussiterminalina.
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4

2.–4. Narva vaksali ootesaal ja eksterjöör peale restaureerimist
2019. aastal. Fotod Martin Siplane
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Peeteli kirik, Preesi 5 , Tallinn
Muinsuskaitse eritingimused: Niina Mäger
Projekt: Niina Mäger
Ehitaja: Acres OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: Niina Mäger

PEETELI KIRIKU RESTAUREERIMINE
Eero Kangor

Kirikusaal on avar, pakkudes igast suunast takistamatut vaadet altarile. Saali lagi on külgedelt lame ja keskelt
silindervõlvi kujuline, markeerides stiliseeritult traditsioonilise pikihoone laiemat kesk- ning kitsamaid külglööve.
Lääneseina kolmes ümarkaarses aknas asunud vitraažid
täitsid ka altaripildi ülesannet. Valgesse ruumi lisasid
ekspressiivsust tumedat värvi raamistused ja liistud.
Hoones oli nüüdisaegne kütte-, ventilatsiooni- ja
elektrisüsteem.
   Teise maailmasõja ajal sai kirik pommitamise tõttu
kannatada. Purunesid stiilsed vitraažaknad ja osa sisustust, kuid kirikus edasi tegutsenud kogudus sai seda
vähehaaval taastada. 1962. aastal sulgesid nõukogude
võimud kiriku ja lammutasid tornikiivri.
   Hoone anti üle Riiklikule Raadio ja Televisiooni
Komiteele. Eesti Telefilmi helistuudio ja võttepaviljoni
rajamiseks müüriti kinni aknad ja ehitati vaheseinad.
1968. aastal lisati läänefassaadi külge dekoratsiooniladu.
Filmistuudio kolis kirikust välja 1992. aastal.
   Taastatud kogudus pidas kirikus esimese teenistuse
6. juunil 1993 ning asus hoonet tasapisi taastama.
1998. aastal taastati kirikusaali põhjapoolsed aknad ja
lammutati vaheseinad, 2001. aastal ehitati keldrisse
olme- ja puhkeruumid ning 2002. aastal restaureeriti
peauksed.
   Aastail 2003–2009 toetas kirikurenessansi programmist restaureerimist ka Tallinna linn. 2005. aastal
ehitati ümber katusekonstruktsioon ja asendati vahepeal
paigaldatud katusekivid plekiga. Aasta hiljem taastati
tornikiiver ja kirikusaali lagi, veel aasta hiljem aga restaureeriti osa fassaade ja torn ning kirikusaal algse laekujunduse ja ventilatsioonisüsteemiga. Järgnevatel aastatel
jätkus remont sammhaaval, 2014. aastal sai kirik tagasi
tornikellad.
   2018 taastati vahepeal lagunema hakanud tornifassaadid ning restaureeriti viimasena põhjafassaad, kus
asunud plastaknad vahetati puidust akende vastu ja taastati originaalne raamijaotus.
   Sellega on kiriku välisilme ennistatud. Ainult
läänefassaadil asuvat garaaži pole õnnestunud likvideerida, sest kogudusel pole võimalik lisaruumist loobuda.
Loodetavasti saab kirik ka selles osas tulevikus tagasi oma
algse ilme.

Tallinna kirikurenessansi programmi toel sai 2018. aastal
teiste hulgas korda Pelgulinnas asuv Peeteli kirik, mille
restaureerimist alustati juba 1991. aastal.
   See on ainulaadne modernistlik kirik, mille sarnaseid
on Eestis vähe ning millest on muinsuskaitse alla võetud
ainult kuus: Tallinnas peale Peeteli kiriku ka Seitsmenda
Päeva Adventistide palvela (Erich Jacoby, 1923) ja
Nõmme Saksa Lunastaja Koguduse palvela (Robert
Natus, 1932), Rakveres Pauluse kirik (Alar Kotli, 1940),
Kohtla-Järvel apostliku õigeusu Issanda Muutmise kirik
(Anton Soans, 1938) ja Mõisakülas apostliku õigeusu
Pühavaimu kirik (insener L. Saukas, torn Märt Merivälja,
1931).
   Pühakojana sai neist pärast sissepühitsemist katkematult tegutseda vaid Seitsmenda Päeva Adventistide
palvela, kinnitamata andmetel ka Kohtla-Järve kirik.
Ülejäänud olid nõukogude okupatsiooni ajal kasutusel
lao- jm ruumidena.
   Tallinna Peeteli kogudus asutati 1927. aastal, kuid
esialgu peeti teenistusi ajutistes üüriruumides. Peamiselt
Pelgulinna elanikest koosnev kogudus kasvas jõudsalt ja
peagi tekkis vajadus oma kirikuhoone järele.
   1935. aastal saadi linnalt maatükk Preesi tänavale ja
kogudus tellis esimese projekti vanema põlve arhitektilt
Viktor Reinhardtilt. Linnavalitsus soovis näha moodsamat
ja kõrgema tasemega arhitektuuri ning lükkas selle tagasi.
Uus projekt telliti noorelt arhitektilt Eugen Sachariaselt
ja ehitus sai nurgakivi 13. juunil 1937.
   Kirik pühitseti 18. detsembril 1938, kuid rahapuudusel venisid viimistlustööd II maailmasõjani.
   Peeteli kirik valmis kivikatusega kivihoonena,
mille mahus olid lahendatud nii koguduse avalikud kui
ka haldusfunktsioonid. Hoone välisarhitektuur põhineb
traditsioonilisel luteriusu pikihoonel, mida ilmestavad
modernsed elemendid. Põhimahuga liituvad sihvakas
kellatorn ja tiibhoone, kus asusid kirikuruumist lükanduksega eraldatav leerisaal ja teisel korrusel õpetaja viietoaline korter.
   Traditsioonist erinevalt asub peafassaad idas. Seda
kujundavad kolm ümarkaarset portaali, astmikkonsoolile paigutatud kolm astmikakent ja ristikujuline pööninguaken. Katuseräästas on kaunistatud osaliselt fassaadi
lõikuva karniisiga. Hoone põhjafassaadi ilmestavad kõrged
nelinurksed aknad.
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1. Kirik 1997. aastal. Foto Peeteli koguduse arhiiv 2. Lae restaureerimine 2005. aastal. Foto Olev Liivik 3.–5. Peeteli kirik 2018. aastal.
Fotod Martin Siplane
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Endine Grand hotell, Laidoneri plats 8, Viljandi
Muinsuskaitse eritingimused: Raivo Mändmaa, OÜ Mändmaa Projekt
Projekt: Kalju Kisand, Arhitektuuribüroo K+K OÜ,
sisearhitekt Margit Argus, KAOS Arhitektid OÜ
Ehitaja: OÜ Astlanda Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: Raivo Mändmaa, OÜ Mändmaa Projekt
Tellija: OÜ Laidoneri KV

VILJANDI ESINDUSHOTELLI NAASMINE
Leele Välja

apteek, kõik ülejäänud hooned olid puidust. Aastal 1892
kehtestatud uus ehitusmäärus lubas aga vanalinna püstitada üksnes kivist ehitisi ning just tänu sellele on Viljandis
hulk historitsistlikke tellishooneid ja efektseid juugendmaju. Nende hulgas üks suuremaid ja uhkemaid on
kunagine Grand hotell.
   Andreas Ormisson Pärsti valla talupidaja ja linakaupmees, kes eduka mehena soetas kinnisvara ka
Viljandi linna, otse Suurturu äärde. Tagasihoidlik puumaja
osutus äriliselt edukaks. Selle esimesel korrusel tegutsesid mitmesugused ärid ja teisel korrusel võõrastemaja.
1909. aastal hävis hoone tulekahjus, kuid juba järgmisel
aastal kerkis selle asemele linna üks uhkemaid hooneid –
kolmekorruseline kivimaja, kus oli keskküte ja veevärk.
Väidetavalt olnud see esimene keskküttega maja Viljandis.
   Uues majas läks äri samuti hästi käima. Tollases
mõistes luksuslik hotell Grand hotell, lisaks restoran jm
äriruumid tähendasid püsivat sissetulekut ning pangalt
maja ehituseks võetud laenumaksed tasuti kenasti.
Aastal 1918 aga Andreas Ormisson suri ja kuigi tema
lesk püüdis hotellipidamisega jätkata, sai 1932. aastaks
talle selgeks, et see pole võimalik.
   Maja müüdi võlgade katteks maha ja selle uueks
omanikuks sai Karl Ziegel. Ilma suuri muudatusi tegemata jätkas ta hotelli tegevust – see oli endiselt Viljandi
kõige peenem ööbimispaik.
   Koos nõukogude okupatsiooniga lõppes ka hotelli
edulugu. Sõja ajal haiglana kasutatud ruumid anti edaspidi hariduse teenistusse. Esmalt tegutses hoones kaubandustehnikum ja siis meditsiinikool, kuni 1960. aastal
asus sinna nende asemel kultuurharidustöö kool. See on
praeguse Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
eelkäija. Kool kolis ära 1997. aastal.
   Järgnevad kümme aastat tähistasid kiiret allakäiku,
kuni pikalt müügis olnud pankrotivarana püüdis hoone
2016. aasta suvel OÜ Astlanda Ehitus omanike hulka
kuuluvate Olaf Hermani ja Kaupo Kolsari tähelepanu.
Vanadest majadest innustununa tundus see neile põnev
pakkumine. Hoone osteti ära ja alustati selle taastamist.
Uskumatult kiiresti – kõigest kaks aastat hiljem,
2018. aasta suvel – avas hotell uksed esimestele
külastajatele.

Viljandi on kena vaikeluline väikelinn, mis ei jõua
arhitektuurikaardile sugugi igal aastal – ei uute ega
restaureeritavate objektidega. Seda eredamalt paistab
silma, kui juba teist aastat järjest taassünnib linna üks
märgilisemaid hooneid ning kaunimana kui kunagi varem.
   Praegu Park hotelli nime kandev hoone Laidoneri
platsil (kunagine Suurturg) valmis 1910. aastal. Selle
ehitas spetsiaalselt hotelliks (Grand hotell) tuntud Pallase
kunstniku Villem Ormissoni isa Andreas Ormisson.
   Aastasadu Viljandi linna keskmeks olnud platsil oli
veel 20. sajandi alguses ainult kaks kivimaja: raekoda ja

1

1. Grand hotell vahetult peale valmimist. Postkaart I maailmasõja
eelsest ajast
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2. Park Hotell 2018. aasta sügisel. Foto Reio Avaste 3. Vaade katuselt sisehoovi ehituse ajal 2017. aasta suvel. Foto Leele Välja
4. Aatriumi ülaosas on kõige paremini näha pööningu muundumine majutuskorruseks. Foto Margus Johanson
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RESTAUREERIMINE
Kui maja 2016. aastal uute omanikeni jõudis, ei olnud
omaaegsest hiilgusest järel suurt midagi, sest eri asutused olid remontide käigus eemaldanud interjööridest kõik
selle jäljed. Kasuks ei tulnud ka aastatepikkune hüljatus.
Hoone välisilme oli pääsenud kergemalt.
   Need asjaolud tingisid restaureerimiskontseptsiooni.
Kui hoone eksterjöör pidi ärkama uuele elule just sellisena, nagu seda mäletasid vanemad linnakodanikud,
siis interjööris oli võimalik lubada hoopis radikaalsemat
lähenemist.
   Sisearhitekt Margit Arguse käe all sai kunagine pime
sisehoov klaaskatuse ja muutus hotelli aatriumiks, mille
sügavikulist üldmuljet liigendavad hoone tiibade vahel
diagonaalselt kulgevad sillad. Puhastatud ja korrastatud
vanad tellispinnad, mis on ülendatud välisruumist siseruumiks, on koos sildade puidutooniga hotelli südameks
oleva aatriumi kesksed kujunduselemendid.
   Ülejäänud detailid on moodsalt minimalistlikud.
Koridorides ja tubades on eksponeeritud need vähesed
maalingufragmendid, mis õnnestus tööde käigus leida.
Kõige väärtuslikuma restaureerimist vajava detailina oli
eritingimustes toodud esile peatrepp koos sepispiiretega.
Ehituse alguses üsna lünklik ja räsitud trepp on nüüd
auväärne kulgemistee.
   Tööde käigus tuli esimesel korrusel endise tantsuklassi põranda alt välja seal omal ajal paiknenud äriruumi
metlahhplaatidest põrand. See konserveeriti ja on nüüd
eksponeeritud seminariruumis.
   Kultuurilooliselt märkimisväärse seigana on pallaslane Villem Ormisson, kes elas hoones alates selle valmimisest kuni Tartusse Pallase õppejõuks siirdumiseni
1926. aastal, esindatud seal ka praegu. Hotelli restoran
Ormisson on pühendatud nii hoone rajanud isale kui ka
kuulsast kunstnikust pojale. Restorani peamised pilgupüüdjad on sisekujundaja Margit Arguse idee kohaselt
Herkki-Erich Merila suured fotopannood, mille keskmes
on Ormissoni teosed Eesti Kunstimuuseumist.
   Väljast jääb täiesti märkamatuks, et hoone on
saanud lisakorruse. Nimelt on varasem pööningukorrus
laiendatud aatriumi poolt täiskorruseks ja nii lisatud
terve korrusejagu toredalt sopilisi tube. Laitmatult
restaureeritud fassaadile ja kunagiste akende-uste
sobivatele koopiatele lisandub kirsina tordil kullatud
vaskkringel kohvikuukse kohal – just selline, nagu rippus
seal hoone eelmisel hiilgeajal.

5
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7

5. Peatrepp enne restaureerimist 2017. aasta suvel. Foto Leele Välja
6. Restaureeritud trepp 2018. aastal. Foto OÜ Astlanda Ehitus
arhiivist 7. Väljapuhastatud maalingud hotellitoas. Foto Margus
Johanson
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Karuse kirikaia kabel, Kinksi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Vana Tallinn, Svea Volmer
Projekteerija: OÜ Vana Tallinn
Ehitaja: OÜ Resteh
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ Vana Tallinn, Svea Volmer
Tellija: EELK Karuse Margareeta kogudus

KARUSE SAKRAALMINIATUUR
Svea Volmer

Välisseintel vähesel määral säilinud ajaloolisi krohvikihte
ei eemaldatud täielikult, kuid paljastunud müüritisega
kabel sai uue krohvikuue.
   Diagonaalselt asetatud profileeritud laudadest
kahepoolne uks oli kahjuks nii halvas seisukorras, et
originaalpuidust sai säilitada ainult väikese osa. Küll aga
saadi tööle vana karplukk ja uksele lisati kõik puuduvad
sepisdetailid alates latthingedest kuni võtmeni.
   Muidu ahtakest kaheksanurkset siseruumi avardab
kaheksasiiluline kuppellagi. Ruumi ehe on kupli all rippuv
lühter, mis samuti konserveeriti. Seina üleminekut laeks
eraldab profileeritud puitkarniis.
   Interjööris piirduti lae- ja seinakrohvi parandustega.
Seinte allosa kannatab endiselt kapillaarniiskuse all, mille
süül oli vana põrandalaudis pehkinud ja seenest nakatunud. Uue põranda parema tervise huvides rajati põrandakonstruktsiooni alla uus tuulutussüsteem.
   Et vana põrand eemaldati, sai kiigata kabeli all
asuvasse krüpti. Ukse all leidusid paekivist trepiastmed,
kuid kuna krüpt oli peaaegu täielikult pinnasega täidetud,
jäävad ruumi sügavus ja trepi pikkus saladuseks.
   Uue sisustusena valmis seinte äärde pingirida ja
küttekolle ning vanast köstripuldist ümberehitatud pultaltar. Soojemal aastaajal on võimalik uksepooli avades
kasutada väljavaadet kirikaeda elava altaripildina.

Risti-Virtsu maantee ääres seisab Karuse Margareeta
kirik – üks vanimaid Läänemaal – ja kohe seal kõrval
barokse joonega väike paekivist kabel, mis pärineb
18. sajandist. Kabeli 2007. aastal restaureeritud katust
ehib tuulelipp aastaarvuga 1790, mis tõenäoliselt tähistab
hoone ehitusaastat.
   Majake on kaheksanurkse põhiplaaniga, läbimõõt
umbes 8 meetrit. Kabel asub võlvitud hauakambri peal.
Igasugused kirjalikud ja suulised allikad kabeli tellija
kohta puuduvad.
   Karuse varagooti kirikul endal puudub siiani käärkamber ja küttesüsteem. Paarkümmend aastat tühjana
seisnud ning peamiselt panipaigana kasutusel olnud
amortiseerunud majakese talvekirikuna kasutuselevõtt
oli praeguse koguduse soov ja algatus. Korsten küttekeha
jaoks ning tagasihoidlik, kuid kujundatud interjöör annab
tunnistust sellest, et kabel on kohandatud talvekirikuks
juba varem.
   Uuringud ja projekteerimine jäid 2015. aastasse
ning ehitus- ja restaureerimistöödeni jõuti aastal 2018.
   Restaureerimise käigus korrastati avatäited ja akendele lisati siseraamid. Matusekabelitele erandlikult on
Karuse kabelil nimelt aknad. Kõik akna- ja ukseavad on
sissemüüritud piitadega.

1

2

1.–2. Kabeli eksterjöör ja interjöör peale restaureerimist. Fotod Peeter Säre
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Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: OÜ Frantsiskus, Aleksander Danil
Puidu- ja plekitööd: OÜ Rändmeister
Risti ja kuuli restaureerimine: OÜ Sepatööd
Risti ja kuuli kuldamine: Eesti Kunstiakadeemia

JÕELÄHTME KIRIKU TORNIKIIVER
Juhan Kilumets

Jõelähtme kiriku torn on viimane meie neogooti tornide
pikas reas – see ehitati keskaegse kiriku lääneseina ette
aastatel 1911–1912. Tööde aluseks oli ehitusmeister
Friedrich Modi 19. sajandi lõpul valminud projekt, mis
leiti 2002. aastal kiriku altarist. Torniehituse töövõtja oli
Tallinna ehitusmeister Alexander Busch.
   Kolmnurkfrontoonidelt ja redutseeritud nurgatornikestelt lähtuva saleda telkkiivri kõrguseks kujunes ligikaudu 25 meetrit ning torni kogukõrguseks risti põikpuuni
50,2 meetrit. Omapärase detailina projekteeris Modi kiivri
läänetahule väikese uugi, mis oli mõeldud torni lääneseinale kavandatud ajanäitajast löögikella jaoks. Kui arhitektuurses osas järgiti projekti üsna täpselt, siis kiivri konstruktiivset osa muudeti. Modi kavandatud traditsiooniline
skeem – sisemistele korrustugistikele toetuvad pikad
sarikad – asendati nn platvormehituse, st korrusmontaaži põhimõtet järgiva ratsionaalsema lahendusega. Kiiver

kaeti tsingitud terasplekiga ning rist ja kuul tõsteti paika
20. septembril 1911. Lõplikult valmis torn järgmisel
aastal. Kuuli sisse pandi pastori koostatud mälestuskiri,
foto vana viilutorniga kirikust, lauluraamat ja Prangli
kabeli juubeliraamatuke.
   90 aastat väheste remontidega püsinud tornikiivrile
hakati tähelepanu pöörama meie sajandi alguses, kui
2002. aastal tehti torni põhjalik ülevaatus. Neli aastat
hiljem valmisid muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt, mida uuendati 2013. aastal.
   Selleks ajaks oli kiivri kandmik jõudnud avariieelsesse seisukorda. Esimese risttalastiku kahjustuste ulatus
oli muutnud tuulekoormuse vastuvõtmise küsitavaks.
Konstruktsiooni nõrgestasid ka geodeetilise vaateplatvormi rajamise käigus sarikatesse ja diagonaalsidemetesse
tehtud sisselõiked. Suuremad kahjustuskolded olid veel
kellatoa põrandataladel ja -laudisel. Kauem kui sajandi
vastu pidanud plekk-kate oli paiguti rebenenud ja lapitud.
   Tööde esimesel hooajal 2016. aastal korrastati torni
teine ja kolmas vahelagi: proteesiti talad ja laudis ning
esimene risttalastik, asendati müürlatid. Kiivri algne
ankurdus – alumise risttalastiku sissemüüritud talaotsad
– asendati kaheksa varrasankruga.
   2017. aastal ehitati kiivrile konsooltaladel täistelling
(projekt A. Danil), demonteeriti roovlauad ja katteplekk
ning tornitipu rist ja kuul. Kandmiku proteesimise maht,
mis esimese korrustugistiku osas oli suur, vähenes
ülespoole liikudes. Alates viiendast risttalastikust kuni
tipuni oli konstruktsioon heas seisukorras. Frontoonide
puittarindus asendati täielikult, kiivri „seelikuosa“ kaeti
täisrooviga. Katteks kasutati tsingitud terasplekki paksusega 0,6 mm. Töid tegid puusepad Viktor Erm ja Kalev
Kuusksalu ning plekksepp Daniel Kangur.
   Tipu rist koosnes puiduga täidetud raudkarkassist.
Risti kate ja risti all paiknev kuul olid algselt viimistlemata vaskplekist. Restaureerijad eemaldasid vaselt värvi- ja
oksiidikihid, lappisid kuuliaugud ning jootsid üle kõik
õmbluskohad. Vasepinnad krunditi ja kaeti kahekordse
lehtkullaga.
   Kuulis olnud ajaloolised materjalid olid valdavalt
hävinenud, ent säilinud tsaariaegsed mündid pandi sinna
tagasi. Rist ja kuul pühitseti ning tõsteti oma kohale
20. oktoobril 2017.

1

1. Foto Peeter Säre
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Pärnu Eliisabeti koguduse pastoraadi peahoone,
kus aastail 1809–1846 elas J. H. Rosenplänter
Kuninga 30, Pärnu
Tellija ja ehitaja: Crimine OÜ
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Arc Projekt, Mari Nõmmemaa
Projekt, muinsuskaitseline ja omanikujärelevalve:
Marksi Maja OÜ, Agu Roht
Arheoloogilised uuringud: MTÜ „Arheoloogia ja ehitusajaloo
grupp AEG“, Rünno Vissak

Pärnu Eliisabeti koguduse pastoraat. Pühavaimu 21, Pärnu
Tellija ja ehitaja: Morten Group OÜ
Muinsuskaitse eritingimused: OÜ Arhitektuuriväljad, Leele Välja
Projekt ja muinsuskaitseline järelevalve: Arhitektibüroo Pind OÜ,
Hardi Lehemaa, Helle-Ann Urgard, Helle-Triin Hansumäe

PÄRNU ELIISABETI KOGUDUSE
KIRIKLATE TAASTAMINE
Nele Rent

16. sajandi keskpaigast Pärnus tegutsev evangeeliumi
luterlaste kogudus on Eesti ja kohalikku vaimsesse ja
ainelisse pärandisse andnud agara ja viljaka panuse.
   Muu hulgas on ehitatud kaks kirikut – Jaani kirik
(1590–1609, lammutatud 1767) ja Eliisabeti kirik
(1744–1750) – ning kaks pastoraadihoonet.
   Mõlemad kiriklad rajati linna maadele ja rae rahalisel
toel, sest raad oli kuni 1889. aastani koguduse patroon
ja õpetajatele palga maksja. Esimene kirikla valmis Pühavaimu ja Kuninga tänava nurgal pastor Wilhelm Gabriel
Wagneri (?–1757) tarmukal nõul ning ehitusmeister
Johann Bradtmanni käe all aastail 1757–1759. Teine
kirikla rajati Pühavaimu ja Ringi tänava nurgale aastail
1881–1884.
   Kuninga 30 algne, kirikuõpetaja elamuks mõeldud
hoone oli praegusega võrreldes märksa väiksem: ühekorruseline, mantelkorstenköögi ja kivist kattega kõrge
viilkatusega.
   1809. aastal asus Eliisabeti koguduses tööle Johann
Heinrich Rosenplänter (1782–1846). Esto- ja bibliofiilist
mees pidas nii oma koguduse kui ka kogu kohaliku rahva
elujärje parandamisel esmatähtsaks emakeelset haridust,
jumalasõna ja kultuuri. Sestap nõutas ta raelt korteri
ümberehitamist ja avas seal 1814. aastal emakeelset
haridust pakkuva õppeasutuse Eesti Koolmeistrite Kool.
Seal said haridust maakooliõpetajad ja see tegutses
1820. aastani. Õppureid majutati hoone pööningule
rajatud katusekambrites.
   Rosenplänteri surma järel asus 17 aastaks koguduse
etteotsa Ernst Wilhelm Woldemar Schultz (1813–1887),
kes on end kultuurilukku kirjutanud kui Johann Voldemar
Jannseni (1819–1890) protektor. Schultzi eestvedamisel
ehitati hoone ulatuslikult ümber ja see sai klassitsistliku
väljanägemise.
   Uue pastoraadi valmimise järel Pühavaimu tänaval
laiendas linnavõim 1884–1885 hoonet veelgi, kohandades selle poeglaste gümnaasiumi ettevalmistusklasside
majaks. Vabadussõja ajal paiknes hoones 9. jalaväepolgu
laatsaret ning teise maailmasõja eelsel ja järgsel ajal

mitmesugused haridus- ja ametiasutused. Viimased tosin
aastat oli hoone seisnud kasutuseta.
   19. sajandi teisel poolel ahvatles tasapisi arenev ja
linnavõimude arendatav Pärnu kuurort jõukamat kodanlust kolima hooajaliselt kesklinnast rannarajooni. Selleks
anti näiteks tasuta krunte kasutamiseks ja ehitamiseks.
Lisaks viidi vanalinnast välja asutusi, mis ei olnud
kuurordieluga otseselt seotud.
   Kui 1680. aastal loendati Eliisabeti koguduse
liikmete arvuks 2700 ja 1836. aastal 6200, siis
1889. aastal juba 14 380 hinge. Seepärast tuli kirikuhoonet laiendada (1893. a valmis põiklööv). Kogudus
vajas liikmeskonna vooruslikkuse ja usu tugevdamiseks,
eksinute ja haigete hoolekandeks ning eestlaste rahvusliku ärkamise ja üha süveneva venestamisega toimetulekuks avaramat pastoraadikompleksi. Sinna pidi mahtuma
nii kultuuri-, haridus-, misjoni- kui ka hoolekandetöö.
   Neorenessansliku, madala kelpkatusega kahekorruselise ruumika puidust pastoraadihoone (praegune aadress Pühavaimu 21) ehitamist korraldasid õpetaja
Konstantin Eduard Valentin Lementy (1848–1889) ja
Gotthard Reinhold Staël von Holstein (1819–1892).
Viimane oli 37 aastat kiriku eestseisja ning Uulu ja
Surju parun. Säilinud on pastoraadi algupärane projekt,
kuid sellel puudub autorsusele viitav signeering.
   Pastoraadi kõrvale rajati köstri korteriks ja leerimajaks eraldi ühekorruseline hoone (praegune aadress
Pühavaimu 23).
   Usurpaatorlik nõukogude võim riigistas kõik kiriku
varad. Leerimaja tükeldati korteriteks. Pastoraati kasutas
mõne aasta kontorina metsatööstus ning seejärel aastakümneid – kuni iseseisvuse taastamise järel kogudusele
tagastamiseni – Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku
Abistamise Vabatahtlik Ühing ALMAVÜ. Selle peamine
ülesanne oli valmistada kutsealuseid ette sõjaväeteenistuseks, aga ka säilitada reservistide sõjaline kvalifikatsioon.
1970. aastate kapitaalremondi tõttu oli hoone kaotanud
kogu oma arhitektuurse võlu ja eripära.
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1. Pühavaimu 21 aastal 2017. Foto Leele Välja 2. Haruldane arhiivifoto Pühavaimu 21 hoone algupärasest väljanägemisest. Koopia Rein Raie
arhiivist 3., 4. Pühavaimu 21 peale restaureerimist. Fotod Leele Välja 5. Pühavaimu 21 signeerimata projekt. Eesti Ajalooarhiiv
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siiski üles küsimus autentsusest ja väärtuste säilimisest.
Kui asjaosalised sellest ei hooli ja seda ei soovi, siis
seadusesätted seda kahjuks ei taga.

   Viimased paarkümmend aastat pidas kogudus
kiriklas pühapäeva- ja leerikooli ning tegi seal diakooniatööd. Hellitati lootust maja väljanägemine taastada, kuni
tuli teha pragmaatiline otsus ja amortiseerunud hoone
võõrandada.
   Mis on kahe kultuurilooliselt köitva hoone restaureerimise muinsuskaitseline küsimus, arvestades, et need
on kasutuses kaotanud oma algse või ajaloolise ilme ning
suure osa detailidest ja interjööridest?
   Uued omanikud olid objektidel ühtlasi peatöövõtjad
ning nende tahtel rekonstrueeriti mõlemad kiriklad
korterelamuks. Vaieldamatult tuli säilitada ja restaureerida
ajaloolised tarindid ja detailid (nüüdisaja restaureerimispraktikas on rõhk autentsusel). Puuduolevad või amortiseerunud tarindid ja detailid loodi või asendati fotode ja
stiilianaloogide põhjal. Õnnelikul kombel olid Pühavaimu
21 hoone kohta olemas nii algne projekt kui ka üksikud
arhiivifotod, mis aitasid selle algset väljanägemist taastada. Ehitamisel tuli kasutada traditsioonilisi materjale
ja töövõtteid.
   Pühavaimu 21 hoonega läkski nii 95%-liselt: kõik
säilitamiskohustusega detailid restaureeriti. Täiuslikkusest jäi vajaka üksnes katusekatte plekktahvlite mõõt
(kasutati nn pikka paani) ja soklikrohvi teostuse kvaliteet.
Tehti ka mõni funktsionaalne muudatus, nimelt lisati
väikesed terrassid ja rõdud. See tulenes osalt vajadusest
kohandada nõukogudeaegsed juurdeehitised algsesse
kehandisse, ent seejuures arvestati ka algset arhitektuurikeelt. Nii sobitusid terrassid ja rõdud tervikusse valutult.
   Kuninga 30 hoones restaureeriti klassitsistlik esiuks,
koridori vahvärksein ja puidust paraadtrepp. Turmati
ja asendati koopiatega 19. sajandist pärit räästaalused
karniisid, nurgaliseenid ning avatäidete karniisid ja piirdeliistud. Tellistest keldritrepp ja -põrand lammutati.
   Katusekonstruktsioonide projekti eirav ja asjatundmatu rihtimine põhjustas välisseinte märkimisväärse
väljaloodimise, sokli kasvatamise ning avatäidete väljatõstmise. Lisaks muudeti teisigi arhitektuurseid lahendusi
ja materjale – tehtut püüti kooskõlastada alles tagantjärele. Kogu restaureerimisprotsess kulges kõigile
valuliselt ja vaidlusterohkelt.
   Nara dokumendis (1994) on öeldud: „kultuuripärandi konserveerimise kõik vormid ja ajaloolised ajastud lähtuvad pärandisse kätketud väärtustest. Meie võime
nendest väärtustest aru saada sõltub osaliselt sellest
määrast, kui palju võib teavet nende väärtuste kohta hinnata usutavaks ja tõeseks. Arusaam ja teadmised nendest
väärtustest suhetes kultuuripärandi algsete ja pärastiste
tunnuste ja nende tähendustega loovad autentsuse kõigi
aspektide hindamise jaoks vajaliku aluse.“
   Pärnu kesklinn on aastatepikkuse hooldamatuse
järel kahe miljööliselt nägusa ja tähendusrikka hoone võrra
taas rikkam. Tulemusega on ilmselt rahul omanikud ja
möödakäijadki, kes varem kiriklaid isegi tähele ei pannud
või märkasid üksnes nende trööstitut narmendamist.
   Asjatundjate ja asjasse pühendatute jaoks jääb

6
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6. Kuninga 30 peale restaureerimist. Foto Nele Rent
7. Haruldane Kuninga 30 ülesmõõtmisjoonis 1798. aastast.
Koopia MKA arhiivist
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Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: OÜ Rändmeister
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt käärkambrile: OÜ Mõisaprojekt
Ehitajad ja restauraatorid: OÜ Rändmeister (tornikiivri I etapp);
Kuldstar KS OÜ ja Tornimees OÜ (tornikiivri II etapp),
OÜ Sepatööd (torni ristide ja kuuli restaureerimine);
Tafrix OÜ (kooriruumi ja pikihoone katused)
Järelevalve: Einar Kaldam – torn ja eeskoda; OÜ Ramses Ehitus –
kooriruumi ja pikihoone katused; OÜ Mõisaprojekt (Nele Rohtla) – käärkambri katus ja lagi

JÄRVA-JAANI KIRIKU KATUSETÖÖD
Karen Klandorf

Niivõrd keerulise ja esteetiliselt nauditava katusepinna
tehniliselt ning ka visuaalselt sobivaimaks katteks on
hinnatud valtsplekki, mis on algupäraste puitkatete
kõrval märkimisväärselt pikaealisem ja nõuab vähem
hooldust. Vajaliku hoolduse mahtu ja konstruktsioonide
kandevõimet arvesse võttes nähti ette ka ülejäänud
katusepindade katmine traditsioonilise tsinkplekiga.
   Tööd viidi ellu etapiviisi: järgemööda parandati
eeskoja ja kooriruumi katuste konstruktsioonid ning
paigaldati uued katusekatted. Ka pikihoone põhimahu
katusetööd tehti kahes järgus. Viimasena võeti ette
käärkambri katus.
   2014. aastal oli OÜ Mõisaprojekt koostanud
muinsuskaitse eritingimused käärkambri restaureerimiseks ja restaureerimise põhiprojekti. Selles oli nähtud ette
käärkambri katusekonstruktsioonide ja vahelae täielik
uuendamine ning katusekalde vähendamine eesmärgiga
avada kooriruumi põhjaküljel asuv kinnimüüritud aknaava.
Akent ei õnnestunud rahanappuse tõttu kahjuks taastada
ja käärkambri katuse kuju ei muudetud.

2018. aastal jõudsid lõpule kuus aastat väldanud
katusetööd EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirikus.
Neid alustati tornikiivri konstruktsioonide tugevdamisest
olukorras, kus 1970. aastate keskel paigaldatud plekkkate lasi vett läbi ja osa avariilises seisukorras konstruktsioone oli juba tollest ajast saati toestatud karpraudadega.
Kehvas olukorras oli ka betoonist vahelagi, mille sisse
olid n-ö uputatud kahjustustega müürlatid.
   Torni kattis enne tööde algust plekk, pikihoone
katust 1971. aastast alates eterniit ja lõuna-eeskoja katust
1968. aastal paigaldatud tsementkivid. Enne seda oli
kogu kirikut pikka aega katnud pilpakatus. 2012. aastal
OÜ Rändmeister koostatud muinsuskaitse eritingimused
ja põhiprojekt nägid ette katuste katmise tsinkplekiga.
   Arhitekt J. G. Mühlenhauseni kavandatud ja
1881. aastal ehitatud neogooti stiilis läänetorn tipneb
noolena taevasse kõrguva sihvaka telkkiivriga, mida ilmestavad neli nurgatorni ehk fiaali ning nende vahel asuvad
kolmnurkfrontoonid.

1

1. Foto Karen Klandorf
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Haljala kirik, Rakvere mnt 1, Haljala alevik, Lääne-Viru maakond
Tegevuskava kooriruumi viimistluse restaureerimiseks: OÜ Vana Tallinn
Teostus: OÜ Rändmeister, OÜ Vana Tallinn, Reno OÜ

HALJALA KIRIKU
KOORIRUUMI KONSERVEERIMINE
Eva Mölder

pudedaks muutunud. Käsitsi puhastamise katsed lõppesid
krohvipinna lõhkumisega. Krohvi säilimine tervena
oli tähtis, sest viimistluse all võis aimata kellukäekirjaga
ehitusaegse (?) krohvi fragmente.
   Asjaolud, et seinte allosa oli võimatu puhastada
käsitsi ja töötempo oli paiguti liiga aeglane, sundisid
otsima lahendust tänapäeva tehnikalt – survepuhastuselt. Proovide tulemusena kujunes sobivaks tööstuslikult
toodetud graanulitega madalsurvemeetod (kuni 0,5 baari).
   Et kulukas survepuhastus oleks tulemuslik, tuli
eemaldatavad kihid enne käsitsi õhendada. Klaasistunud
pinna puhastamisel oli abi drelli otsa kinnitatud teemantotsakutega elastsest kummikettast. Sellega sai eemaldada
niiskusest rikutud kõva pealiskihi ka reljeefse pinnaga
krohvilt.
   Autasuna kooriruumi „puhastamise“ eest leiti loodenurgast silmade kõrguselt kuivamata krohvi sisse vajutatud aastaarv 1835. Tõsi, see n-ö dokument viitab küll
viimistluse suhteliselt noorele eale keskaegse kiriku jaoks,
kuid annab tunnistust hoone õitseajast, mis võimaldas
kogudusel tellida kvaliteetne viimistlustöö. Umbes kolme
neljandiku osas on see nüüd välja puhastatud ja eksponeeritud.

1996. aastal puhkes Haljala kirikus lokaalne tulekahju –
põles vast remonditud hoonesse paigaldatud elektriorel
ja rõdu selle ümbert. Valgendatud kiriku võlvid ja seinte
ülaosa värvusid suitsust mustjaks.
   Õnnetusjärgsesse seisukorda jäi kiriku interjöör
aastateks. Praktilised tööd selle korrastamisel algasid sel
kümnendil.
   Lähem tutvumine kiriku pikihoones säilinud värvikihtide seisukorraga viis mõtte võimalusele puhastada
mustunud pealispinna alt välja krohvipealne kollakas
viimistlus. See paistis mahakooruvate kihtide alt mitmest
kohast. Krohvikiht oli kvaliteetne ja terve pealispinnaga.
Värv oli krohviga tugevasti seotud.
   Eesti Kunstiakadeemia restaureerimiskooli üliõpilaste 2014. aastal tehtud värviuuringute põhjal selgus, et
sama kiht on olemas kõigil sondaažidel, mis tehti kiriku
erinevatel arhitektuursetel pindadel.
   Konkreetse kihi väljapuhastamise otsus võeti vastu,
toetudes värviuuringute tulemusele ja asjaoludele, et
kirikuruumis tervikuna olid pealmised kihid
põlengust tugevasti kahjustatud;
pealmised kihid olid koorunud just krohvipealselt
kollakalt kihilt;
kooriruumis olid kõik pealmised kihid säilinud
fragmentaarselt (kuni viis kihti);
alternatiiv olnuks värvida kogu ruum uuesti,
mis nõudnuks mahukaid ettevalmistustöid.

1

Valida oli kahe tulemuse vahel: kas uus või konserveeritud
ajalooline interjöör. Otsustati viimase kasuks. Kooriruumi
võlvi ja seinte puhastamise tempo ja viis osutus kohast
sõltuvalt erinevaks. Seal, kus 1990. aastatel oli kantud
vanadele värvikihtidele uus lubivärv, võis pahtlilabida abil
saavutada ideaalselt puhastatud pinna. Teisal oli pealmiste
kihtide eemaldamiseks vaja teha konarliku aluspinna tõttu
skalpelli ja pehme terasharjaga lisatööd. Kohtades, kus
1990. aastate lubivärv oli kantud otse puhastatavale pinnale, liikus puhastamine edasi kõigest millimeeterhaaval.
   Kõige keerulisemaks osutus akendest madalamal
oleva seinaosa puhastamine. Sagedase pudenemise tõttu
oli see ala kaetud väga tugeva pahtlikihiga ja seejärel
kahel korral liimvärviga tumehalliks värvitud. Värvikihid
olid paiguti pudenenud või liigniiskuses tumenenud ja
klaasistunud. Tugevate kihtide all oli krohv kahjustunud ja

1. Kahjustused pikihoone lõunalöövis pärast oreli põlengut.
Foto Eva Mölder
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ARHITEKTUUR
Lümandu mõisa valitsejamaja. Lümandu küla, Märjamaa vald,
Rapla maakond
Projekt: Mihkel Koppel, Koppel Koppel Arhitektid OÜ
Ehitaja: Omar Ehitus OÜ

Vana-Pääla mõis, Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: Mihkel Koppel,
Koppel Koppel Arhitektid OÜ
Ehitaja: OÜ Trendmaster

LÜMANDU MÕISA
VALITSEJAMAJA UUS ELU

VANA-PÄÄLA MÕISA
TAASSÜND

Mikk Mutso

Leele Välja

Lümandu mõis asetseb Läänemaa ühe olulisema
keskaegse kindlustatud elamu varemetel.
   Mõisa eesõue piiravad keskaegse vasallilinnuse
müüridele ehitatud abihoone ühelt poolt ja valitsejamaja
teiselt poolt.
   Valitsejamaja asub küll mälestiste kaitsevööndis,
kuid ei ole ise mälestis. Erinevatest ajastutest pärinevate
hoonete kompleksis paiknevat, halvasti säilinud hoonet
taastama asudes tekib kohe huvitav küsimus, kuidas seda
teha. Valida on nii tänapäevase kui ka eri kihistusi esiletoova, nii neutraalse kui ka vastanduva või rekonstrueerivama viisi vahel. Õigeid vastuseid on rohkem kui üks.
   Kuna valitsejamaja oli taastamise alguseks elanud
üle nõukogudeaegsed lammutusseigad ja silikaatkividest
ümberehituse ning hoone väärtuslikud detailid olid hävinud, võtsid omanikud ja arhitekt Mihkel Koppel eeskujuks
peahoone stiili.
   Selles asukohas on rekonstrueeriv vaatenurk
valitsejamajale ennast õigustanud, tuues esile väheldase
kompleksi baroksuse.
   Muinsuskaitseamet tunnustas tehtud tööd
2018. aastal, tuues seda esile kui „Hästi taastatud hoone
muinsuskaitsealal või kaitsevööndis“. Loodame, et
tunnustus innustab omanikke asuma peatselt ka peahoonet restaureerima.

17. sajandist pärinev väike poolkelpkatusega VanaPääla mõis on mälestis, mille eelmised valdajad olid
rikkunud ja mis oli avariiline. Välja olid lõhutud kõik
väärtuslikud detailid – ajaloolised uksed-aknad, põrandad
jne – ja asemele paigaldatud täiesti sobimatud. Sisuliselt
oli hoone kaotanud kõik mälestise tunnused. Kui mõisa
ostis praegune omanik, olid autentsel kujul säilinud
üksnes selle müürid.
   Arhitekt püüdis lähtuda ajastupõhisest arhitektuurist, et sobitada autentsete müüridega sobivat välisilmet.
Ainult peauks oli võimalik taastada vana foto järgi
varasema koopiana. Kõik muu on arhitekti tõlgendus
ajastupõhistest elementidest ja 3D-programmis paikatimmimine. Näiteks aknad tehti kõrgusse ja laiusse
10 cm väiksemad, et kaotada külmasillaks olevad aknapaled. Tegemist oli ka pinnasesse vajunud hoonete
fassaadi timmimisega selliselt, et aknad jääksid seina
suhtes loogilisele kõrgusele.
   Siseruumidesse rajati uus võimas talalagi ajastupäraste profiilidega (Tõnu Sepp) ja uhke tammepuust jalgadele toetuv barokne kahhelahi (Artur Ümar). Hävinud
keskne mantelkorstna piip, mis paistab Harjumaa mõisates silma eriti jõulise disainiga, taastati Vana-Päälas pööningul metallkonstruktsioonile toetuva paekivikorstnana.
Eeskoda ei lubatud algul rajada, kuid ehituse käigus avastati maa seest vana eeskoja paekivist vundament, ning
nende andmete põhjal sai kavandada uue.
   Taastamistööde tulemuseks on hoone, mis mõjub
miljööliselt atraktiivsena ja ajaloolise vanabalti hoonetüübi
veenva esindajana.

1

2

1. Lümandu mõisa valitsejamaja peale restaureerimist. Fotod Reio Avaste 2. Pääla mõis taastatud hiilguses 2018. aastal

44

ARHEOLOOGIA

45

ARHEOLOOGIA
Jahu – Väike-Patarei tn, Tallinn
Arheoloogiline eeluuring, kaevamised: Arheox OÜ
Konsultatsioon, konserveerimine: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool
Arendaja: AS YIT Eesti

KALAMAJA KULLAAUK JAHU –
VÄIKE-PATAREI TÄNAVA KVARTALIS
Erki Russow, Rivo Bernotas, Keiti Randoja, Andres Tvauri

Kui arheoloogid hakkasid 2018. aasta aprillis Tallinnas
Jahu 6 kinnistu eeluuringutel rajama uurimisauke, polnud
meil vähimalgi määral aimu, millise portsu otsa oleme
sattunud. Senistest välitöödest lähtudes eeldasime, et
küllap ootab meid ees Kalamaja eeslinna tüüpiline
kultuurkiht: näpuotsaga keskaegseid leide, kuid eelkõige
(vara)uusaegne olmepraht, sekka heal juhul mõni
samaaegne hoonejäänus ja vahest killuke kiviaega.
   Selline oli näiteks arheoloogiline pilt üle tänava
aadressil Jahu 5, kus Arheox OÜ tegi samal kevadel hooviala päästekaevamisi. Jahu 6 puhul olid ootused isegi
väiksemad, sest selles kvartalis asunud 19.–20. sajandi
tööstus- ja büroohoonestus andis alust oletada, et ilmselt
on suur osa varasematest elutegevuse jälgedest ulatuslike
ehitustööde käigus hävitatud.
   Piltlikult öeldes oli juba esimeste labidatäite järel
selge, et seekord on asjalood siiski teised. Šurfidest välja
kaevatud pinnas sisaldas leide, mis on eeslinnas pigem
erandlikud: keskaegsed kaubaplommid, naha- ja puidutöö jäljed, eksootiline keraamika jms. Päevavalgele tuli
Kalamaja kontekstis täiesti anomaalseid esemeid.
   Muinsuskaitsjate ja kvartali arendaja AS-i YIT Eesti
arutelude käigus jõuti kokkuleppele võtta Kalamajas
tavaliste arheoloogiliste jälgimistööde asemel ette täies
mahus kaevamine. See algas mais 2018 ja kestis vaheaegadega 2019. aasta märtsini.
   Enne kaheksa uue elumaja ehitamist uuriti arheoloogiliselt läbi üle 5000 m2, mis on Tallinna linnakaevamiste
kontekstis väga suur, aga kindlasti mitte erakordne pindala. Küll aga osutus ebatavaliseks suurem osa väljakaevamistel leitust.
   Meeldiv üllatus, ehkki mitte sensatsioon, oli kaevandi Väike-Patarei tänava poolsest küljest looduslikku
aluspinda süvendatud kraavikeste leidmine ja süvenditega
samaaegse, põlengujälgedega kultuurkihi registreerimine.
Ilmselt on need süvendid keskaegsed kinnistupiirid.
   Üksikute leidude põhjal võib praegu oletada, et
vanim eeslinnaline asustus kuulub 14. sajandi teise
poolde. Ühtegi selleaegset ehitist siit siiski ei avastatud.
Piirkonna suhteliselt hiline kasutuselevõtt ei ole väga
üllatav, sest ühest küljest jääb meretuultele valla kvartal
kiviviske kaugusele klindiservast ja teiselt poolt oli siinne

algne pinnamood arvatavasti samuti mõnevõrra
ebasoodne.
   Nimelt asus uuritud ala läänepoolses osas looduslik
nõgu, mistõttu võib arvata, et koht võis olla tavaliseks
elutegevuseks kohati liigniiske. Võimalik, et just see oli
ajend, miks millalgi 15. sajandi esimesel poolel siinne
maastikukasutus muutus: algas maa-ala sihipärane
täitmine mujalt toodud olmeprügi ja käsitööjääkidega.
   Kesk- ja varauusaegse prahi leidmine Tallinnas ei ole
iseenesest haruldane, sest vanalinna lõuna- ja kaguküljel
on korduvalt satutud leiukompleksidele (nt Tatari-Sakala
tn ja Pärnu mnt alguse piirkonnas). See viitab prügi ja
käimlate sisu teisaldamisele väljaspool linnamüüri asunud
aia- ja põllumaadele. Samasugust lähenemisviisi kohtab
Tartus Riia-eeslinnas.
   Kuid Jahu – Väike-Patarei tn kvartali olukord erineb
märgatavalt eelmistest kaevamistest. Seekord on selgelt
näha, et jäätmeid ja lampkastide sisu pole toodud mitte
aiamaa väetamiseks, vaid prügi ladustati kiht kihi haaval:
koormad aeti laiali, moodustus uus kruusa vms-ga kaetud
maapinnatasand ja sellele paigutati omakorda uus kogus
prahti. Selline tegevus oli eriti hästi jälgitav Väike-Patarei
tänava poolsel küljel, kuid arvatavasti hõlmas see suuremat maa-ala.
   Kultuurkihi ebaühtlase säilimise tõttu ei saa siiski
väita, et kogu uuritud ala kasutati prügilana. Küll aga on
selge, et tegevus oli teadlik ja mitte ühekordne: leitud
rohkem kui saja mündi põhjal vältas see 15. sajandi teisest
veerandist sama aastasaja lõpuni.
   Umbes 1480. aastatel prügi intensiivne ladustamine
lõpetati, kuid üksikuid prahikoormaid toodi sinna ilmselt hiljemgi. Ala püsis suures osas hoonestuseta kuni
18.–19. sajandini, mis säästis kultuurkihi suurematest
kahjustustest.
   Keskaegse prügila leidmine on Läänemere maade
linnaarheoloogia seisukohast pigem harv leid, eriti sellisel
kujul. Nagu öeldud, viidi jäätmed tavaliselt linnalähedastele põllumaadele või rakendati täitepinnast veelgi
selgemakujulise maahõive juures: tarvitati kaldakindlustustes, täideti kivimurdu või vallikraave jne. Kõnealusel
juhul on maapinda aga ühtlustatud kohas, mida kasutati
elutegevuseks juba varasemal ajal. Kas seda saaks

46

ARHEOLOOGIA
1

1. Valik silmapaistvamaid leide. 1 – kuldmünt (Liege’i postulaatkulden, Jean de Hornes 1483–1505), 2 – kokkusulatatud kuldsõrmused,
3 – kuldsõrmus, 4 – võtmehoidja, 5 – vöökatke, brokaat ja messingnaastud, 6 – maalinguga aknaklaas, 7 – keraamiline pühapilt,
8 – palverännumärk, Blomberg (Vestfaali), 9 – kaelarist, 10 – kaubaplomm, 11 – tinast mänguhobune, 12 – vile, 13 – keraamiline
pühakuju Maarja lapsega, 14 – elevandiluust kuju, trooniv Kristus, 15 – laeka ehisliist, 16 – salvitops, 17 – Valencia majoolika,
18 – sõrmkinnas, 19 – lapse labakinnas, 20 – pähklikoored. Fotod Jaana Ratas

aga ka esemerühmi, mis olid seni esindatud üksnes
harvade eksemplaridega. Näiteks palverännumärke teati
Eestis siiani 20, nüüd lisandus sellele kollektsioonile
üle 30 märgi.
   Erakordne on tekstiili hea säilivus, puit- ja nahaleidude arvukas esinemus ning vaieldamatult ainulaadne
kogu ehteid ja rõivakaunistusi. Ja muidugi ei puudunud
leidude seast paari sõrmuse ja ühe mündi kujul kuld.
   Juba praegu saab väita, et need uuringud annavad
suurepärase võimaluse analüüsida süvitsi hiliskeskaegse
hansalinna ainelise kultuuri eri aspekte. Tööd jagub
aastateks.

seostada esimest korda 14. sajandi keskpaigas kirja pandud rae korraldusega viia linnaprügi selleks tähistatud
kohta, jääb vähemalt praegu lahtiseks.
   Prügila asukoha tuvastamise kõrval on muidugi veel
olulisem, mida see sisaldab. Et leitu ei ole veel täies ulatuses inventeeritud, saab esitada ainult esialgse üldistuse,
kuid seegi on muljetavaldav.
   Hinnanguliselt on Jahu – Väike-Patarei kvartalist
kogutud üle 20 000 leiu alates tervikasjadest ja lõpetades
käsitööjäätmetega. Seega on see ainuüksi koguselt
(paarkümmend tuhat valdavalt 15. sajandist pärit leidu!)
Eesti ja ilmselt ka naabermaade suurim hiliskeskaegne
leiukompleks.
   See sisaldab asju, mille leviku kohta Läänemere
põhjaosas polnud seni ainelist tõestust (nt pesukäsn),
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LÄÄNEMERE AJALUGU PAKUB
KULTUURITURISTILE MEREPINNA ALL
AKTIIVSET TEGEVUST JA ELAMUSI
Maili Roio

vaadata, ja kui ongi, siis nagunii ei ole midagi näha.
Päris nii see alati ja igal pool ei ole. Leidub piirkondi, kus
enamasti on siiski näha kaugemale kui sukelduja enda
käed – välistatud pole isegi mitmekümnemeetrine nähtavus. Sukeldumisturismi arendamiseks tuleb sobivad alad
välja valida.
   Läänemere esimese veealuse vrakipargi rajas
Soome Museovirasto aastal 2000 Rootsi liinilaeva
Kronprins Gustav Adolf vraki juurde. See laev oli hukkunud 1788. aastal Helsingi vetes sõja ajal. Vrakk asub
Helsingi-Tallinna laevateel ja sinna sukeldumine oleks
ilma ankrupoita raskendatud. Vraki leiukoha kultuurirada
tähistati köitega ning lisati muinasjäänuste konstruktsiooni ja ajalugu tutvustavad infotahvlid. See sukeldumispark on saanud paljude Soome sukeldujate jaoks kohaks,
kus tähistatakse hooaja algust esimese vee alla minekuga.
   Nüüd, 19 aastat hiljem, uuendatakse Kronprins
Gustav Adolfi vraki parki. Lisaks luuakse mitu uut
parki Hanko ja Kemiönsaari vetes asuvate selliste
purjelaevade vrakkide juurde, mille ajaline raamistik
on 17.–19. sajand.
   Rootsis on põhitähelepanu Dalarö sukeldumispargi arendamisel. See on riigi esimene merepärandi
kaitseala – varem sukeldumiseks suletud park avati
2014. aastal külastajatele. Dalarö vetes leidub rohkesti
hästi säilinud vrakke 17. ja 18. sajandist ning tänu sellele
on see üks sukeldujate lemmikkohti.
   Dalarö sukeldumispargi kuulsaim ja visuaalselt väga
kõnekas huviobjekt on Rootsi sõjalaeva Bodekull vrakk.
See laev uppus 1678. aastal Stockholmi saarestikus. Vraki
tuvastas Bodekullina merearheoloog Niklas Eriksson alles
2017. aastal. Ainulaadses seisukorras vrakile lisati põhjalik ülevaade laeva ajalooga seotud sündmustest.
   Eestis on sukeldumisturismi arendamiseks sobivaimad piirkonnad läänes – ennekõike Hiiumaa ja Saaremaa
ümbruses asuvad Läänemere osad. Huvipakkuvatest ja
vaatamisväärsetest vrakkidest seal puudu ei tule ning
paljud neist jäävad just hobisukeldumiseks sobivasse
sügavusse (kuni 30 meetrit). Sealsetes vetes leidub nii
hästi säilinud purjelaevu kui ka I ja II maailmasõja sündmuste tunnistajaid. Et tasakaalustada ja mitmekesistada
sihtkohtade valikut, valisime Eestis välja kuus vrakki,
mis kajastavad vabadussõja ja I maailmasõja sündmusi
(vt register.muinas.ee, rg-nr-d 22265, 27805, 30210,
30392, 30728 ja 30968).

Ajaloolised laevavrakid on Läänemere ruumi ühise mineviku olulised elemendid ja taastumatud mereressursid.
Neid kasutatakse teadusuuringutes, ajaloosündmuste
tõlgendamisel, hariduslikel eesmärkidel ja ka kultuuriturismi arendamisel.
   Üsna vähe teatakse veel võimalustest, mida pakuvad
laevade jäänused oma algsel hukukohal piirkonna turismi
arendamisel. Seetõttu ongi Kesk-Läänemere programmist toetust saanud Eesti-Rootsi-Soome koostööprojekti
„Baltacar“ keskmesse võetud Läänemere veealune kultuuripärand ning kultuuriturist, kes huvitub nii merenduse ajaloost, uppunud laevadest kui ka sukeldumisest.
   Veealuste vrakiparkide rajamise eesmärk on ühelt
poolt lihtsustada juurdepääsu ning teiselt poolt tagada
säästev areng ja muististe jätkusuutlik haldamine. Kuna
sukeldumisturism on veel välja kujunemas, on kultuuripärandi haldajatel ja sukeldumisteenuse pakkujatel vaja
alustada tegevust üheskoos ning järgida ühiseid põhimõtteid. Ainult nii on võimalik hoida inimmõju suhtes tundlikud veealused leiukohad külastajatele avatuna pikka aega.
   Kaitsealustele vrakkidele sukeldumise õigusnormid
on riigiti erinevad, ent me juhindume sarnastest põhimõtetest ja otsime lahendusi samadele küsimustele.
   Mida tähendab veealustele mälestistele juurdepääsu
lihtsustamine? Olenevalt sukeldumisaluse varustusest
võib teinekord ainuüksi vraki lokaliseerimine merel ja
laskumisotsa paigaldamine võtta päris kaua aega ning
teinekord ka ebaõnnestuda. Seepärast ongi esimene
samm paigaldada vrakkide juurde ankrupoid, mis toimivad
veesõiduki kinnituskohana ja sukeldujatele vraki juurde
laskumise abivahendina. Sõltuvalt vrakist aitavad infotahvlid eraldiseisvatena või koos juhtköitega kaasa vee all
orienteerumisele. Ankurdussüsteemide ja infotahvlite paigaldamine toetab vrakkide kaitset ja ohutut sukeldumist
ning edendab vastutustundlikku sukeldumisturismi.
   Kohapealsete aktiivsete tegevuste arendamise kõrval
ei saa pidada vähem oluliseks muististe ajalooliste ülevaadete koostamist ja 3D-mudelite loomist. Mida huvitavam
on lugu, seda suurem on soov vaadata objekti kohapeal.
Leiukoha terviklik dokumentatsioon ja vraki 3D-mudel
on hea algus nii sukeldumise kavandajaile kui ka virtuaaltuuriks neile, kes sukelduda ei soovi.
LÄÄNEMERI JA SUKELDUMINE
Endiselt on levinud arvamus, et Läänemeres ei ole midagi
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1. Vrakkide kaart 2. Vaade Tsaari-Venemaa I maailmasõja aegse allveelaeva Akula vraki leiukohale. Muinsuskaitseamet, 2018 3. Bodekulli
vrakile sukeldujale avaneb kütkestav vaatepilt veel kahest püstiseisvast mastist 4. Miinitraaler Štšit ehitati Tallinna Vene-Balti laevatehases
aastatel 1915–1916. Lehviksonari pilt miinitraaleri vrakist. Tuukritööde OÜ, 2017
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1905. AASTA TUHALA MÕISAS
Viljar Vissel ja Nele Kangert

Arheoloogiline leid seondub paljudele maapõues peituva
muistse varandusega või takistusega ehitusplatsil ja seda
just arendaja töögraafikus. Aeg-ajalt koorub maapõuest
huvipakkuvat materjali aga päris lähiminevikust.
   1905. aasta ja mõisate põletamine on just nende
leidude puhul sündmus, millest hakkab hargnema vihjeid,
mis avavad meile ühe väärika ajalooga mõisa peahoone
interjööri saladusi.
   2013. aastal sattus hobiotsija Arne Kivistik oma
otsingute käigus, mille eesmärk oli kontrollida oletusi
kunagise kabelikoha kohta Tuhala külas, hoopis revolutsiooni tuules hävinud mõisa rusudele. Põllu künnikihis
paljastunud sulanud pronksdetailid, klaasist ja keraamilisest materjalist nõukillud, eri suurusega uksehinged ja
mööblidetailid viisid leidja järelduseni, et see on mõisa
põlengujäänuste laialilaotamise paik.
   Aastate jooksul kogutud leiumaterjal jõudis
2018. aastal Muinsuskaitseametisse ja annab hea ülevaate kadunud Tuhala mõisa peahoone hiilgusest. Mõisa
kujunemislugu on olnud väga põnev kogu oma ajaloos.
15. sajandi keskpaigas esmamainitud mõis vahetas väärikat omanikku mitu korda. Mõisa kujunemislukku saabus
stabiilsus 1693. aastal, mil selle omanikuks sai kuulsusrikka suguvõsa esindaja krahv Mellin.
   Kartograafi ja Liivimaa esimese atlase autori krahv
Ludwig August Mellini eluajal ehitati mõisasüdamesse
esimesed esinduslikud hooned, sealhulgas varaklassitsistlik peahoone, mis paiknes auhoovi poole otsafassaadiga.
Aastal 1863 läks rüütlimõis Mellinitelt abielu kaudu
edasi von Lilienfeldi perekonda ja püsis nende käes
kuni 1919. aasta võõrandamiseni.

   Suuremad muudatused peahoone ehitusloos
tehti 1881. aastal, mil tunnustatud sotsioloog Paul von
Lilienfeld-Toal lasi hoone historitsismi vaimus ümber
ehitada, lisades olemasolevale pompöösset uusklassitsistlikku joont. Uued portikused ja katuseäärsed balustraadid
muutsid tagasihoidliku peahoone lossiks. Millised olid
Tuhala saalide ja salongide interjöörid, on meile teadmata,
ent Mellinite ja Lilienfeldide kõrge sotsiaalne positsioon
annab vihjamisi aimu võimalikust luksusest. Kunagiste
interjööride sisustusest saame veidi teavet ka siis, kui
analüüsime tulekahjurusudest pärit materjali.
   1905. aasta detsember laastas Tuhala mõisat. Balti
provintsides liikusid tol aastal ringi revolutsiooniliselt
meelestatud suured salgad. Need lõhkusid, põletasid ja
omastasid kõike, mis kuulus mõisaomanikele ja kirikumõisatele, ennekõike rüüstati ja põletati suur osa Harjumaa mõisatest. Hävitajate fookuses olid just peahooned
ja piiritusevabrikud.
   Viimane baltlasest mõisaomanik oli Tuhalas parun
von Taube, kes müüs mõisa ära 1917. aastal. Peahoone
oli kohendatud 1905. aasta põlengu järel osaliselt elamiskõlblikuks ja oli kasutuses kuni 1930. aastateni, mil
langetati otsus müüa hoone ehitusmaterjaliks. Aastal
1932 algas Tallinnas Valli tänaval (praegu Pärnu mnt 6)
suurejooneline ehitusprojekt – ärimees Jaan Urla kavatses rajada sinna linna kõrgeima elumaja. Tuhala mõisa
müürid, mis olid laotud kohaliku tellisevabriku tellistest,
lammutati ja müüdi Urla maja ehitusmaterjaliks.
   Tuhala mõisa peahoone suursugususest annab aimu
vundament ja kolmandik säilinud müüridest. Interjööre
jäävad mälestama ligikaudu kolmsada detaili, mille hulgas on lai valik tarbeesemete ja ka ehitusdetailide katkeid.
Ukselingid, ampiirstiilis mööbli ehisliistud, mündid, nööbid ja lugematul hulgal hingede katkeid annavad tõendust
rikkalikult dekoreeritud kodust. Kahjuks jääb nende abil
üksnes võimalus spekuleerida, millised nägid välja ruume
ehtinud mööbliesemed, siseuksed, küünlajalad ja lühtrid.
Kõik leiud säilitatakse edaspidi Harjumaa Muuseumi
kogudes.

1

1. Tuhala mõis pärast 1905. aasta rüüstamist.
Foto Eesti Ajaloomuuseum
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2. Elektriseadmete detailid. Paul von Lilienfeld-Toal lasi 1881. aastal

5

kujundada Tuhala mõisa peahoonest esindusliku ja hubase lossi.
Moodne aeg nõudis moodsaid lahendusi. Pildil olevad fragmendid
vihjavad mugava elektrivalguse olemasolule ja kindlasti oli sisse
seatud ka teenijakellade elektriline süsteem. Fotod SA Vabaõhumuuseum restaureerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut arhiivist
3. Sahtlite ja kapiuste käepidemed on väga eriilmelised. Enamikus
19. sajandi keskpaigast pärit käepidemete hulgas on ka üksikud
18. sajandi lõpu omad. Nende abil sai avada kirjalaeka kaane või
mõne peeglialuse konsooli sahtli 4. Historitsismiajastu mugavuseihalus ja soov paigutada mööblit erifunktsiooniga ruumides vajaduse
järgi ümber sünnitas nutika abivahendi – metallist mansetiga
kinnitatava ratta. Tuhala mõisa salongide mugav uusrokokoo,
uusrenessansi ja emma stiilis pehme istemööbel oligi sõna otseses
mõttes ratastel 5. Akende ja uste panuste hulgas leidub nii rikkaliku
ornamendiga stiilne klassitsistlik ukselink 18. sajandi lõpust kui
ka sepistatud ja vaskplekiga kaetud uksehing 19. sajandist. Kanneleeritud pinnaga varaklassitsistlik messingist ukselink on pärit tõenäoliselt just krahv Ludwig August Mellini ajal püstitatud peahoone
ajajärgust. Tulekahju on väga paljud detailid moonutanud, aga
sellest hoolimata on võimalik neid küllalt täpselt tuvastada
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6. Ehisdetailide peen vorm viitab selgelt ülikvaliteetsele meistritööle. Nende põhjal saame kindlalt öelda, et mõisa peahoone oli sisustatud
väga rikkalikult ja kallihinnalise mööbliga. Lõvikäpad, nooleotsad, ornamenteeritud liistud ja kaunid sambakapiteelid olid valdavalt kullatud
ning raamistasid oma säras poleeritud väärispuidust pindu. Foto all paremas nurgas on näha üks metallist ehisnaast, mille pinnalt on loetav
prantsuskeelne tekst Fleur de Lis – see on von Lilienfeldide vapisümbol. Fotod SA Vabaõhumuuseum restaureerimis- ja digiteerimiskeskuse
Kanut arhiivist
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VÄLIKÄIMLA TEEKOND
KODAVERE KIRIKUAIAST
ROOMA ESINDUSGALERIISSE
Jaanus Samma, Hilkka Hiiop

„Välikäimla kirikuaias“ Nomas Foundationi galeriis
Roomas.

Kui sa situd
ära köhi
ära käega
perset pühi.
(Tekst Kodavere käimla seinal)

DIALOOG
Jaanus Samma: 2016. aasta suvel sattusid Kodavere
kiriku ajaloolisest välikäimlast vaimustusse folklorist
Andreas Kalkun ja kunstiteadlane Rebeka Põldsam.
Just tänu neile jõudis teave sellest minuni.
   Tundsime käimla saatuse pärast ühiselt muret, sest
selle katus oli juba täielikult lagunenud ja idapoolne sein
mädanenud – oli selge, et kauaks hoonet enam ei ole. Nii
otsustasimegi küsida selle eemaldamiseks luba koguduse
hooldajaõpetajalt Raigo Ojametsalt, et päästa vana käimla
kokku varisemast ja pöördumatust hävingust.
   Kevadel tulin abilistega käimlale järele. Võtsime selle
ettevaatlikult osadeks ja nummerdasime lauad. Seejärel
viisime omalaadse kultuuriväärtuse puhastamiseks ja
konserveerimiseks Tallinnas asuvasse töökotta.
  Hilkka Hiiop: Kui Jaanus kutsus meid esimest
korda oma stuudiosse lahtimonteeritud käimlat (õigemini
mädanenud laudade hunnikut) vaatama, oli pilt ehmatav,
aga ka äärmiselt intrigeeriv – muinsuskaitseliselt intrigeeriv ja konserveerimise aspektist intrigeeriv.
   Käimlalaudu restaureerima asudes keerlesid peas
vastuolulised mõtted: millega me õigupoolest tegeleme,
kas (funktsionaalse?) arhitektuurse objekti, nüüdisaegse
galeriiteose või hoopis tulevase museaaliga? Kõik need
pärandi liigid eeldavad ju erinevat lähenemist mitte ainult
metoodilises, vaid ka kontseptuaalses mõttes.
   Pidime välja töötama meetodi, mis oleks realiseeritav
mõistliku kiirusega, tagaks laudade stabiilsuse ja sobituks
samas galeriikonteksti. Ilmselt pole just paljude peldikute
pehastunud laudu käsitsetud nii peente pintslite-süstalde
ja spetsiifiliste konservantidega, dokumenteeritud infrapuna- ja ultraviolettkaameratega.
  JS: Pärast kaht restaureerimiskuud olid lauad valmis,
et need taas õiges järjekorras kokku panna. Kuna puit oli
endiselt habras, siis oli vaja teha talle metallist karkass,
mis võimaldaks seinte lihtsamat liigutamist ja eksponeerimist. Lõpptulemusena ei ole käimla kunagine
arhitektuur küll säilinud, kuid tekst seintel on seda
paremini vaadeldav.
  HH: Konserveerimispraktikast tekitas veel enam
vastuolulisi emotsioone küsimus, kuidas suhtuda ühe

PROLOOG
Järgnev lugu räägib ühest vanast käimlast, mis asus
Kodavere kirikuaias ja pakkus ligikaudu saja aasta jooksul
kirikulistele kergendust.
   Käimlal, mis esmapilgul ei paistnud silma millegi
erilisega, oli veel üks roll – nimelt toimis ta omamoodi
külalisteraamatuna, kuhu hakati kandeid tegema juba
selle valmimisaastal. Peale nimede kirjutati selle seintele
muudki: lauluraamatute salme, igasugu obstsöönsusi ja
luuletusi isikliku hügieeni teemal ning kuuldavasti koguni
Juhan Liivi luulet.
   Iseenesest pole täissoditud peldikus midagi erilist,
kuid Kodavere käimla teeb huvitavaks kirjutiste vanus.
Valdavalt kahe maailmasõja vahelistest aastatest pärinevad tekstid iseloomustavad aega, mil kirik oli oluline
keskus – koht, kus käis koos enamik piirkonna elanikke.
Kodavere käimla esimene dateeritud sissekanne pärineb
1916. ja viimane 1947. aastast.
   Kiriku kõrval asuv käimla oli oma vastandlike omaduste poolest – olles korraga nii privaatne kui ka avalik –
selliseks isetegevuseks hea koht. Jääb mulje, et see toimis
ümbruskonna noorte seas omamoodi ventiilina, kus elati
välja pühakoja tõsises keskkonnas kammitsetud energiat.
Igal juhul oli välikäimla populaarne koht, kuhu on jäädvustatud kümneid ja kümneid kirjutisi, mis viivad meid
ajas tagasi tollal elanud inimeste juurde.
   Käimla kirjutised on osa kohalikust pärimusest ja
seetõttu väärt säilitamist, kuid ehitis on huvitav ka arhitektuuriajaloolisest aspektist. Juhan Kilumets on öelnud:
„Kodavere käimla polnud mitte niisama kokku klopsitud,
vaid läbi töötatud, võiks öelda, et isegi arhitektuurne
objekt. Ainus see meil polnud, kuid kindlasti oli tegemist
žanrilise harulduse ja paraadnäitega omasuguste hulgas.“1
   2018. aastal sai lääpa vajunud välikäimlast nüüdiskunsti teos, mida Jaanus Samma on näidanud projekti
„Kunstnikud kogudes“ raames Liivi Muuseumis näitusel
„Kiri seintel. Kodavere välikäimla“ ja isikunäitusel
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1., 2. Kodavere kiriku välikäimla oma algses asukohas 2017. aastal. Fotod Jaanus Samma 3. Kodavere käimla Nomas Foundationi galeriis
Roomas septembrist detsembrini 2018. Foto Roberto Apa
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ja väärtusliku objektiga, kuid linnas, kus kaitsealuseid
objekte on niigi koormavalt palju, võib peldiku kui millegi
tähelepanuväärse eksponeerimine mõjuda ootamatult.
   Kodavere kiriku välikäimla juures on huvitav mõelda,
mis teeb ühe objekti väärtuslikuks. Kas selle väärtust saab
mõõta ajalisest perspektiivist – sellisel juhul ei ole sada
aastat kuigi palju? Või esteetilisest printsiibist? See on ju
käimla! Või on veel mingeid kihistusi, mida vahel ei osata
märgata?
  HH: On selge, et Itaalias on massiliselt universaalse
tähtsusega pärandit, mille väärtusi ei pea otsima kaude,
siduma konteksti, kogukonna või argieluga. Täiesti
isiklikust perspektiivist vaadatuna võin öelda, et töötades
kaheksa aastat paralleelselt Itaalias taoliste suurte
ja globaalselt tähenduslike kultuuriobjektidega, tundus
tõesti meie enda pärand esmapilgul tagasihoidlik. Kuid
see õpetaski selgelt ja kiiresti aru saama, et pärandi väärtused on seotud aja, koha, konteksti, kultuuriruumi ja
inimestega.
   Kui materiaalne kultuur ei ole nii üheselt ja selgelt
peo peale tõstetud nagu Itaalias, siis just nimelt see
panebki laiemalt vaatama ja analüüsima, mis üldse teeb
pärandist pärandi ning mis on meie, st pärandi säilitajate
roll ja võimalused selles protsessis – kui asjad ei kõnele
iseenesest, peab need kõnelema panema.

kohaspetsiifilise arhitektuurse objekti transformeerumisse
galeriiteoseks. On see ikka muinsuskaitseliselt aktsepteeritav?
   Mida enam ma erialaga tegelen, seda enam tundub,
et kohati oleme oma valdkonnas liigselt kinni väljakujunenud reeglites ning arvame, et ajaloo säilitamisel on ainult
üks kindel tee – autentsuse säilitamine. Erialasisene
diskussioon keerleb enamasti autentsuse olemuse ümber,
kas siis laiemal teoreetilisel tasandil või konkreetse objekti
raames. Aga Jaanuse käimla-käsitlus pööras konventsioonid pea peale, sest ei lähtunud mitte objektist endast, vaid
sellesse peidetud lugudest, inimeste lugudest, ja tõi selle
hästi jõuliselt esile.
   Mulle endale tundubki, et sageli ei kõneta meid niipalju mitte mineviku asjad iseeneses kui asjadega seotud
inimesed ja nende lood. Konventsionaalne muinsuskaitse
ei oska neid lugusid sageli märgata või füüsilise mateeria
kaudu esile manada. Selleks ei ole meil lihtsalt samu
erialaseid tööriistu, mis on kunstnike käsutuses.
  JS: Kui ma seda käimlat esimest korda nägin, siis
tekkis mul kohe küsimus, miks ei ole seda kaitse alla
võetud. Kirik ja selle ümber olev aed on kaitse all, aga aias
olev käimla, mis võiks olla kompleksi osa, ei ole.
  HH: Kui käimla oleks olnud kaitse all, vaevalt
oleks sul olnud võimalik midagi sellist teha. Alati polegi
füüsilise objekti administratiivne kaitsmine parim viis
ega garantii selle säili(ta)miseks. Mulle tundub, et sinu
lähenemine pärandile loojana on hea näide sellest, kuidas
muinsuskaitseliselt harjumuspäraseid kontekste ümber
mängides on võimalik näha ja näidata väärtusi täiesti uuel
skaalal ning säilitada minevikuobjekte, mille hävimine
oleks muidu paratamatu.
  JS: Tundsin huvi ka käimla ajaloo vastu. Pärast
mõningast tuhnimist arhiivitoimikutes jõudsin Kodavere
koguduse koosolekute protokollideni, kus oli kirjas,
et plaan kiriku juurde välikäimla ehitada tekkis juba
1914. aastal, kuigi tegudeni asi tookord veel ei jõudnud.
Aga 1916. aasta maist on kirjas: „Konwent otsustas
Kodawere kiriku juure wäljakäimise koha kahe poolega
ehitada. Konwent lubas selle peale kuni 70 rubla ja wolitas
§6 nimitatud komissioni tööd wälja anda.“ Kuna ka vanim
kanne, mida praegu on nendelt seintelt võimalik leida,
on „A. E 5.X.1916“, siis võime pidada käimla vanuseks
vähemalt 102 aastat.
   Leidsin ka ühe foto 1920.–1930. aastatest, mille
nurgas olevas tumedas kogus on võimalik ära tunda
peldiku otsasein. Rohkem fotosid pole õnnestunud leida,
kuna kirikust pilti tehes on katsutud leida ikka nurk, kust
käimla peale ei jääks.
   Eneselegi teadvustamata ei märka me tihti asju,
mis on väga harilikud või natuke ebameeldivad, asju, mis
pole lihtsalt tähtsad. Ja nii juhtubki, et see kõige elulisem
osa jääb tähelepanuta ja kaob.
   Kodavere kiriku välikäimla näitamine Roomas tõi
esile uued teemad, millele ma ei olnud varem mõelnud.
Minu jaoks ei olnud küsimust, miks on tegu huvitava

EPILOOG
Pole palju kohalikku kultuuripärandit, mis on jõudnud
kunsti ja muinsuskaitse Mekasse Rooma. Paradoksaalselt
oli see au just Kodavere käimlal, ehkki muinsuskaitselises
mõttes pisut äraspidisel viisil. Aga lisaks äraspidisusele
on sellest loost õppida ka pärandispetsialistidel: julgem
dialoog teiste valdkondadega võib avardada artefaktide
säilitamise piire.

1
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Jaanus Samma vestlus Juhan Kilumetsaga 11.05.2018 Tallinnas.
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4. Käimlalaudade konserveerimise protsess. Foto Mari Volens 5.–7. Infrapuna-ülesvõtted käimlakirjetest. Fotod Andres Uueni
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KUNSTIMÄLESTISTE
NIMEKIRJADE KORRASTAMINE
Linda Lainvoo

selline olukord siis, kui ikoonil on kujutatud üht pühakut,
kuid kaitse alla võttes on tehtud viga ja nimetuses on teine
pühak. Vahel on viga mälestise materjalis, näiteks on
vähemasti nimetuse järgi kaitse all üks hõbedast tornikell.
Samuti on nimetustes ohtralt eksitusi dateeringu ja
autoriga või on nimetus lihtsalt väga üldine ja kohati
koomiline, näiteks vana vaip.
   Nimetuste muutmise protsessi puhul pole vähetähtis seegi, millist tüüpi nimetuse kasuks otsustada.
Tuleb valida, kas eelistada pigem lakoonilisi nimetusi
või kajastada neis ka lisainfot, kui see on teada (nt autor,
dateering, materjal).

Kunstimälestiste nimekiri on aastakümnete jooksul erinevate muinsuskaitsjate ja riigikordade ajal kujunenud
kogum, mis peegeldab peaaegu sama palju ajaloolisi
olusid kui kaitse alla võetud asjade väärtust. Selles on
ligikaudu 13 500 nimetust.
   Et saada selgust, mis olukord nimekirjas valitseb,
tehti 2014.–2015. aastani kunstimälestiste inventuur
(pikemalt on seda teemat käsitletud 2015. a aastaraamatus). Selle tulemuste alusel on nüüd asutud
kunstimälestiste nimekirja korrastama.
EKSIMUSED NIMEKIRJAST VÄLJA
Esimese sammuna arvati nimekirjast välja 36 nimetust,
mis olid kaitse all ekslikult. Need olid asjad, mis olid
saanud mälestise numbri, kuid mida tegelikult pole
kunagi olemas olnud ja mis olid nimekirja jõudnud
inimliku eksitusena.
   Nendega koos võeti nimekirjast maha ka 70 nimetust, mis olid sinna sattunud kaks korda. Seegi on inimliku eksituse tagajärg. Ilmselt olid vead tekkinud nimekirjade kopeerimise ja ümbertõstmise käigus.
   Kuna tegu oli siiski nimetuste kustutamisega, eelnes sellele sammule põhjalik uurimistöö. Iga üksiku asja
puhul veenduti, et andmed oleksid õiged ja nimetus tuleb
tõesti kustutada. Kontrollile Muinsuskaitseametis järgnes põhjalik analüüs Kultuuriministeeriumis, kus vaadati
ameti esitatud andmed üle ja töötati välja nimekirjast
mahaarvamise jaoks sobiv käskkirja vorm.
   Muinsuskaitseametis vormistatud käskkirja eelnõus said kõik mahaarvatavad nimetused seejärel
juurde täpsustuse kustutamise asjaolude ja põhjenduste
kohta. Inventuuri lõpetamisest esimeste muudatuste
jõustumiseni kulus peaaegu kaks aastat.

KOMPROMISSID ÕIGEUSU
VALDKONNA NIMETUSTES
Omaette küsimus on õigeusu valdkonna nimetused.
Ühest küljest peavad nimetused olema võimalikult täpsed,
teisest küljest tuleb silmas pidada, et kultuurimälestiste
nimekiri ja kaitse all olevad objektid peavad olema arusaadavad laiemale hulgale inimestele – nii ametnikele kui
ka tavakasutajatele. Sellest tuleneb vajadus leida kesktee
spetsiifiliste, õigeusu traditsioonis kasutusel olevate ja
laiemale ringile arusaadavate nimetuste vahel.
   Üks võimalus on võtta kasutusele teatud lihtsustused. Näiteks saab loobuda Jumalaema ja Kristuslast kujutavate ikoonide puhul täpsetest nimetustest (nt Kaasani
Jumalaema, Smolenski Jumalaema) ning lisada need
täpsustused mälestisel lehe kirjelduse väljale.
   Sel juhul jääb siiski üles küsimus, kas tuleks
unifitseerida kõik n-ö õhtumaa keelde ja kasutada luteri
traditsioonis levinud nimekujusid. Sel juhul räägitaks
Jumalaema asemel ainult neitsi Maarjast ja Jumalaema
rõõmukuulutuse asemel Maarja kuulutusest, eelkäija
Johannese asemel ristija Johannesest jne. Selliseid
näiteid võib leida kümneid.
   Alati on võimalus kasutada mõlemat nimekuju, ent
kardetavasti muudab see mälestiste nimed kohmakaks
ja lohisevaks. See kõik on läbivaidlemise ja otsustamise
küsimus.
   Kuigi nimetuste täpsustustega sisuliselt midagi
mälestiste kaitses ei muutu, saab ka neid parandusi sisse
viia üksnes kultuuriministri käskkirjaga. Selle juurde tuleb
lisada selgitused ja põhjendused nimemuutuse vajaduse
kohta. Vaieldamatult muudab see protsessi keerulisemaks
ja aeganõudvamaks. Et on tõenäoline, et asjaolusid, mille
tõttu vajavad mälestiste nimetused muutmist, ilmneb ka

NIMETUSED KORDA
Järgmise sammuna hakatakse korrastama kunstimälestiste ebatäpseid nimetusi. See on mahukas ettevõtmine,
sest inventuuri tulemusel selgus, et nimemuutust vajab
peaaegu 5300 kunstimälestist.
   On mälestisi, mille nimetus tekitab lihtsalt segadust
ja vajab seetõttu täpsustamist. Üksjagu on tarvis nimetusi
ka ühtlustada, et kasutuses oleks sama väljend. Näiteks
on praegu paralleelselt kasutusel nii nimekujud pateen
kui ka leivik ning seinalühter ja seinabraa.
   Nende kõrval on aga ka olulisemaid vigu – leidub
mälestisi, mille nimetus on täiesti eksitav. Näiteks on
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edaspidi, oleks otstarbekas, kui nimetust muuta oleks
lihtsam.

1

KOMPLEKTID OSAKS SÜSTEEMIST
Edasiste sammudena ootab ees komplektide moodustamine ja kinnisosade liitmine. Peaaegu 3700 mälestist on
osa komplektist ja uusi komplekte tuleb luua üle 900.
   Komplektide loomise eesmärk ongi ennekõike kaitsta
tervikut ja aidata kaasa selguse saavutamisele. Nimelt on
paljud kaitse all olevad vallasasjad osa suuremast tervikust
ja sellisena tuleb neid käsitada ka mälestiste nimekirjas.
   On ilmne, et algusest peale ühte komplekti kuulunud
armulauariistad ei peaks olema eraldi mälestised. See pole
ei otstarbekas ega põhjendatud, liiatigi komplektsus ainult
suurendab, mitte ei vähenda nende väärtust. Sama kehtib
nii ühe ikonostaasi ikoonide kui ka samasse serviisi
kuuluvate nõude kohta. Selliseid näiteid on arvukalt.

2

KUNSTIMÄLESTIS KINNISMÄLESTISE OSANA
Mõnevõrra sarnast laadi töö on kinnismälestiste juurde
kuuluvate selliste objektide liitmine kinnisosaga, mis on
kaitse all kunstimälestisena. Neid on üle 270. Need on
peamiselt ehitismälestisest hooneosad, mida saab tõhusamalt kaitsta hoone väärtusliku detailina. Ennekõike
on need interjööris, aga ka eksterjööris leiduvad detailid,
olgu selleks siis seinamaalingud, trepid, ahjud, uksed
või uksekoputid.
   Selliste kunstimälestiste kinnisosadega liitmine
loob eeldused paremaks kaitseks ka sellisele materjalile
ehitismälestistes, kus sarnased asjad ei ole eraldi kunstimälestiseks tunnistatud, kuna see aitab vältida segadust.
Ühtlasi rõhutab see arusaama, et ehitismälestise eri osad
on mälestise olulised detailid, mida tuleb ka sellistena
käsitada. Juhtudel, kus eelkirjeldatuga sarnane materjal
on kunstimälestisena kaitse all, kuid hoone ise ei ole
tervikuna mälestis, jäävad detailid ka edaspidi kunstimälestistena kaitse alla.
   Viimasena ootab ees kõige keerulisem ja vastutusrikkam osa nimekirjade korrastamisest – riikliku kaitse
eeldusele mittevastavate mälestiste nimekirjast väljaarvamine. Nimekirjade ülevaatamiseks ja riikliku kaitse
eeldusele vastavuse hindamiseks loob aluse uus
muinsuskaitseseadus.
   Sedavõrd kaaluka otsuse puhul tuleb aga esmalt teha
väga põhjalik eeltöö ning tõsiselt analüüsida, kas üldse
ja kui, siis millised on need praegu mälestisena kaitse
all olevad objektid, mis pikemas plaanis riiklikku kaitset
ei vaja.
   On vaja mõista, et mälestiste nimekiri pole mitte
lihtsalt üks esemete loend või muinsuskaitseametniku
töövahend, vaid kommunikatsiooniakt. See kõneleb
sellest, mida me oleme otsustanud (ja teatud piirini ka
sellest, kuidas) riiklikult hoida ja kaitsta. See nimekiri
kõneleb meie ajaloost ja väärtustest ning peab sellisena
olema selge, põhjendatud ja arusaadav.

3

1. Võru Jekateriina kirikus oli eksituse tõttu kaks korda kaitse
alla võetud suisa 31 eset. Kusjuures mõlemad kaitse alla võtmised
toimusid sama 1997. aasta 19. märtsist pärineva kultuuriministri
määrusega. Fotol kujutatud Võru Jekateriina kiriku peeker (mälestise
reg-nr 7968) oli kuni 2017. aasta juunikuuni kaitse all kahe numbriga. Foto Ülle Jukk 2. Sagadi mõisas on kaitse all mälestis
nimetusega „Vana vaip“ (reg-nr 2556). Tegu on 20. sajandi alguses
valminud lilleornamendi ja loomafiguuridega Pärsia vaibaga, mis oli
tollal jõukamates kodudes levinud sisustuselement. Mälestise
mõnevõrra koomiline nimetus vajab kindlasti täpsustust. Foto Kadri
Tael 3. Suure hulga mälestiste puhul on nimetuse vead seotud vale
tehnika, dateeringu või autori märkimisega nimetusse. Kose kiriku
altarimaal nimetusega „Altarimaal „Kristus ristil” (mälestise reg-nr
3601), C. Walther, annet. 1774 (õli, puit), on üks paljudest sellistest
näidetest. 18. sajandi II poolest pärineva maali tegelik autor on
teadmata. C. Walther nimetati maali autoriks ilmselt seoses tõigaga,
et 1853. aasta altariremondi käigus asetati vana maali ette
C. S. Waltheri lõuendmaal „Kristus ristil”. Foto Ülle Jukk
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KILLUKE ITAALIAT
TALLINNA SÜDALINNAS
Malle-Reet Heidelberg

   Paavsti külaskäigu puhul tehti kirikuruumis remonti
ja võeti ette ka altarimaali restaureerimine. Maal oli tugevasti mustunud ja selle kattelakk kolletunud. Lõuend oli
alaosas vajunud tugevatesse voltidesse, rebides katki ka
nurgad. Suve- ja talverežiimi vaheldumise käigus voldid
pisut suurenesid ning tõmbusid taas koomale – nii, nagu
muutus kliima kirikuruumis.
   Tekkis küsimus, kas viga on lõuendis, mis on
niiskusele liiga vastuvõtlik, või on vea põhjus altaritagune
paks kivisein, mis on ühenduses maaga. Teine õigustatud
küsimus, mis üles kerkis, seisnes selles, et kui maali
lõuend ka õnnestub sirutada, kas siis voldid tekivad
kirikuruumis uuesti.
   Kui maal oli seinalt eemaldatud, oli selle tagaküljel
märgata veeniresid. Ilmselt oli teatud ajal olnud ruumis
äärmiselt niiske. Kirikurahvas teadis, et eelmine kord
remonditi ruumi maali seinalt eemaldamata. Lagede ja
seinte värvimisel eraldub niiskust teadupärast väga palju
– niiskus oligi lõuendile kondenseerunud ning selle välja
venitanud. Edaspidi kuivas riie küll ära, kuid oma suuruse
tõttu jäi tekkinud asendisse. Maali kõrgus on nimelt peaaegu kolm ja laius ligikaudu kaks meetrit nagu originaalil.
   Väga massiivne ümbrisraam oli enam-vähem rahuldavas seisundis ning vajas pinnaviimistluse puhastust ja
parandusi. Maali alusraam oli terve, kuid liistud olid kitsavõitu ja suhteliselt õhukesed. Korralikku vana alusraami
on kahju uue vastu välja vahetada. Pealegi kahjustab maali
eemaldamine ja uuesti kinnitamine ääriseid ning on
ohtlik ka maalile, eriti veel nii suurele.
   Nurkade parandused sai teha lokaalselt ning lõuend
sirutati kiilude ja niiskete kompresside abil. Pärast kiilude
korrigeerimist otsustasime tugevdada raami tagant jäiga
toestusega ja nurki metallklambritega.
   On hämmastav, et väga tugevast vajumisest hoolimata oli maali- ja krundikiht hästi kinnitunud ega vajanud
konserveerimist. Puhastustöö ja kolletanud laki eemaldamise järel avanes kujutatu täies ilus.
   Enne maali kirikuruumi tagasipanekut paigaldati
seina ja lõuendi vahele võimaliku niiskuse tõrjeks
kaitseekraan. Edaspidist näitab juba aeg.
   Maali restaureeris Malle-Reet Heidelberg ja raami
Vaike Vahter. Puidutööd tegi Tiit Villemsoo.

Tallinna vanalinnas Vene tänaval asub Peetrusele ja Paulusele pühendatud roomakatoliku pühakoda, mida paavsti
2018. aasta külaskäigu eel korrastati ja restaureeriti.
   Kiriku altarimaalil on kujutatud Maarja taevaminekut. See on tundmatu autori, arvatavalt 19. sajandi
keskpaigas maalitud koopia Itaalia barokk-kunsti meistri
Guido Reni teosest „Madonna Assunta“. Originaalteos
pärineb aastast 1640 ja asub Saksamaal Münchenis.
Maali kinkis kogudusele Baieri kuningas Ludvig I.
   Koopia on maalitud väga professionaalselt ja samas
säästlikult. Ülaosas inglipeadel ja Maarja sallil on märgata isegi pliiatsiga tehtud alusjoonistust. Kunstnik pidi
hästi teadma, mida ja kuidas teha ning kuidas mõjub suur
maal kaugusest vaadates. Varjude kontrastid valgusega
on mahedad, kuid samal ajal mõjub maal väga ruumiliselt.
Meeleolu on ilus ja helge. Maarja külgedele sirutatud
kätele avaneb taevas, kuhu ta tõuseb inglite toel. Naine
on kaunis ja noor – tõeline madonna.
   Eesti kirikute altarimaalid on enamasti kurvad ja
rõhutud, kujutades surma traagikat. „Madonna Assunta“
seevastu kajastab ülestõusmise helgust ja ülevust,
tuues hallile ja pimedale põhjamaale lõunamaist soojust
ja elurõõmu.
1

1. Maali mahavõtmine. Foto Vaike Vahter
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2. Voldid maali alaosas. Fotod Vaike Vahter 3. Veenired tagaküljel 4. Alusraam toestusega. Fotod Malle-Reet Heidelberg 5. Üldvaade pärast
restaureerimist 6. Restaureeritud maal algsel asukohal. Foto Mait Heidelberg
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EÜS-i SEINAPANNOO.
ÜHE AJALOOLISE MÄLESTUSMÄRGI
TÄNAPÄEVANE TAASTAMINE
Hilkka Hiiop, Tiina-Mall Kreem

Restaureerimisprotsessi lähtepunktiks valiti seisukoht,
et pannoo süžeeline terviklikkus tuleb taastada lähtuvalt töö ajaloolisest kontekstist – seotusest EÜS-i ajaloo
ja majaga. Töö algas maali „Kalevipoja õhtud“ ja teistest
maalidest jäänud kolme tüki restaureerimisest.
   Seejärel tehti pannoo 1938. aasta mustvalge foto
põhjal originaalsuuruses tekstiilalusel väljaprint, millele
„istutati“ hävitatud maalide säilinud originaaltükid.
Nii muudeti teose algne tähendus ja jutustus uuesti loetavaks, säilitades samal ajal selle keerulisest saatusest
kõneleva fragmentaarsuse.
   Rekonstrueeritud pannoo esmaesitlus toimus
2018. aasta märtsis Kumu näitusel „Ajalugu pildis –
pilt ajaloos“. Küsimus selle kohta, kuidas sobitub pannoo,
mille ees EÜS-i liikmed tegid 1930. aastate lõpul ühispilte, pärast näitust tagasi oma algsesse asukohta EÜS-i
majja, jäi siis veel õhku.
   2018. aasta juunis toimus Eesti Kunstiakadeemia
muinsuskaitse- ja konserveerimisosakonna kevadkonverents koos õnnestunud katsega: ette võeti pannoo
virtuaalne esitlus EÜS-i saalis. Juba sama aasta
septembris paigaldati teos oma algsele asukohale ning
avati 80 aastat pärast esmaavamist taas pidulikult.
   Oma ajaloolises kodus kannab see keerulise
saatusega kunstiteos nüüd juba hoopis suuremat EÜS-i
ja Eesti ajaloo mälestusmärgi rolli kui 1930. aastate lõpul.
Loodetavasti annab pannoo ja selle taastamise lugu
julgust olla ka edaspidi pärandiga tegeledes ajaloo suhtes
pieteeditundeline ning probleeme lahendades uuendusmeelne.
   Vt ka videodokumentatsiooni:
https://www.youtube.com/watch?v=n6AZrK01DmY

9. oktoobril 1938 avati Tartus Eesti Üliõpilaste Seltsi
(EÜS) majas esimene eesti kunstniku maalitud hiiglaslik (u 10 × 3 m) lõuendalusel seinapannoo. Aleksander
Bergmani (1940. aasta sügisest Vardi) kolmeosaline teos
kujutas kolme tähtsaimat hetke EÜS-i, aga ka eesti rahva
ajaloos: eesti esimese põlve haritlaste koondumist aastail
1870–1872 rahvuseepose „Kalevipoeg“ ümber (õhtuid,
millest kasvas välja EÜS), algul seltsi, hiljem Eesti lipuks
saanud trikoloori õnnistamist 1884. aastal ning seltsi
liikmete in corpore minekut Vabadussõtta.
   Pärast 1940. aasta kommunistlikku riigipööret võeti
eesti rahvuskultuuri ja -riiki ülistav kunstiteos – maalid
„Kalevipoja õhtud“, „Lipu õnnistamine“ ja „Vabadussõtta
minek“ – seinalt maha. Need viidi Eesti Rahva Muuseumisse, kus nad teadmata ajal suures osas hävitati: lipu
õnnistamist ja Vabadussõtta minekut kujutavad maalid
lõigati tükkideks. Lõhkumata jäi ainult maal „Kalevipoja
õhtud“. Sellel polnud nimelt näha rahvuslippe ja see
kujutas raamatu ühislugemist, mida soosis ka nõukogude
võim, muidugi oma tagamõttega.
   1950. aastatel alanud Eesti muuseumide kogude
korrastamise tulemusel toodi „Kalevipoja õhtud“ koos
kolme pannoost juhuslikult väljalõigatud tüki ja kavanditega kui kunstiväärtuslik teos Eesti Kunstimuuseumi.
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist tagastati need kõik
EÜS-ile kui õigusjärgsele omanikule. Oma ajaloolisesse
koju jõudes oli sõna otseses mõttes ajaloo hammasrataste
vahele jäänud teos väga halvas seisus. Pannoo kui terviku
taastamise plaanini jõuti alles 2014. aastal seoses
Tallinnas Kumu kunstimuuseumi suure ajaloopildi
näituse ettevalmistamisega ja EÜS-i vilistlaste
toetusel.
   Kui pannoo jäänused 2014. aasta suvel EÜS-i maja
saali põrandal lahti rulliti, kerkis hulk küsimusi. Mil moel
on võimalik taastada kunstiteos, mille kolmest osast on
säilinud tervikuna ainult üks ja mille kahest maalist on
alles üksnes juhuslikud, iseseisva tähenduseta lõuenditükid? Mis saab üldse olla sellisesse olukorda sattunud
pannoo väärtus? Kas see on säilinud originaalne materjal
oma fragmentsuses? Või seisneb pannoo väärtus selle
terviklikus jutustuses EÜS-i ja Eesti ajaloo mälupaikadest? Kas fragmendid suudavad iseseisvalt jutustada
kunstiteose loomise ja saatuse lugu või tuleb see pannoo
kui terviku rekonstrueerimisega (taas)luua?

Raamat „Suur pilt. Eesti Üliõpilaste Seltsi pannoo
1938–2018“ (EÜS Kirjastus: Tartu, 2018)
Meeskond: Hilkka Hiiop, Üllar Juhanson, Merike Kallas,
Tiina-Mall Kreem, Johanna Lamp, Frank Lukk, Villu
Plink, Mihhail Staško, Allan Talu, Taavi Tiidor, Johanna
Toom, Edgard Umblia, Andres Uueni, Varje Õunapuu,
Uderna Puit, Serireklaam.
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1. EÜS-i liikmete ja külaliste ühisfoto 1939. Fotod EÜS-i arhiiv 2. Rekonstrueeritud pannoo avamisel EÜS-i majas 2018. aasta septembris
tehtud ühisfoto
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„KASUTUKS“ MUUTUNUD
KUNSTIMÄLESTISE TAGASITULEK
Merike Kallas

krobeliste ning ülejäänud pinnast järsult eristuvate krohvitäidetega parandati ja retušeeriti. Ühekordse tellislao
asemel olid topeltseinu nõudnud ka maali autor ja tollal
ruumi kujundanud Maia Laul, ennustades vastasel korral
probleeme.
   Kahjustused maalingut kandvas tellisseinas
süvenesid hoone iga ümber- ja juurdeehitustöö käigus
ning pannood lõhestas alumise müüriosa tagasilangusest
tekkinud 2–3 cm nihkega pragu.
   Lisaks pragudele, varisenud krohvikihile ja rohmakatele parandustele rikkusid maalingu üldilmet aastakümnete jooksul selle pinnale kogunenud mustusekiht ning
terve galerii mitmesuguseid pindmisi kahjustusi.
   Konserveerimise eesmärk ei olnud mitte muuta maali
kannatusterohke minevik visuaalselt olematuks, vaid viia
ta seisukorda, kus kahjustused ei takistaks pannoo kui
kunstiteose vaatlemist.
   Esmalt tehti struktuuriparandused maalingut
kandvas tellisseinas: täideti müüripraod ja kinnitati varisemisohtlik krohvikiht. Maalikiht puhastati, varasemad
parandused eemaldati ning asendati delikaatsemate
lubikrohvitäidete ja retuššidega. Suured praod ja täited
toneeriti kujutist rekonstrueerimata. Pisut arheoloogilist
tunnetust annab freskole seda Rimi toidukauplusest ja
selle iseteeninduskassadest eraldav klaassein.

2018. aasta kevadel sai teoks ühe aastakümneid vaka
all – õigemini kipsi ja kardina taga – hoitud kunstimälestise konserveerimine. Kaheksameetrine jupp freskotehnikas pannood (valmimisaeg 1976–1977, autor EevaAet Jänes; kunstimälestis nr 1589) on ainus säilinud
osa suurejoonelisest maalitsüklist, mis kunagi kaunistas
Tallinnas Pärnu mnt 139 paiknenud Kalevi kommivabriku
sööklaruumide seinu, mis praegu on hoopis Rimi poeketi
valduses.
   Mahuka kunstitellimusega tähistas Kalev tollal nii Eesti kondiitritööstuse 170 aasta juubelit kui ka
1957. aastal valminud tootmishoones täitunud 20 aastat.
   80 meetrit pikk pannoo koosnes tugipostidega liigendatud kümnest maalist, mis kujutasid vabrikunoori töötamas magusaliinidel, musitseerimas, tantsimas ja looduses
aega veetmas.
   Et hooned 1996. aastal erastati, järgnesid suured
muudatused: Kalevi söökla likvideeriti ja neis ruumides
plaaniti avada mööblisalong. Enne Muinsuskaitseameti
sekkumist jõuti välja lõhkuda enamik vaheseintest, kahjuks koos juba 1978. aastast monumentaalkunsti suurepärase näitena mälestiseks tunnistatud freskodega. Uue
seinakarkassi alla peidetud maalinguosa avastati taas alles
2008. aastal hoone juurdeehitustööde käigus, kuid kehva
seisukorra tõttu varjati maaling peagi draperiiga.
   Seinte konstruktsioonivigade tagajärjel olid praod
tekkinud freskodesse juba Kalevi söökla päevil, mil neid

Konserveerimistööd tegi H&M Restuudio OÜ.

1

1. Kalevi kommivabriku kunagise söökla stiilne interjöör kõiki seinu maast laeni katvate freskodega. Foto Eesti Ajaloomuuseum
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2., 3. Kahjustunud maalingupind enne konserveerimise algust. Fotod Kristjan Müil 4. Säilinud maalingufragment pärast konserveerimist.
Foto Villu Plink 5. Freskot eraldab Rimi kaupluseruumist kaitsev klaassein, millele on paigaldatud maalingu ajalugu ja konserveerimist
tutvustavad infotahvlid. Foto Merike Kallas
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KES IKKAGI ON TALLINNA TOOMKIRIKU
KANTSLI KÕLARÄÄSTA AUTOR?
Tiina-Mall Kreem, Hilkka Hiiop

Probleemile pakkus ühe võimaliku lahenduse arhiividokument, mille Triin Kröönström avastas Tallinna Linnaarhiivist. See on aastatel 1724–1726 toomkiriku kantsli ja
toolide juures tehtud tööde loetelu, mille järgi maksti töö
eest palka kujur Salomon Zeltrechtile ja maalija Johann
Heinrich Fickile (TLA. 237.1.143, 1.02.1726).
   Need olid kaks linna parimat ning seepärast ka toomkoguduse kui väga nõudliku tellija ja tellimuse konteksti
hästi sobituvat kunstnikku. Mõlemad olid umbes samal
ajal seotud ka Kadrioru lossi peasaali kaunistamisega.
Zeltrechtilt pärinevad keiserliku suvelossi peasaali stukist kuulsuse geeniuste skulptuurid, lillevaasid, keisri ja
keisrinna nimetähtede kartušid jms. Ficki tööks on peetud
lossi merepoolses tiibhoones säilinud laemaale.
   See arhiivileid seab Ackermanni uurimisrühma ette
uusi küsimusi ja ülesandeid. Peale Ackermanni loomingu
tuleb nüüd üle vaadata ka Rabe ja Zeltrechti pärand.
Lisaks tuleb veel 2019. aastal jätkata peaaegu kaks kuud
väldanud toomkiriku kantsli konserveerimist ja uurida
kõlaräästa skulptuure lähemalt. Samuti tuleb ilmselt
natuke tegeleda Fickiga.
   Selle aastaraamatu koostamise ajal ei võta uurimisrühm toomi kantsli kõlaräästa ja koos sellega valminud
kantsli uue trepirinnatise autori küsimuses siiski veel
kindlat seisukohta. Kunstiteoste atribueerimine on väga
vastutusrikas ülesanne. Elame, töötame edasi, näeme!
Intriig on igatahes õhus.

2018. aasta sügisel jõudis Ackermanni uurimisrühm
ringiga tagasi Tallinna toomkirikusse, kust oli saanud
projekt „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe
ja andekas“ 2016. aasta altariseina uuringutega alguse.
Vahepeal tehti uuringuid Tallinna Rootsi-Mihkli, Karuse,
Lihula, Martna, Türi, Hageri, Koeru, Kullamaa ja
Simuna kirikus.
   Kui 2016. aastal ehitati Tallinna toomkirikus tellingud Ackermanni peateose, toomi retaabli (1694–1696)
ümber, siis seekord kerkisid need tema töökojas valminud
kantsli korpuse (1686) ja senise teadmise kohaselt Johann
Valentin Rabe tehtud kõlaräästa (1720. aastad) ümber.
   Eesmärk oli teostada kantsli uuringud ja konserveerimine. Uuringud olid vajalikud selleks, et leida vastus
küsimusele, kui palju on Ackermanni kantslit muudetud
pärast selle ümbertõstmist (kiriku pikihoone lõunalöövist
võidukaare põhjaküljele). Konserveerimise eesmärk oli
puhastada rohkem kui 330-aastane barokk-kunstiteos
ning kinnitada selle kõlaräästa figuuride ja kirjaväljade
ulatuslikult lahti löönud polükroomia.
   Tellingud pakkusid võimaluse vaadelda kantslit lähedalt ja see muutis Ackermanni uurimisrühma algset probleemideringi. Tekkis küsimus, kas kantsli kõlaräästa autor
on ikka Johann Valentin Rabe. Nimelt selgus, et kõlaräästa figuurid ei sarnane Rabele omistatud figuuridega,
millega uurimisrühm oli oma töös varem kokku puutunud
(näiteks Hageri kirikus). Senine teadmine, et kõlaräästa
autor on Rabe, pärines Sten Karlingilt.
1

2

1. Toomkiriku kantsel restaureerimisaegsetes tellingutes 2. Tallinna Linnaarhiivist pärit dokument, mille järgi maksti töö eest palka kujur
Salomon Zeltrechtile ja maalija Johann Heinrich Fickile

66

KUNST
3

3. Toomkiriku kantsel enne restaureerimistööde algust. Foto Peeter Säre
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KIRJU KOERU
Hilkka Hiiop, Anneli Randla

   Kõige varasemas järgus – 13. sajandi lõpus –
maaliti võlvide vöönd- ja kilpkaartele ning akende ümber
vaheldumisi punased ja hallid kvaaderkivid.
   Tõenäoliselt 15. sajandi lõpul valmis kiriku kõige
pidulikum sisekujundus. Enne maalimist krohviti võlvid
uuesti ja maaling teostati veel märjale lubikrohvile freskotehnikas. Sellest annavad märku kontsentriliste ringidena
märja krohvi sisse sirkliga vajutatud nn päiskivi ringid.
Võlvi päistesse maaliti illusoorsed päiskivid ja neist lähtuvad roided. Igas võlvikus on päiskivi erinev – kombineeritud on punaseid, musti ja halle geomeetrilisi kujundeid.
Kontsentrilised ringid jäljendavad kohati raidkivi, kohati
on pinnad aga puhtalt dekoratiivsed.
   Maalitud roiete ülaosas on sepiseid meenutavad
paisutused ja spiraalid – ka neile on igas võlvikus antud
ise kuju.
   Samasse viimistlusskeemi kuuluvaid aknaid ja võidukaart palistavad stiliseeritud lille- või ristimaalingud, mille
teostamisel on kasutatud trafaretti. Sellesse kihti liideti ka
13. sajandist pärinevad triibulised vööndkaared.
   Keskaegne maalija pole olnud ei sirklit ega pintslit
ebaühtlasel krohvipinnal käsitsedes just kõige osavam.
Selle tulemusel on aga sündinud oma kohmakuses erakordselt võluvad ja Eestis ainulaadsed maalingud.
   Meeskonda kuulusid Hilkka Hiiop, Anneli Randla,
Kristiina Ribelus, Merike Kallas, Tarmo Hook, Frank
Lukk, Oliver Orro, Johanna Toom, Laura-Maria Ojalo,
Eerika Niemi, Urmo Treisalt, Marge Laast, Kärt-Angela
Mägi ja Pilleriin Tamm.

2011. aasta suvel, kui Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased
tegid suvepraktika ajal Koeru kirikus siseviimistlusuuringuid, tulid seal ilmsiks uhked interjöörimaalingud kiriku
akende ümber ja võlvidel. Tookord tuvastasime, et maalinguid leidub mitmes kihis ja kaks varasemat kuuluvad
ilmselt keskaega.1 Tookord oli meil ligipääs üksnes ühele
võlvile.
   2016. aastal leidsime Keila kirikust väga sarnase
ornamendi (seal küll ainult musta värvi), mille saab kirjalike allikate põhjal oletamisi dateerida 1499. aastasse
ja mille autoriks võib pidada Tallinna maalermeistrit
Mychelit. Maalingute sarnasus annab alust arvata, et
Koeru maalingud pärinevad enam-vähem samast ajast
ja samalt meistrilt.2
   2018. aasta suvel tegime Koeru kirikus lisauuringud ka teistel võlvidel ning avasime ühe võlviku
täismahus maalingud. See, mis lubjakihtide alt välja
tuli, annab põhjuse kirjeldada selle kiriku erakordset
interjööri veel kord.
MILLINE SIIS OLI KOERU KIRIKU
SISEVIIMISTLUS KESKAJAL?
Koeru kirik kuulub Järvamaa vanimate kodakirikute
hulka. See on rajatud 13. sajandi kolmandal veerandil
ja on toonases mahus üldjoontes ka säilinud. Kiriku
sisekujundus seevastu on tundmatuseni muutunud:
praegused valged-sinakad seinad ja võlvid pärinevad
alles 19.–20. sajandist. Varem oli kirik märksa edevam
ja värvikirevam.

1

2

1. Koeru kiriku edelavõlvik pärast maalingute avamist ja konserveerimist. Fotod Peeter Säre 2. Koeru kiriku põhjalöövi võlvipäisest
uuringute käigus leitud maaling
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APOLOOGIA.
TALLINNA PÄRMIVABRIK JA KESKMEIEREI
Henry Kuningas

Selles artiklis jutustatakse lühidalt Jakobsoni tänaval
paikneva Tallinna pärmivabriku ja keskmeierei lugu,
mis on teenimatult vähetuntud.

ja mõnes ülevaates nimetataksegi seda Schedli pärmivabrikuks.4
   Vabrikukompleksi arhitekt oli Rudolf Otto von
Knüpffer5, 19. sajandi teise poole Eesti üks mõjukamaid
arhitekte. Ta töötas ühtlasi Tallinnas Eestimaa Kubermanguvalitsuse arhitektina ning projekteeris tsiviilhoonete
kõrval arvukalt tööstushooneid, näiteks nn Roseni piiritusepuhastusvabriku Tallinnas Mere puiesteel ja Balti
Puuvillamanufaktuuri Kopli tänaval.
   Pärmivabriku puhta vuugi ja toekate paekivimüüridega, peamiselt kahe-, osaliselt kolmekordse U-kujulise
ansambli peafassaad jäi mõistagi piirkonna ainsa tänava
poole ning hoonestus oli avatud ida poole.
   Vabrikukompleks esindab tollast lakoonilist utilitaarset ehituskunsti, millele lisab sarmi paeseina ja tellissilluste värvimäng. Vabriku kontor ja meistrite korterid
paiknesid Jakobsoni tänava äärse tiiva kolmekorruselise
hooneosa teisel ja kolmandal korrusel.
   1880. aastast pärinev, samuti arhitekt Knüpfferi
koostatud abihoonete rajamise projektist jääb mulje, et
pärmivabriku äri kosus kenasti ja oli heal järjel.6 Paraku jäi

PÄRMIVABRIK
Tallinna pärmivabrik, täpsemalt Revaler PresshefeFabrik, rajati 1876. aastal toona Uus-Slobodaa, praegu
Jakobsoni1 nime kandva tänava äärde.2 Tänapäeval piiravad vabrikukompleksi ka Kunderi, Kuhlbarsi ja Gonsiori
tänav, kuid veel 1885. aasta linnakaardil laiub vabrik
uhkes üksinduses, ümbritsetuna kolmest küljest linnakodanike aia- ja karjamaadest. Peale vaba platsi tollases
linnaservas oli vabriku valikul otsustavaks suure krundi
idaosa läbinud ja Härjapea jõkke suubunud kanal,
kuhu vabrik plaanis suunata oma reovee.
   Pärmivabriku aktsiaseltsil oli neli osanikku: laialdaste
majandushuvidega krahv Ewald von Ungern-Sternberg,
krahv Ernst Stackelberg-Isenhof, Tallinna I gildi kaupmees Theodor Hofrichter ja insener Carl Schedl, viimane
võeti osanikuks asjatundjana vabriku rajamisel.3 Schedli
allkirja kannavad seetõttu kõik vabriku rajamise taotlused
1

1. Rudolf Otto von Knüpfferi koostatud Schedli pärmivabriku projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv
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2. Hooned Põllumajandusliku Keskühisuse Estonia ajal. Foto Eesti Ajaloomuuseum 3. Endise pärmivabriku hooned 2018. aastal.
Foto Martin Siplane
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4. Endise pärmivabriku hooned 2018. aastal. Foto Martin Siplane

millega vabrikut varustas riigiettevõte Eesti Turbatööstus.
Linna elektrivoolu, mille tarvis kohandati eraldi transformaatoriruum, sai keskmeierei alles 1935. aastal.11
   Et piimasaadused, eriti aga värske piim, on kergesti
riknev toiduaine, oli üks päevakohasemaid teemasid küsimus sellest, kuidas tuua piim võimalikult kiiresti tootjalt
meiereisse ning see seal villida, töödelda ja tarbijale toimetada. Kuigi 1930. aastatel hakkasid laiemalt levima nii
tööstuslikud kui ka eratarbijale mõeldud elektrilised külmkapid, olid need pigem erandlikud aparaadid ja ka meiereis
oli peamine jahutamisvahend endiselt jää.12
   1936. aastal võeti vastu „Või väljaveo korraldamise
seadus“, mis iseloomustab 1930. aastate teisel poolel
süvenenud riigikapitalismi. Selle seadusega asutas riik
Eesti või ekspordiks Piimaühingute Keskliidu Võieksport,
mis sai endale või kui Eesti toonase olulise ekspordiartikli
väljaveo monopoli. Seaduse rakendamise käigus likvideeriti ka Põllumajanduslik Keskühisus Estonia.
   Võieksport kasvatas veelgi tootmismahtu. Nõnda oli
1930. aastate lõpul uue riigiasutuse palgal 107 inimest13
ning 1940. aastal loeti töötajate hulgaks 170 inimest,
neist 15 ametnikku ja kaheksa meierit.14 Hoolimata
veoautode arvu kasvust oli peamine transpordivahend
endiselt hobuvanker.
   Nõukogude võimu ajal nimetati Tallinna Keskmeierei
ümber Tallinna Piimakombinaadiks. 1944. aasta märtsipommitamise käigus oli saanud kannatada kompleksi
põhjapoolne töökodade tiib, millest jäid püsti üksnes

vabrik juba uue sajandi alguses seisma ja kohandati aastail
1904–1907 Eesti esimese suurmeierei, mõisnike piimaühingu Pomestshik meiereiks, mida hakati nimetama
Tallinna Keskmeiereiks.7
TALLINNA KESKMEIEREI
1917. aastal keskmeierei riigistati ja selle omandas
Tallinna Linnavalitsus. 1921. aastal ostis meierei sisseseade Põllumajanduslik Keskühisus Estonia, kes võttis
kompleksi hoonestuse rendile.8
   1920. aastate esimesel poolel, mil Estonia ehitas
aktiivselt ümber ja täiendas uute ehitistega kvartali hoonestust, tegutsesid n-ö vabrikuarhitektidena kaks Eesti
arhitektuuriajaloos prominentset arhitekti: esmalt Edgar
Kuusik ja seejärel Artur Perna. Muu hulgas kavandas
Kuusik 1921. aastal Kunderi ja Jakobsoni nurgale ühekorruselise, traditsionalistliku arhitektuuri võtmes väikese
vabrikukaupluse. Perna kavandas 1924. aastal põhjapoolses tiivas sisseseatud vorstivabriku ümberehituse ja katlamaja juurdeehitise põlevkivilao tarvis. 1930. aastate teisel
poolel võtab „firmaarhitekti“ rolli üle Jaagup Linnakivi9.
   1932. aastal koostati meierei töö ümberkorraldamise
ja rangemate tingimuste täitmise vajaduse tõttu sisseseade loetelu, mis annab üsna üksikasjaliku ülevaate piimatööstuse mitmekesisest masinapargist.10 Nagu mitmes
teises käitises nii tootis ka meierei kogu vajaliku soojus- ja
elektrienergia ise oma katlamajas. Kütteks tarvitati tollal
nii turvast kui ka põlevkivi, peamiselt siiski esimest,
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massiivsed paemüürid. Taastamisele asuti pakilise
ruumipuuduse tõttu 1945. aastal, kui ruumidesse kavandati nii töökojad, söökla kui ka laboratoorium. Aastal
1952 valmis uus katlamaja, mis oma klombitud paekivist
müüride, kõrgete akende ja viilkatusega sulandub valdavalt 19. sajandi lõpu hoonestusse.
   Senine keskmeierei jäi kitsaks juba 1930. aastatel.
1962. aastal valmis uus kombinaat Tondi tööstusrajoonis
Pärnu maantee ääres ja piima töötlemine Jakobsoni
tänaval lõpetati.

5

LIMONAADITEHAS, ÕPPEKOMBINAAT
JA SUVENIIRITSEHH
Järgnevatel aastakümnetel endine pärmivabrik ja keskmeierei püsivat uut funktsiooni ei leidnud, küll aga pakuti
kompleksile mitmesugust uut otstarvet.
   Veel 1968. aastal valmis Eesti Tööstusprojektis kogu
kompleksi ala hõlmav eskiisprojekt ENSV Autotranspordi
ja Maanteede Ministeeriumi õppekompleksi rajamiseks.15
Selle elluviimise asemel lõigati vabriku territooriumist
jupike maad ja rajati samal aastal Kuhlbarsi tänava äärde
hoopis Kergetööstusministeeriumi neljakorruseline õppekombinaat16, millega ajaloolised tööstushooned pääsesid
sedapuhku lammutamisest. Järgnevatel aastakümnetel
kuni iseseisvuse taastamiseni tegutses neis hoonetes
mitu ettevõtet, näiteks tootmiskoondiste Uku, Kodu ja
Salvo tsehhid.

6

ARHITEKTUURIVÕISTLUSED
JA REKONSTRUEERIMINE
2016. aastal korraldas pärmivabriku kinnistu omanik
Astlanda Ehitus kutsutud osalejatega arhitektuurivõistluse kompleksi rekonstrueerimiseks ning alale korterite ja
äripindade rajamiseks. Esikoha võitis Arhitektuuribüroo
Pluss arhitekti Indrek Suigusaare kavand. Sellega nähti
ette Gonsiori ja Kunderi ning osaliselt Jakobsoni tänava
poolsete ajalooliste tööstushoonete lammutamine ning
Jakobsoni tänava poolsele säilitatavale hooneosale
kükloopsete pealeehitiste rajamine.
   Mõistagi oleks see efektne arhitektuurne lahendus,
kuid pieteedi puudumine ajaloolise hoonestuse vastu on
rusuv. Kui hoone ei ole muinsuskaitse all, langetatakse
arhitektuuripärandi lammutamise otsused küllalt kergekäeliselt.
   Pärmivabriku ja keskmeierei kompleks, mis on oma
143 aasta jooksul elanud üle ajaloo pöördelised sündmused 1876. aastast 21. sajandini, on nüüd sattunud jälle
lammutamisohtu. Loodetavasti suudavad asjaosalised –
tellija, arhitekt ja linnaarhitektid – siiski mõista selle
tagasihoidliku arhitektuuriga kunagise tööstuskompleksi
tähtsust Tallinna ajaloos ning jõuda veendumusele, et
uut väärtust on võimalik luua vana lõhkumata.

5. Vanim foto hoonetest on juba meierei ajast, 1914. aastast. Eesti
Ajaloomuuseum 6. Näide toodangust. Tallinna Linnamuuseum
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1887–1923 kandis tänav vene suurvürsti järgi Wladimiri nime.
Eesti Rahvusarhiiv (EAA), f 33, n 3, s 1247.
EAA f.44 n 1, s 33, 1877 Statut der Actien-Gesellschaft der Revaler
Presshefe-Fabrik, lk 44.
Eesti Piimandusmuuseumi (EPiM) arhiiv, s DK6626. Heino Gustavson,
Mõnda Eesti piimatööstuse vanemast ajaloost, lk 3.
EAA f 33, n 3, s 1247.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (TLPA) arhiiv, s 388, lk 19.
EPiM-i arhiiv, s DK6617, Heino Gustavson, Piimatööstusest Eestis
enne 1908. aastat.
TLPA arhiiv, s 388, lk 40.
Enne eestistamist Jacob Eduard Teinburk.
TLPA arhiiv, s 388, lk 109.
Samas, lk 118.
EPiM-i arhiiv, s DK9957.
Samas, lk 139.
EPiM-i arhiiv, s DK9957.
TLPA arhiiv, s 12003 II.
TLPA arhiiv, s 12003 III.
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MEELESPEASININE KÕPU
Kristiina Frolova

3)

2018. aasta juulipäevadel käisid Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala üliõpilased
praktikal Kõpu Peetri kirikus, mille tulemusena koostati
ühiselt selle saali konserveerimiseks muinsuskaitse eritingimused. Samal ajal interjööriuuringutega tehti väljas
pikihoone fassaaditöid juba kinnitatud tegevuskava järgi.
Üliõpilaste sealviibimise ajal oli ehitajatel käsil fassaadipesu, mille järel tulid nähtavale krohvi helesinised viimistluskihid. Teadsime, et eelmiste väliuuringute1 alusel
oli kiriku ajalooliseks koloriidiks peetud valkjaid ja sooje
kollaseid toone. Just selle alusel oli oma tibukollase kuue
saanud varem restaureeritud läänetorn.
   Arutledes kohapeal üliõpilaste ja koguduse õpetajaga,
leidsime, et värvileiu põhjal vääriks tegevuskava ülevaatamist ning tuleks analüüsida, kas harvaesinev värv pikihoone fassaadil oleks õigustatum lahendus põhjustel, et
1)

2)

19. sajandi luteriusu valdavalt lubjatud ja ookrikarva
kivikirikute seas oleks algupärase sinise värvilahendusega Kõpu pärl, rikastades kogu siinset sakraalarhitektuuri pärandit.

Ehkki suvepuhkuste ja ehitustähtaegade vahel jäi aruteluks vajalikku aega napiks, õnnestus saada Muinsuskaitseametilt nõusolek värvilahenduse taastamiseks. Kunstnik
Reet Talimaa visualiseeris akvarellidena kaks erinevat
värvilahendust. Vaadeldi, mõeldi ja arutleti.
   Võimaluste vaagimisel jäid kaalukamaks pragmaatilised argumendid: nappe ressursse jagub hea õnne korral
traditsiooniliselt avariitööde peale ja värvilahenduse muutmine oleks kujunenud pigem üle jõu käivaks luksusprojektiks. Otsustamisel sai määravaks ka koguduse enda soov
identifitseerida end pigem rõõmsate helgete ja soojade
toonide kaudu.
   Võime siiski rõõmustada, et meie arhitektuuripärandit rikastab üks hoitud ja hooldatud sakraalhoone, mille
toimekas kogudus tunneb end seal koduselt. Algset värvilahendust aitab meeles pidada originaalpolükroomiaga
sondaažipind kiriku põhjaseinal.

värvipritsmed fassaadi tugipiilaritel viitasid, et värv
peab kuuluma kiriku praeguse arhitektuurse lahenduse juurde, mis pärineb 1906. aastast, kui kirik
ehitati ümber Erich von Wolffeldti projekti järgi.
Samas on kollased toonid hilisemad;
siseviimistlusuuringute käigus selgus, et taevakarva
toonid on ajalooliselt olnud ülekaalus ka interjööris,
näiteks maalitud lambriil, altariseinal ja puitosadel.
Teisalt on Suure-Kõpu mõisa välisviimistlus olnud
algul samuti sinakas2, mistõttu võib omal ajal jõukust
näidanud tooni kasutamist pidada Kõpus valitsenud
von Strykide suguvõsale iseloomulikuks;

1

2

Kõpu kirik. Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise
põhiprojekt, 2006. MKA P-14533; Kõpu kirik. Torni muinsuskaitse
eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt, 2010. MKA P-16006.
Suure-Kõpu mõis. Mälestise kirjeldus – https://register.muinas.ee/
public.php?menuID=monument&action=view&id=14554.

1. Sinise pigmendi suurendus optilise stereomikroskoobi abil. Foto Kristiina Frolova 2. Fassaadivariandid akvarellis. Kunstnik Reet Talimaa
3. Kõpu kirik 2019. aastal. Foto Leele Välja
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ALLEEDE HOOLDAMINE RIIGIMAANTEEDEL
Raili Uustalu

kaitsevöönd, mis on sageli laiem kui looduskaitsealuse
pargi piir. Kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala pargi
piirist arvates juhul, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.
   Looduskaitseseaduse § 25 alusel koostatakse kaitsealade (sh parkide) kaitse korraldamiseks kaitsekorralduskava (samas tähenduses on kasutatud ka terminit
hoolduskava). Selles kirjeldatakse keskseid keskkonnategureid ja nende mõju loodusobjektidele, kaitse eesmärke,
nende saavutamiseks vajalikke töid, tööde eelisjärjestust,
ajakava ja mahtu. Lisatakse ka tööde eelarve.
   Üheks suurimaks probleemiks on kujunenud vastuolu teedele esitatavate tänapäevaste nõuete ja alleede
säilitamise kohustuse vahel. On tõsiasi, et praegusaja
sõidukid vajavad rohkem liikumisruumi kui hobusõidukid,
millega liigeldi parkide rajamise aegu 18.–19. sajandil.
Kuidas kaitsta ja hooldada ajaloolisi alleesid, kui liikluskoormus maanteedel üha suureneb?
   Tõhus samm alleede kaitseks on Maanteeameti tellitud teemaal paiknevate alleeruumide inventeerimine ja
hoolduskavade koostamine aastateks 2018–2027. Hoolduskavas käsitletud mõisaansambli ajalooline taust aitab
paremini mõista eelmisi ajajärke ning tuua peale alleede
esile ka teisi säilinud maastikumärke ja hoonestust kunagises mõisas.
   Hoolduskava koostades mõeldakse eelkõige väärtuste säilimisele ja hoidmisele, kuid samuti tuleb arvestada alleeruumide kasutust, ohutust, sihtrühmade huve
ning praktilisi kaalutlusi. Tähtsaimad alleeruumidega
seotud huvirühmad on Maanteeamet, Keskkonnaamet ja
Muinsuskaitseamet, tehnorajatiste valdajad, kohalikud
omavalitsused koos kohalike elanikega ning külastajad.
   Kuna lahendamist vajavaid probleeme on alleeruumides hulk, on hoolduskavad valminud koostöös dendroloogide, arboristide ja maastikuarhitektidega.
Kavades on käsitletud elusosa (alleepuud, üksikud vanad
puud, põõsarühmad ja rohttaimestik) ning eluta osa (teed
ja kõik väikevormid ning ehitised) olenemata sellest, millisest ajajärgust see pärit on. Nendes on arvestatud alleeruumide eripära, et võimalikult täpselt kirjeldada eesmärkide saavutamiseks vajalikke hooldustegevusi kümne
aasta jooksul.
   Kindel on see, et inimkäe rajatud parkides, sh alleedel, kulus omal ajal palju aega puude ja põõsaste hooldamisele, muru niitmisele ning teede puhastamisele. Selle
kõige säilitamine nõuab tänapäeva maaomanikult korrapärast ja asjatundlikku hooldamist. Maanteeametil kui
tööde tellijal ja maaomanikul on kohustus võimaldada

Mõisapargid on osa meie kultuuripärandist. Need on eelmiste põlvkondade elamisviisist jäänud nähtavad märgid,
mida tuleb osata märgata. Mõisapargid kannavad endas
jälge pargiarhitektuurist ja annavad läbilõike mõisaansamblite miljööst.
   Mõisamajanduse jõukamaks muutudes hakati ehitama uhkemaid hooneid ja laienesid ka pargid. Need kujunesid uhkuseobjektiks, kuhu lisati ohtralt kaunistusi ning
kus pakuti üle puu- ja põõsaliikidega – see kõik muutis
pargi liialdusteni kirevaks. Pargi kui kunstiteose eripärana
on siin inimese kõrval kaasautoriks loodus, mis muudab
parki aja jooksul nii koostöös inimesega kui ka temast sõltumata.
   Parkide iga ulatub kaugelt üle 300 aasta. Selle aja
jooksul on need pidanud taluma mitmesuguseid ebasoodsaid mõjutusi: küll on külmad talved hävitanud võõrpuuliike ja tormid murdnud suuri puid. Ka inimtegevus pole
alati parkidele hästi mõjunud. Siin saab nimetada näiteks
muudatusi pargimoes ja mõisa kasutuses, pikalt hooletusse jätmist ja ebaõiget kasutust.
   Enamik tänapäevani Eestis säilinud parkidest pärineb 19. sajandist, mil pargiarhitektuuris valitses vabakujunduslik stiil. Aegade jooksul on ajalooliste parkide ajutised väärtused kadunud, ent põhiväärtus on säilinud ja see
on pargimaastik.
   Mõisaansamblis oli suur roll alleel, mis justkui häälestas lähenejat ja suunas ta tähelepanu. Alleed on ühed
mõjuvõimsaimad maastikudetailid, mis ei saa jääda märkamatuks. Sadu meetreid pikad puuderead rõhutasid
mõisa tähtsust ja on tänapäevani paeluvad teeviidad, mis
osutavad omaaegsetele mõisasüdamikele.
OLUKORD TÄNAPÄEVAL
Mõisate keskne ala on küllaltki hästi loetav, sest oluliste
teesihtide asetus on aastasadade vältel säilinud peaaegu
muutumatuna. Põhilised teeteljed, veekogud, mõisaaegsed hooned ja pargi puistu, puiesteed ja alleed – kõik
need maastikumärgid loovad pildi kunagisest mõisastruktuurist.
   Kuigi mõisasüdamete planeeringut pole aja jooksul
palju muudetud, toob aja kulg kaasa parkide ja alleede
vananemise. Et aidata neil jõuda järgmiste põlvkondadeni,
on vaja teadvustada, mis on konkreetse allee või pargi
väärtused ning mis võib neid kahandada ja ohustada.
   Ajaloolisi parke (sh alleesid) aitab hoida nii looduskaitse kui ka muinsuskaitse – omanikel ja valdajatel tuleb
arvestada mõlema valdkonna piiranguid ja nõudeid.
Parkidele on vaadeldavuse tagamiseks kehtestatud
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1. Neeruti mõisa park septembris 2018. Taastatud on tiikide veepeegeldus maastikupargis. Fotod Raili Uustalu 2. Neeruti mõisa allee koos
taastatud väravatega septembris 2018 3. Vihula mõisa allee ja mõisasüdamik maastikus veebruaris 2019
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4. Vaade Vihula mõisa alleele mõisasüdamiku suunas veebruaris 2019. Allee alguses on säilinud väravapostid. Vihula mõisa alleel piirati
jaanuaris 2019 lõikusega alleepuude võrasid, mis segasid liiklejate nähtavust ega taganud sõidukite ohutust. Foto Raili Uustalu

ALLEERUUMIDE HOOLDUS
Maanteeameti tellitud hoolduskavades nähakse ette
alleeruumide terviklik korrastamine, mitte ei piirduta
ainult puudega. Järjepidev hooldus aitab pikemas plaanis
tuua esile alleede ruumimulje, aga tagada ka liiklusohutuse teedel.
   2018. aastal hakkas Maanteeamet hoolduskavu ellu
viima. Suvel korrastati Hiiumaal Suuremõisa mõisa park
ja alleed ning juba sama aasta hilissügisel jätkati tööd
Saare, Valga, Pärnu, Viljandi ja Harju maakonnas.
   Tööd muutis keeruliseks asjaolu, et hooldust teinud
arboristide hinnangud lahknesid hoolduskava autorite
omadest, ning see suurendas töömahtu. Lisaks tuleb
alleedel vältida näotute, nudistatud võradega puude
teket – arboristidel tuleb pidada silmas kujundust laiemas
pildis. Alleed hooldades peab veel jälgima seda, et samal
ajal kui sõidukitele tagatakse ohutu liiklemine, ei tekitataks vanadele puudele jäädavaid kahjustusi.
   Alleeruumide korrastamist jätkatakse lähiaastatel.
2019. aastal on ees hooldustööd Harjumaal Vääna ja
Vasalemma mõisa alleeruumides.

riigimaanteedel ohutu liiklemine ning tagada alleeruumi
aja- ja asjakohane hooldamine.
   Hoolduskava ülesanne ei ole lubada restaureerida
ega rekonstrueerida, st ehitada – see vajab muinsuskaitsealuse pargi puhul muinsuskaitse eritingimuste alusel
koostatud asjakohast põhi- või tööprojekti. Küll aga võib
näha hoolduskavas vajaduse korral ette nii muinsuskaitse
eritingimuste kui ka ehitusprojektide koostamise.
   Hoolduskavades on iga uuritud alleeruumi kohta
olemas allee pass, mis sisaldab puittaimede dendroloogilise inventeerimise andmeid.
   Kokkuvõttes võib öelda, et meie alleeruumides
kasvab liigiliselt enim tammi, pärni, jalakaid, vahtraid ja
saari, mille vanus võib hinnanguliselt olla u 150 aastat.
Samuti selgub uuringuist, et paljud alleedel kasvavad
puud on isetekkelised – need ohustavad vanu alleepuid
ja ähmastavad allee esiletulekut maastikus.
   Alleeruumides on puuvõrad kasvanud korrapäratu
hoolduse tõttu väga tihedaks ning harud ja oksad ulatuvad kaugele üle maanteede. Leidub palju puid, mis ei ole
enam oma esimeses elujõus, sh on neil seenekahjustusi,
tüvevigastusi ja -kahjustusi ning murdunud oksi.
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5. Aaspere mõisa lehiseallee, milles kasvavad lehtpuud. Juuni 2018. Fotod Raili Uustalu 6. Vihula mõisa alleepuude hooldus- ja
kujunduslõikusega on tagatud sõidukitele ruum ohutuks liiklemiseks ning ühtlasi on suurendatud allee esteetilist väärtust maastikus.
Veebruar 2019 7. Olustvere mõisa allee veebruaris 2019. Alleeruumis avanevad vaated ja mis peamine – puud on saanud tööde järel
hooldatud ilme. Foto Anne Kivi
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MONUMENDID JA VÕIM.
NÕUKOGUDEAEGSETE MONUMENTIDE
VÄLINÄITUS MAARJAMÄE LOSSI PARGIS
Inge Laurik-Teder

1990. aastatel jõudsid siia pronksivarguste ohvriks
langenud ja seetõttu ilma peata jäänud Jevgeni Nikonovi
skulptuur, 1924. aasta 1. detsembri ülestõusule pühendatud hiiglaslik monumendirühm ja Stalin. Viimane leiti
üles ja toodi Maarjamäele ajaloomuuseumi eestvõttel
seoses näitusega „Stalinism ja Eesti“, mida eksponeeriti
lossis 1991. aastal.
   See pilt, mis kõigest mõni aasta tagasi Maarjamäe
lossi taga avanes – monumendid võsastunud pargis pikali
oma saatust ootamas – tekitas küll muuseumikülastajates intriigi ja küsimusi, kuid ei olnud muidugi jätkusuutlik
plaan neid nii hoida. Sündis idee rajada sinna mahavõetud
skulptuuridest ekspositsioon, mis kõneleb nõukogude
propagandast kunsti kaudu.
   See mõte vastas muuseumi ühele põhiülesandele
kogumistöö vallas: talletada Eesti poliitilist ajalugu.
Muuseumi toonase arendusdirektori Mariann Raisma
eestvedamisel asuti 2000. aastate keskpaigas aktiivselt
koguma nõukogudeaegseid ideoloogilisi monumente.
Nüüdseks on Maarjamäel esinduslik ja ilmselt suurim
monumentaalskulptuuride kogum Eestis. Eksponeeritud
on 21 aastatel 1945–1990 enamasti Eesti skulptorite
loodud monumenti.
   Kogutud ei ole hauamonumente ega hooldatud
mälestussambaid, mida nende omanikud ei ole soovinud ära anda. Hea näide n-ö omaks võetud nõukogude
monumendist on 1966. aastal Kärdlas avatud graniitbüst
(skulptor Endel Taniloo) 1941. aasta Hiiumaa lahingutes
hukkunud punaarmeelaste mälestuseks. Hiidlased kutsuvad seda koduselt Kivi-Jüriks ja on loonud skulptuuriga
seoses uued traditsioonid.
   Mõistagi on selliste tippkommunistide nagu Lenini
ja Stalini, kuid ka kohalike kommunistide monumentide
eksponeerimine problemaatiline. Kui ühed näevad neis
Eesti fašismist vabastamise sümboleid, siis teiste jaoks
on need kommunismikuritegude ja okupantide märgid.
Sellest hoolimata ei tee monumentide hävitamine
toimunud sündmusi ajaloos olematuks.
   Muuseumi jaoks oli välinäitust luua keeruline, kuna
2014. aastal oli lahvatanud skandaal Maarjamäe lossi

Eesti Ajaloomuuseumi asupaik Tallinnas Maarjamäel
krahv Anatoli Orlov-Davõdovi suvemõisas otse Lasnamäe
paeklindi all on maastikuliselt võluv. Omaette tähenduse
lisab paigale ajalugu. See on mälumaastiku iselaadne
osa, kus kohtuvad erinevad ajastud ja mälukihistused.
19. sajandi lõpust pärineva mõisahoone läheduses asub
lauluväljak ning vahetult selle kõrval teist maailmasõda ja okupatsiooniaega tähistavad Saksa sõjaväekalmistu, nõukogudeaegne Maarjamäe memoriaal ning
2018. aastal valminud kommunismiohvrite memoriaal.
   Sinna vahele sobitub muuseum oma ajalooga. Anti
ju Maarjamäe suvemõisa kompleks 1975. aastal toonasele
ENSV Riiklikule Ajaloomuuseumile eesmärgiga rajada
lossi Revolutsioonivõitude, Lahingukuulsuse ja Rahvaste
Sõpruse Muuseum. See pidi koos kõrvalasuva memoriaaliga saama osaks tulevasest Rahvaste Sõpruse pargist.
Mõnevõrra on isegi kahju, et ei valminud lauluväljakult
memoriaalini viiv Rahvaste Sõpruse allee, mis oleks võinud luua mälupaikade vahele ühendustee, kuid ilmselt
on igas asjas ka midagi head.
   Maarjamäel on Eesti Ajaloomuuseum keskendunud
eelkõige lähiajaloo teemadele. Seega oli uut muuseumikeskkonda luues nõukogudeaegsetele monumentidele
näituseala kavandamine loogiline samm.
IDEE SÜND
Läbi aegade on riigivõimud püstitanud oma mälestusmärke. Ka Eesti 20. sajandi võimuvahetused kajastuvad
ilmekalt ideoloogilises võitluses avalikku ruumi paigutatud mälestusmärkide pärast. Kui nõukogude võim hävitas
Eesti vabadussõja ausambad viivitamata, siis Eesti iseseisvuse taastamise ajal püstitati need uuesti ning võeti
omakorda maha suur osa kommunismiideoloogiat kandnud monumente, mis vabanenud rahvast okupatsiooni
sümbolitena kõige enam häirisid.
   Nõukogudeaegseid mälestussambaid hävitati,
müüdi, lõhuti või viidi kõrvalistesse paikadesse. Kava,
mida nendega pikemas plaanis peale hakata, enamasti
ei olnud. Küll aga oli mõni Tallinna monument toodud aja
jooksul silma alt ära ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi taha.
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1. „Ei, ärge mingil juhul siia skulptuuriparki tehke,“ muigas üks Ameerika vanahärra. „See, kuidas nad praegu on ladustatud, on ju väga
sümboolne! Kommunistlik kord varises kokku ja kujud on ka siin maja taga põrmus pikali!“ Jossif Stalini ja Jevgeni Nikonovi monumendid
Maarjamäe lossi taga 2012. aasta sügisel. Fotod Vahur Lõhmus (Eesti Ajaloomuuseum) 2. Skulptuuride paigaldamine välinäitusele
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3. Skulptuuride paigaldamine välinäitusele. Foto Vahur Lõhmus

Lenin, Stalin ja Kalinin, teise maailmasõja kangelased,
omade käe läbi (Nõukogude repressioonide käigus)
hukatud ning need, kes on langenud vastaspoole käe läbi.
Siingi on nähtav omalaadne vastuolu – pärast Stalini
kultuse hukkamõistmist eemaldati ka temale pühendatud
ausambad. Lugusid, mida monumentidega seoses
rääkida, jagub.
   Kõige suurema rühma moodustavad näitusel
Nõukogude Liidu juhtidele püstitatud mälestusmärgid.
Leninil, kes suri kõige varem, õnnestus monumentides
jäädvustatuna püsida kõige pikemalt. Nii on ka Maarjamäele kogunenud tervelt neli Leninit. Kahjuks ei ole
nende hulgas Tallinnas EKP Keskkomitee (praeguse
Välisministeeriumi) hoone ees asunud Lenini monumenti
(skulptor Nikolai Tomski, 1950).
   Üks imposantsemaid kujusid on aga 1990. aastani
Tartus toonase Eesti Põllumajanduse Akadeemia ees Riia
tänaval seisnud Lenini pronksfiguur (1952, Ferdi Sannamees, Garibaldi Pommer, August Vomm, Mart Port ja
Lorenz Haljak), samuti diktaator Jossif Stalini kuju, mis
seisis Tallinnas Balti jaama vastas pargis (1950, Nikolai
Tomski) ja mille täpne eemaldamise aeg ei ole selge.
   Metallivarguste ajastust 1990. aastatel räägib kõnekalt Kadriorust Russalka lähistelt toodud punalaevastiku
madruse Jevgeni Nikonovi peata pronkskuju (1960, Erika
Haggi, Heiki Karro). Võitluses nõukogude võimu eest
langenute hulgas on ka kohaliku esikommunisti Viktor
Kingissepa monumendid. Neist lühimat aega seisis oma

endises suvesaalis säilinud ja eksponeeritud Evald Okase
pannoo „Rahvaste sõprus“ (1987) ümber – selgus,
et ühe Tallinna vene kooli esimeste klasside klassipilte
tehakse pannool kujutatud nõukogudeaegsete sümbolite
taustal. Kõlas ka hääli, mis soovitasid pannoo taas kinni
katta. Okupatsiooniajaga seotud teemad on tundlikud
ning sestap on tekitanud vastakaid arvamusi ka punamonumentide säilitamine ja eksponeerimine.
   Mõningaid sarnaseid väliala näiteid on Ida-Euroopas
olemas. Leedus asuv nõukogudeaegseid monumente
eksponeeriv Grūtas Park on kujunenud turismimagnetiks.
Iseasi, kas see eravalduses olev park on nostalgiat õhutav
meelelahutuslik teemapark või ajaloonäitus.
   Eesti Ajaloomuuseum seadis eesmärgiks näidata
monumente nii, nagu nad on – ilma neile kommunismikuritegusid rõhutavat atribuutikat lisamata. Samuti
ei soovinud me hakata monumente restaureerima ning
seepärast jäigi Nikonov peata ja Kalinin käelabata.
Skulptuuride eemaldamine nende algselt asupaigalt on
neilt võtnud senise poliitilise tähtsuse. Muuseumi ülesanne oli leida tee, kuidas eksponeerida negatiivse või
kahetise tähendusega objekte nii, et nende kaudu esitada
oma sõnum, see tähendab kasutada skulptuure ajaloo
dokumenteerijatena.
   Väliekspositsioon on koostöös ajaloolase Jaak
Valgega üles ehitatud lähtuvalt nende isikute saatusest,
kellele on skulptuurid püstitatud. Nii on monumendid
jaotatud nelja suuremasse rühma: Nõukogude Liidu liidrid
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4., 5. Vaade monumentide näitusele 2018. aasta suvel. Esiplaanil 1924. aasta 1. detsembri ülestõusu monument. Nõukogude ajal oli liikvel
nali, et see on ainus ülestõusumonument maailmas, kus on kõik ülestõusust osavõtnud kujutatud korraga. Samuti kutsuti skulptuurirühma
pilkavalt „Moskva rongile tõttajateks“. Fotod Vahur Lõhmus (Eesti Ajaloomuuseum)
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6. Skulptuuripark on hästi vaadeldav ka uudishimulikele möödujatele. Foto Vahur Lõhmus

kohal Kuressaares monument (Matti Varik, Allan
Murdmaa), mis avati alles 1988. aastal Kingissepa
100. sünniaastapäeva puhul. See kuju meenutas paljudele
hoopis tuntud teatriinimest Mikk Mikiveri, kelle nimega
monument rahvasuus ka ristiti. Monument võeti maha
juba järgmisel aastal.
   Üks suurimaid teoseid on 1924. aasta 1. detsembri
riigipöördekatset tähistanud skulptuurirühm (Matti Varik,
Allan Murdmaa), mis avati 1975. aastal Tallinnas Balti
jaama vastas.
   Aja jooksul on suhtumine nõukogudeaegsetesse
skulptuuridesse mõnevõrra muutunud. Tasapisi on hakatud mõistma, et kunstiteoste hävitamine ei kustuta minevikku ning säilitada tuleb ka see, mis ei ole meeldiv ega
nostalgiline.
   Seni ei ole monumendinäitus tekitanud muuseumile
probleeme ega ka külastajates suurt pahameelt. Ehk peavadki varjud minevikust meile meelde tuletama, et vabadus võib olla habras.

   Žürii valis parimaks võistlustöö „Vana mees tahab
koju“, mille autoriteks osutusid BOA OÜ ja Innopolis
Insenerid OÜ. BOA lahendas punamonumentide
eksponeerimise küsimuse nii: „Tulenevalt oma konfliktsest iseloomust on skulptuuripark planeeritud omaette
pargialale. Jälgides kujude ajastusele omast totalitaarset
ja ainuisiku kultust on kujud planeeritud „päikesekiir“
kujulisel süsteemil, kus igale monumendile saab omaks
oma ruum ja teekond selleni.“1
   Erinevalt arhitektide plaanist paigutada monumentide ekspositsioon pargi südamesse leidis see siiski koha
Maarjamäe lossi taga. Selline lahend sobis paremini
ajaloomuuseumi vajadustega kasutada pargi avatud ala
sündmuste korraldamiseks ja filmiallee tarvis. Tähtis oli ka
soov viia nõukogudeaegsed skulptuurid delikaatsemasse
asupaika, et need ei domineeriks kogu pargi alal.
   Arhitektid pidid monumente näitusealale paigutades
arvestama, et need on kunstiteosed, st originaalobjektid,
millest mitu kuulub ajaloomuuseumi kunstikogusse. Liiati
kehtivad töödele kunstnike autoriõigused. Maastikuarhitekt Kersti Lootuse abiga leiti kuldne kesktee, mille puhul
säilis ka BOA arhitektide Anto Savi, Margus Soonetsi ja
Jürgen Lepperi võistlustöö põhiidee.
   Ekspositsiooniala lahend võimaldab näitusel veel
täieneda. Tänu sellele oleme valmis võtma nõukogudeaegseid monumente vastu ka tulevikus. Seniks aga
täname kõiki, kes on aidanud kaasa välinäituse loomisele
ja täiendanud meie ekspositsiooni monumentidega.

ARHITEKTUURIVÕISTLUS
Monumentide välinäituse arhitektuurne vorm leiti võistluse tulemusel. Selle korraldas Eesti Ajaloomuuseum
2012. aastal, et leida parim ruumiline terviklahendus
Maarjamäe kompleksi edasiarendusele. See sisaldas
väliala arendamist vabaõhuürituste ja väliekspositsiooni
pargiks ning uue filmimuuseumi, hoidlahoone ja väravahoone ehitamist.
   Võistlusele esitati 15 tööd ja oli, mille hulgast valida.
Enamik autoreid suhtus nii ajaloolisse hoonekompleksi
kui ka eripärasesse maastikku lugupidavalt. Lennukust
kärpisid üsna ranged muinsuskaitse eritingimused.

1
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Tsitaat võistlustöö „Vana mees tahab koju“ seletuskirjast.
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EESTI ELEKTRIVÕRKUDE TARISTU
AJALUGU ALAJAAMADE HOONETES
Raivo Rebane

   Tuleb märkida, et Eestis töötasid paljudes kohalikes
linnade ja erakätes elektrijaamades kuni teise maailmasõja
lõpuni alalisvoolugeneraatorid. Nende toiteliinid – otsetarvituseks sobival alalispingel (enamasti 110 või 220 V)
– väljusid lähiümbruse toiteks otse elektrijaamast. Seega
puudus vajadus ehitada alajaamu ja paigaldada trafosid,
mistõttu paljudes linnades ja asulates me sellest ajastust
alajaamu ja nende hooneid ei leia.
   Paides, kus oli kasutusel vahelduvvoolusüsteem
3000/380/220 V, on säilinud Paide elektrijaamaga samal,
1925. aastal ehitatud alajaamahoone. See on siiani
kasutusel ja ehitismälestisena kaitse all.

Elektri esmakasutamisest Eestis on esimesed teated
aastast 1882, kui Tallinnas ja Narvas kasutati katseliselt
elektrienergiat tootmisruumide valgustuseks. Sellest
aastast algab elektri võidukäik koos meie ajalooga oma
tõusude ja mõõnadega.
   Aastail 1895–1901 rakendati paljudes Tallinna
tehastes tööle aurujõul töötavad alalisvoolugeneraatoritega elektrijaamad. Enamik neist rahuldas oma ettevõtte
vajadused ja üldjuhul puudusid neil välisvõrgud.
   Esimene avalikuks elektritootmiseks ja jaotusteenuseks kavandatud elektrijaam valmis 1907. aastal
Pärnus. See oli esimene omalaadne kogu Baltikumis.
   Alajaamadest ja nende hoonetest saame rääkida
alates 1913. aastast, mil valmis Tallinna elektrijaam koos
kesk- ja madalpinge elektrivõrguga, tolleaegse nimega
Tallinna linna elektri keskjaam. Seal kasutati vahelduvvoolugeneraatoreid, mis võimaldas kasutada elektri edastamiseks linnaosadesse kõrgepinget (3 kV) ning alandada
selle alajaamades paiknevate trafodega kohapealseks jaotuseks ja kasutuseks sobivale madalpingele (3 × 220 V).
   Tallinna elektrivõrgu enamik alajaamu olid hoonestatud linnaosades asuvad metallist trafokioskid. Siiski ehitati suuremate alajaamade ja kõrgepingelülituspunktide
puhul ka üksikuid eraldi alajaamahooneid. Praeguseni
säilinud ja algfunktsiooni täitvad kivihooned on näiteks
Paldiski maanteel (ehit 1929) ja Maisi tänaval (1929–
1930).
   Sõjaeelsed metallkioskid ja madalpingejaotuskapid
on nüüdseks Tallinna linnapildist kadunud. Küll aga on
säilinud ning Elektrilevi OÜ ja Kadrioru pargi administratsiooniga koostöös esialgsel kujul korrastatud teadaolevalt
ainuke säilinud sõjaeelne madalpinge elektrijaotuskilp
Kadrioru pargis. See paigaldati arvatavasti 1934. aastal.
   Koos Ellamaa ja Ulila kaugemaa elektrijaamade
valmimisega 1923. aastal algas Eestis sisuliselt elektri
ülekandmine kaugema vahemaa taha ning ülemaalise
elektrivõrgu kujunemine. Sellise ülekande teostamine
oli võimalik kõrgepinge vahelduvvoolul.
   Teise maailmasõja eelsel ajal kasutati Eesti elektrivõrkudes kaugemaa ülekandel ja piirkondlikul jaotusel nimipingeid 3, 6, 15, 35(30) ja 55 kV. Alajaamades langetati
pinge trafode abil tavatarbijale sobivaks madalpingeks
(3 × 380/220 V). Peale trafode paiknesid alajaamades
veel kõrge- ja madalpinge lülitusseadmed elektri edasikandeks ning jaotamiseks vajaliku arvu liinide kaudu.

ELLAMAA ELEKTRIJAAMA ELEKTRIVÕRK
Ellamaa elektrivõrk ehitati samal ajal elektrijaama
käivitamisega välja kahel suunal: Tallinna (35 kV) ja
Haapsallu (15 kV). Tallinna rajati 1923. aastal Telliskivi
tänava piirkonda raudtee maa-alale Tallinna peaalajaam,
mis on põhiosas säilinud.
   Tallinna peaalajaama projekti autor oli tuntud arhitekt Aleksandr Vladovski, kes on hilismodernistlikus stiilis
projekteerinud ka Ellamaa elektrijaama hooned. Kahjuks
lammutati 1960. aastate algupoolel alajaama hoonele
iseloomulik kõrge kelpkatus ja katusealune kaarakende
rida, millega muutus nii hoone välisilme kui ka vähenes
märkimisväärselt atraktiivsus.
   Haapsalu suunal lõppes liin Haapsalu raadio alajaamas (ehit 1923), mis rajati betoonplokkidest. Hoone
on osaliselt säilinud, kuid ei ole kasutusel alajaamana.
   Samal aastal ja järgnevatel ehitati mõlemale liinisuunale ning lisaks Tallinnas Kopli suunas (1926. aastast)
hulk 35 kV ja 3 kV vahealajaamu. Selleks kasutati väga
erinevaid kättesaadavaid ehitusmaterjale, Läänemaal ka
puitu ja maakive. Enamiku nende hoonete iseloomulik
element on kõrge viilkatus. Läänemaal on säilinud
alajaamahooned: Lossi (ehit 1927), Uuemõisa (1923)
ja Linnamäe (1923).
   Tallinna ja Kopli suuna alajaamadest on ainukesena
säilinud Pääsküla oma (ehit u 1929). Ajastule iseloomulikud hooned olid veel Rahumäe (ehit 1931) ja Tondi
(u 1926), millest on tänapäevani säilinud ainult fotod.
   1930. aastate teisel poolel majandus elavnes. Ellamaa elektrivõrgus laiendati kiiret 35 kV ja 3 kV võrku ning
Tallinnas Koplis, samuti Rapla-Türi-Paide ja Pärnu suunal
ehitati uusi alajaamu.
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1.–2. Paldiski mnt alajaam Tallinnas valmimise järel ja tänapäeval. Fotod Varamu kogudest 3. Maisi tänava alajaam Tallinnas 4. Metallist
kioskalajaam Tallinnas 5. Madalpinge jaotuskapp Tallinnas 6. Restaureeritud madalpinge jaotuskapp Kadrioru pargis. Foto Raivo Rebane
7.–8. 1925. aastal valminud alajaam Paides enne II maailmasõda ja tänapäeval. Fotod Varamu kogudest 9.–10. Ellamaa elektrivõrgu Tallinna
peaalajaam valmimise järel ja ümberehitatuna tänapäeval. Foto Leele Välja
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tellishoone Viljandis Kaalu tänaval (ehit 1935) ning paekivist ning valubetoonist karniisiga alajaam Kiviõlis
(1931).
   Kaugemaa elektrivõrkude sisulisest sünnist Eestis
möödub 2023. aastal 100 aastat. Just 1923. aastal ehitati
Ellamaa ja Ulila elektrijaam koos kõrgepingeliinidega eesmärgiga toota ja müüa elektrienergiat mitte ainult kohapeal, vaid kanda seda üle ja müüa suurematele asustatud
punktidele ja piirkondadele, nagu Tallinn, Haapsalu, Tartu
ja Elva. Need võrgud olid tulevase Eesti energiasüsteemi
algeteks, mis laienesid sedamööda, kuidas tekkis ja arenes
inimeste huvi ja vajadus elektri kasutuselevõtuks.
   Eestit katva elektrivõrgu tekkeloos on suure
tähtsusega ka Virumaa Elektri aktsiaseltsi asutamine
1930. aastal ning Narva-Kiviõli 55 kV õhuliini ehitamine
järgmisel aastal. Selle tulemusel laienes põlevkivikaevanduste ja õlitööstuste elektriga varustamine ning kiirenes
kogu Virumaa piirkonna elektrifitseerimine ja areng.
   Eesti tehnika- ja tehniliste taristute, sh elektrivõrkude ajalugu ja areng ei paku tänapäeval huvi kindlasti mitte
ainult tehnika- ja ajaloohuvidega inimestele, vaid ka laiemale üldsusele. See pärand on samuti osa Eesti ajaloost
ning väärib säilitamist, korrastamist ja väärtustamist.
   Elektrilevi OÜ kui Eesti suurim elektrivõrkude
omanik on võtnud südameasjaks väärtustada tehnika- ja
tehniliste taristute hulka kuuluvate elektrivõrkude valdkonna pärandit. Selleks korrastab ja tähistab ettevõte
meie elektrivõrgus säilinud ajaloolise väärtusega alajaamahooneid ning tutvustab neid laiemalt. Selle tegevusega
tahame väärtustada eelseisvat Eesti kaugemaa elektrivõrkude 100. tähtpäeva, mida võiks dateerida kuupäevaga
1. november 1923. Sel päeval pingestati lõplikult esimene
15 kV kõrgepingeliin Ellamaa elektrijaamast Haapsallu.
   Ühtlasi kutsume ka teisi ajaloo ja arhitektuuri seisukohalt pärandväärtuslike alajaamahoonete omanikke ja
valdajaid ühinema nende korrastamise, tähistamise ja
tutvustamise algatusega.
   Muinsuskaitseamet on lubanud seda tööd toetada
ning võimendada meedias kõiki tegevusi, mille eesmärk
on väärtustada ja korrastada oma valdkonna pärandit.
Näiteks saab ametist nõu ja juhendust remondi-, restaureerimis- ja korrastustöödeks ning ka siis, kui hoonel ei
ole otseselt muinsuskaitsepiiranguid.
   Muinsuskaitseamet on lubanud anda ka oma arvamuse infomaterjalide ja trükiste koostamisele ning paigaldatavate infotahvlite omanikust sõltumatule terviklikule
kujundusele. Sellega muudame ühiselt teadmise alajaamade rikkalikust ajaloost ja olulisusest visuaalselt
nähtavaks ning lihtsasti arusaadavaks kõigi huviliste
jaoks.

Uued alajaamahooned olid funktsionalistlikus stiilis
silikaattellistest seinte, paekivist vundamendi ja lameda
püramiidkatusega. Hoone mahu määras alajaama skeem,
st trafode ja lülitusseadmete arv. Varieeriti kujunduselementide – vertikaalsed lintaknad, ümaraknad,
massiivsed trepid – kasutamisega.
   Nende hoonete ehitusprojektid koostas arvatavasti
Riigi Turbatööstuse ehitusosakonda 1935. aastal juhatama asunud Dimitri Tõnisberg. Sellised on näiteks 35 kV
alajaamad Raplas (ehit 1939) ja Türil (1939) ning 3 kV
alajaam Tallinnas Nõmmel Valguse tänaval (u 1939).
   Harku-Küla alajaam Harjumaal, kus on kasutatud
jällegi kohalikke ehitusmaterjale, valmis sõjapäevil
1944. aastal. Elektrilevi on hoone korrastanud.
ULILA ELEKTRIJAAMA ELEKTRIVÕRK
Ulila elektrijaam ehitati 1923. aastal esmalt Tartu,
aga edaspidi ka Kesk- ja Lõuna-Eesti elektriga varustamiseks. 1940. aastaks oli Ulila elekter jõudnud 15 kV pingel
nii Tartusse, Elvasse ja Puhja (1924) kui ka Viljandisse
(1929), Tõrvasse (1937), Otepääle ja Jõgevale (1938)
ning Mõisakülla (1940).
   Esimesed alajaamad Tartus Õnne ja Tähe tänava
nurgal ning Puhjas on praegu kasutuses samas rollis.
Elva alajaama hoone on veel rahuldavas seisukorras,
kuid kahjuks kasutuseta.
   Tartu Õnne alajaam (ehit 1923) ning Puhja ja
Elva alajaam (1924) on arhitektuurilt sarnased Ellamaa
elektrivõrgus samal ajajärgul ehitatud kõrge viilkatusega
hoonetega, kuid neid iseloomustab välisseinte suurem
detailirikkus. Muu hulgas on kasutatud kaarjaid ukse- ja
aknaavasid, telliskarniise ning erineva pinnatöötlusega
kvaadreid ja kumervuuke.
   1920. aastate teises pooles Tartusse ja hiljem
mujalegi Lõuna-Eestisse rajatud alajaamahoonete välimus muutub tunduvalt võrreldes eelneva ajajärgu ning ka
Eesti teiste piirkondadega. Nüüdsest on neile iseloomulik
püramiidkatus ja krohvitud välisseinad ning hoone
nurgad on viimistletud kvaadritega. Selliste 15 kV alajaamahoonete näited on Tartus Kastani alajaam (ehit
1929), Viljandis Valuoja alajaam (1929) ja Tõrva alajaam
(1937). Valuoja alajaama hoone on nüüdseks suurel
määral ümber ehitatud, Tõrva alajaam on ehitismälestisena kaitse all.
   1929. aastal ehitati Tartus Kivisilla lähedusse kahekorruseline multifunktsionaalne hoone, kus paiknesid
elektrialajaam, bensiinijaam, tubakakiosk ja avalik tualett.
Seal olid ka tualeti koristaja eluruumid. Praegu on
funktsioonidest alles jäänud alajaam ja tualett.
   Kolmekümnendate teisel poolel, enne teist maailmasõda, on ka Tartusse ehitatud alajaamahoonetes tunda
stiili muutumist funktsionalistlikumaks. Selle näited
on Tamme (ehit 1937) ja Võru tänava alajaam (1938,
laiendus 1953).
   Veel on kohalike elektrivõrkude ajaloolistest
alajaamahoonetest säilinud ja kasutuses omanäoline
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11. Haapsalu raadio alajaam. Foto Varamu kogudest 12. Uuemõisa alajaam Läänemaal. Fotod Raivo Rebane 13. Linnamäe alajaam
Läänemaal 14. Pääsküla alajaam Tallinnas. Fotod Varamu kogudest 15. Rahumäe alajaam Tallinnas 16. Tondi alajaam Tallinnas 17. Õnne
tänava alajaam Tartus. Fotod Raivo Rebane 18. Puhja alajaam 19. Vaksali tänava alajaam Viljandis 20. Tõrva alajaam 21. Kivisilla alajaam
Tartus. Foto Varamu kogudest
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EESTI MILITAARPÄRANDI
UURIMISEST JA KAITSMISEST
Ain Tähiste

Eesti on olnud sõdade tallermaa alates viikingiajast ja
lõpetades tänapäevaga, mil uue külma sõja käigus rikub
naabrimehe lennuvägi justkui narrimiseks vähemalt korra
kuus meie õhupiiri. Neid sõdu on olnud ligikaudu poolsada, küllap enamgi. Mõni on meile „südamelähedane“ –
kui sõja kohta üldse nii võib öelda –, enamik muidugi mitte.
   Iga sõda jätab maha jälgi, olgu selleks muinaslaev
Salmel, metsavenna punkriase Võrumaa metsas või kümneid ruutkilomeetreid hõlmav lennuväli Raadil. Värskeimad jäljed tekivad praegu Kaitseväe keskpolügoonil.
   Militaararhitektuur kipub enamasti olema üks rist ja
viletsus. Vähesed objektid kinnistuvad meie teadvusse kui
uhkuseasjad. Sellised on näiteks Pika Hermanni torn, Lõhavere linnamägi ja Paju lahingu mälestusmärk. Mahajäetud
raketibaas on aga enamiku jaoks lihtsalt arusaamatu risuhunnik ja betoonpunker koht, kuhu sobib sokutada prügi.
   Militaararhitektuuri objektidele on raske, peaaegu
võimatu leida mõistlikku taaskasutust. Temaatilisi seiklusparke mahub turismimaastikule vähe. Muinsuskaitse
alla satub sellest pärandist kaduvväike osa.
   See on taust, et mõtestada lahti 2017.–2018. aastal
tehtud 19. ja 20. sajandi militaarpärandi uuringut.

Tabelis ei kajastu juba kaitsealused objektid, väiksemad
üksikobjektid ja osaliselt sõjaväelaste kasutatud tsiviilobjektid (näiteks elamufond). Samuti ei ole selles kalmistuid, mälestuspaiku, monumente, lahingupaiku ega
Veeteede Ameti objekte (meremärgid, tulepaagid).
   Esimese etapi töös lähtuti erialakirjandusest, andmebaasidest, Eesti militaarpärandi uuringutest ja arhiiviandmetest, muu hulgas sõjaajaloo teatmikest, teejuhtidest ja
teaduskirjandusest (sh sõjateaduslikust).
   Tulemuse kohta võiks tsiteerida klassikuid: „Pole
paha“. Koondtabeli peamine väärtus on objektide asukoha
esitamine ja enam-vähem tervikpildi andmine sellest, mis
on olemas. Kahtlemata ei ole see ülevaade täiuslik. Oleme uute välitööde käigus tuvastanud ebatäpsusi, lisanud
nimekirja ehitisi ja terveid komplekse – näiteks Kõruse
rannapatarei Saaremaal. Olen tutvustanud koondtabelit
mõnel rahvusvahelisel kohtumisel ja uudistajad on olnud
siiski üsna üksmeelsel arvamusel: „Vau!“.
II ETAPP
Teises etapis esitasime ettepanekud nende militaarpärandi objektide kohta, mille kohta peeti vajalikuks koostada
eksperdihinnangud mälestise tunnustele vastavuse kohta
või täpsem dokumentatsioon juhul, kui objekti säilimine
ei ole realistlik. Nimekiri koosnes 35 objektist.
   Veel koostasime ettepaneku militaarpärandi
hindamise kriteeriumide kohta. Selle pärandiliigi puhul
ei saa kasutada tavalisi arhitektuuriväärtuste hindamise
kriteeriume. Need objektid on sageli nii kujunduselt kui
ka materjalidelt utilitaarsed. Arhitekti nimest või stiilipuhtusest suuremat rolli mängivad tähtsus ajaloosündmustes
ja tehnoloogiline uuenduslikkus näiteks sõjapidamise
seisukohast.

I ETAPP
Uuring tehti kolmes etapis. Kõigepealt koostati esmane
koondtabel säilinud objektidest, mis ei ole riigi kaitse all.
See ülevaade võimaldas nende hulgas hõlpsasti orienteeruda, saada teavet asukoha ja omanike kohta.
  Iga dokumenteeritud objekt koosneb spetsiifilistest
rajatistest, näiteks lennuväli stardiradadest ja ruleerimisteedest, piirivalve tehnilise vaatluse post vaatlustornist
ja diislihoonest, raketibaas komandopunktist, stardiplatsidest ja raketihoidlatest ning sõjaväelinnakud kasarmuhoonetest, riviplatsidest jm.
   Ehitised ja rajatised, mille otstarve on teada, on
koondtabelis liigiti kirja pandud. Praeguse teadmise kohaselt on paljude hoonete algotstarve selgusetu ja sestap on
määratlemata ehitiste koguarv suur.
  Koondtabelis on 349 objekti teave. Enamik neist on
kompleksid, nii on kajastatud ehitiste-rajatiste koguarv
3386. Iga objekti kohta on esitatud järgmised andmed:
asukoht (aadress), katastritunnus, ligikaudse keskpunkti
koordinaadid, ehitusaeg, ehitusaasta (kui on teada), hinnanguline seisukord, kas objekt on kasutuses või mitte,
kompleksi korral ehitiste arv (2017. a seis) ning lisainfo
või veebilingid sellele.

Sõelale jäi kolm peamist kriteeriumide rühma1.
1. Objektiga seotud (füüsilised) väärtused: vanus,
autentsus, ainulaadsus, säilivus, tehnoloogia,
kasutus (jätkusuutlikkus).
2. Kontekstuaalsed väärtused: ansamblilisus,
ligipääsetavus.
3. Assotsiatiivsed väärtused: tähtsus kaitsesüsteemis/
ajalooprotsessis ja selektiivsus/esindatus. Viimase all
mõeldakse eelkõige senist esindatust mälestiste
nimekirjas, aga ka parimate ja iseloomulikumate
näidete valimist.
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1. Pärnu Krasnojarski polgu kasarm. Foto Mart Mõniste 2. Nortsu kasarm Tapal on üks paljudest hoonetest, millele iseseisvuse taastanud
Eestis pole osatud otstarvet leida. Foto Mart Kalm 3. Raadi lennukiangaarid on ehitatud sõdadevahelisel ajal ning olid enne teist maailmasõda
Eesti lennuväe kasutuses. Raudbetoonsõrestikul hooned kuuluvad Tartu linnale ja on linna üldplaneeringus märgitud väärtuslikena. Nende
väärtus on esile tõusnud seoses nõukogudeaegsete juurdeehitiste lammutamisega alal ja selle ümbermõtestamisega – paiknedes ERM-i
viiva tee ääres, on neis potentsiaali rikastada piirkonna kultuurilist kasutust. Foto Taevakaamera 4. Värska põhjalaagri barakid Võrumaal.
See on ainus säilinud kahe maailmasõja vahelise aja laagrikompleks Eestis. Foto Leele Välja
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4.

Väärtuslikumad ja põhjalikumat uurimist vajavad objektid
valiti välja, lähtudes järgnevast:
1. tsaariaja, teise maailmasõja eelse Eesti Vabariigi
aja ja teise maailmasõja aja objekte on säilinud vähe
ning tähtsaimad neist on juba kaitse all. Ettepanekud
tehti objektide kohta, mis täiendavad üldpilti või on
jäänud eelmistes kaitse alla võtmise faasides tähelepanuta. Kahe maailmasõja vahelisest ajast valitud
objektide läbiv tunnusjoon on ainulaadsus ning
eriline seotus Eesti militaarajaloo ja -arhitektuuriga;
2. külma sõja aegseid objekte on säilinud ülekaalukalt
suurim arv ja valikut teha on kõige keerukam. Ettepanekutes on lähtutud eelkõige objekti ainulaadsusest ja olulisusest külma sõja kontekstis, seejärel
geograafilisest ja olemuslikust mitmekesisusest.

Krasnojarski kasarmud Pärnus,
Krasnojarski polgu linnak Tartus.

KAHE MAAILMASÕJA VAHELINE AEG
Üllatav, kui vähe on uuritud ja kaitstud Eesti-aegne
militaarpärand. Nõukogude võim pühkis maa pealt Jägala
ja lõunalaagrite hooned, sõjas hävis Kurtna laager. Säilinud on suurem osa Petseri põhjalaagri hoonetest, mille
meeskonnabarakid on nüüd lisatud kaitsealuste objektide
ettepanekusse. Omapärase objektina on endiselt kasutuses omal ajal kaitseväelaste rajatud Nõmme staadion.
   Teine üllatav tõdemus kahe maailmasõja vahelise
ajajärgu kohta on üldkättesaadavate allikate vähesus.
Militaarehitisi käsitletakse Merike Jürjo teoses „Eesti
kasarmud“, kuid eelkõige kirjeldatakse seal 170 foto abil
tolleaegset õhustikku.
   Töö käigus selgus, et Kaitseministeeriumi valduses
olevate objektide kohta ei saa kaitse ala võtmise ettepanekuid teha. Üldpilt hägustus seetõttu mõnevõrra.
Muinsuskaitse võimalused sekkuda näiteks Võru Taara
kasarmute, Kiltsi lennuvälja ja Tapa soomusrongide
rügemendi kasarmute autentsuse tagamisse või takistada
hävinemist on niisiis piiratud.
   Ei saa vaadata mööda ka tõsiasjast, et Tapa soomusrongide rügemendi kasarmud on lagunenud iseseisvuse
taastamise järel ja meie oma Kaitseväe hoolimatuse tõttu.
Tartus ei suudetud säilitada ratsaväe maneeži ja Rakveres
põles varemeteks Johan Ostrati projekteeritud suurejooneline kasarmuhoone. Kõik see on juhtunud iseseisvas
Eestis ja võõrvõimuga pole siin tegu. Tasakaalustavalt
väärib positiivse näitena äramärkimist Võru Taara kasarmute taaskasutus Kaitseväe poolt.
  Eksperdihinnanguteks sai esitatud järgmised
objektid:
1. Rakvere kasarmu varemed Nortsu teel. Johann
Ostrati projekteeritud mastaapse hoone häving algas
1990. aastate keskel, mil Kodukaitsele kasutada
antud hoone põles. Seejärel jäi see rüüstajate
meelevalda,
2. Värska põhjalaagri barakid Võrumaal. See on ainus
säilinud kahe maailmasõja vahelise aja laagrikompleks Eestis,
3. Tartus Raadil asuvad lennukiangaarid, millel on
lisaks roll meie inseneriarhitektuuri ajaloos,
4. mereväeekipaaž Tallinnas,
5. Meriküla 6-tolline patarei Ida-Virumaal.

Mingil määral on arvestatud omaniku või valdaja
võimalikku koostöövõimekust ja huvi objekti kaitse alla
võtmise protsessis. Üsna palju valitud objekte on riigi
omanduses.
   Eksperdihinnang koostati 29 objektile (või kompleksile) ja dokumenteeriti kuus objekti. Eksperdihinnangus
hinnati objekti vastavust mälestise tunnustele, st kaaluti
selle kultuuriväärtust jm aspekte muinsuskaitse alla võtmiseks. Valiku eeldus oli asjaolu, et objektil on säilimispotentsiaal ja see on elujõuline, objektil on riikliku tasandi
kultuuriväärtus ja see pakub huvi avalikkusele. Mõni
neist oleks aga täienduseks juba kaitse all olevatele samalaadsetele rajatistele mujal Eestis.
   Dokumenteerimine valiti juhul, kui objektil on küll
suur sõja-, arhitektuuri- või tehnikaajalooline väärtus,
kuid selle säilimine ei ole realistlik (väga halb tehniline
seisund, oht inimesele või keskkonnale või muu põhjus).
Näiteks on selline objekt Sarve-Lehtma kaitseliin Hiiumaal, mille kogupikkus on 40 km. See läbib hulga kinnistuid ja selle kaitse alla võtmine ei ole realistlik.
   Eksperdihinnangute koostamiseks ja dokumenteerimiseks kasutati Muinsuskaitseametis välja töötatud metoodikat ja vorme. Teises etapis tehti nii arhiivi- kui ka
välitöid.
TSAARIAEG
Silmapaistev hulk selle ajajärgu objekte on juba dokumenteeritud ja kaitse all, ent paraku oli töö katkenud. Seepärast lisasime koondtabelisse ja kaitse alla võtmise ettepanekute hulka objekte, mille puhul on olemasolevad allikad napisõnalised, kohati ebatäpsed või isegi eksitavad.
   Näitena sobib mainida Peeter Suure merekindlust.
Selle kompleksi paljud objektid on läbi uuritud ja kaitse
all (nt Naissaare patareid). Osa on siiski põhjalikult dokumenteerimata (nt paljud Tallinna ümbruse maarinde
positsioonid) ja/või kaitse alla võtmata erinevalt teistest
samasugustest objektidest (Saare-, Lääne- ja IdaVirumaa suurtükipatareid). Sellised on
1. Sõrve 12-tolline patarei Saaremaal,
2. Meriküla 10-tolline patarei Ida-Virumaal,

TEISE MAAILMASÕJA AJAJÄRK
Militaarobjektid, mille rajas NSV Liit teise maailmasõja
eel või ajal, on kaitse all peamiselt ainult Hiiumaal. Nüüd
liigub protsess mõningal määral edasi.
  Saksa okupatsiooni päevil rajati kapitaalseid
militaarobjekte suhteliselt vähe. Põhjarannikule ehitati
radarijaamu ja rannapatareisid, enamik neist olid lihtsad
betoonplatvormid. Ida-Virumaad läbis suurema kaitseliini
Panther üks lõik. Viimases paiknesid ka teraskuplitega
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5. Suurtükialus aastail 1940–1941 ehitatud Ninase 180 mm rannapatareis Saaremaal. 2015. aastal oli patarei ajutise kaitse all, kuna
ühte suurtükialustest hakati lammutama ja killustikuks lõhkuma, aga kaitsemenetlusega ei jõutud kahjuks kaugemale. Kuigi palju detaile
on viimase paarikümne aasta jooksul kaotsi läinud, on see silmapaistev kompleks, mille kaitsmises on kõik ühel meelel. Foto Leele Välja
6. Naissaare miinilaod kuuluvad saare olulisemate vaatamisväärsuste hulka. Need on hästi eksponeeritavad ja täiendavad kohalikku militaarajalugu. Foto Toomas Tuul 7. Osmussaare 180 mm patarei soomustorn II maailmasõja ajast on ainult väike osa saare rikkalikust militaarpärandist. Foto Leele Välja 8. Osmussaare 180 mm patarei tulejuhtimistorn II maailmasõja ajast on muljetavaldav betoonsõrestik. Foto
Leele Välja 9. Kiltsi lennuväli koos angaaridega kuulub tuntumate ja muljetavaldavamate militaarobjektide hulka külma sõja perioodist.
Kahjuks ei saanud seda uuringuga hõlmata, kuna see on Kaitseministeeriumi valduses. Foto Toomas Tuul
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kuulipildujapesad, mille metallosad on rüüstajad
nüüdseks vanarauaks vedanud.
   Mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegime suhteliselt kapitaalsena püstitatud Valaste 10,5 cm rannapatarei
kohta.

4.

Eksperdihinnanguteks pakkusime välja järgmised
objektid:
1. Ninase 180 mm patarei Saaremaal,
2. Osmussaare 180 mm patarei Läänemaal,
3. Sarve-Lehtma kaitseliin Hiiumaal (piirduti
dokumenteerimisega),
4. Lõpe-Kaimri tankitõrjeliin Saaremaal,
5. Valaste 10,5 cm patarei Ida-Virumaal.

5.

KÜLMA SÕJA AJAJÄRK
Nõukogude aja, iseäranis külma sõja aegse militaarpärandi kajastus on allikates kasin. See ei ole sugugi
ainult Eesti probleem, vaid kogu Euroopas on olukord
sarnane. Sellel on kolm põhjust.
  Esiteks on ajaline distants lühike. Sündmusi, mis
toimusid vähem kui 30 aastat tagasi, ei peeta ajaloo uurimise seisukohalt veel piisavalt küpseks. Teisalt toob
see kaasa sageli korduva olukorra, kus elava pärimuse
kandjad surevad enne ära, kui pärimuse uurijad nendeni
jõuavad.
   Teine põhjus on info salastatus ja selle raske, kohati
võimatu kättesaadavus, vähemasti endise Nõukogude
bloki riikides.
   Kolmas kajastust mõjutav tegur on üldine halvustav
suhtumine nõukogude militaarpärandisse. Siin on kindlasti üks tegur aeg – kõik see juhtus ju äsja ja protsesside
vägivaldsus on veel tajutav.
   Arvestades nõukogude militaarpärandi vähest uuritust ja kaitstust pole imestada, et kõige rohkem ettepanekuid tegime just selle ajajärgu kohta.

6.

7.

8.

9.
1.

2.

3.

Hara sadam Harjumaal. Ainulaadne militaarrajatis
nii Eesti kui ka üleilmses mastaabis, mis täiendab
Lahemaa rahvuspargi üldpilti militaarajaloo seisukohalt. Eksperdihinnangule liitsime demagnetiseerimise instituudi laboratoorse peakorpuse Pärispeal.
Oriküla komandokeskus ja seniitraketibaas Saaremaal. Mastaapne militaarrajatis, kust juhiti nii
kõrvalasuva raketibaasi kui ka kogu seniitraketibrigaadi, st veel 15 raketibaasi lahingutegevust. Rajatis
on külma sõja aja nõukogude militaararhitektuuri
iseloomulik näide. Komandokeskuse vahetus läheduses paikneb raketibaas tüüpiliste tehispinnasvormide ja rajatistega. Kogu kompleks on hästi
vaadeldav.
Keila-Joa (Türisalu) seniitraketibaasi linnak
(dokumenteerimine järjekorranumbriga 34) ja tuumalõhkepeade hoidla Harjumaal. Pindalalt suurim
seniitraketibaas Eestis, mille tegevuse lõpuaastail
oli seal kolm raketidivisjoni ja eraldi allüksusena

10.

11.

12.

13.
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tuumalõhkepeade hoidla. Kompleksile on hea
ligipääs ja see on hästi vaadeldav. Ümbruskonnas on
hulgaliselt militaarajaloo objekte (Peeter Suure
merekindluse maarinne ja patareid).
Raadi lennuväli Tartumaal. Suurim sõjaväelennuväli
Eestis (praegu Eesti Rahva Muuseumi (ERM)
asukoht). Selle puhul on oluline objekti lugu ja seos
iseseisvuse taastamise aja sündmuste ja inimestega.
On olemas võimalus lõimida ERM-iga sõjaajaloolise
ekspositsiooni arendamise võtmes.
Naissaare miinilaod ja -tehas Harjumaal. Eestis
ainulaadne objekt. Naissaarel paiknenud meremiinid
ja nende ettevalmistamise tehas pidid tagama Soome
lahe kiire mineerimise konflikti korral. Miinilaod on
juba praegu saare vaatamisväärsus, need on hästi
eksponeeritavad ja täiendavad sealset militaarajalugu.
Säärenina tehnilise vaatluse post Hiiumaal.
Tüüpiline nõukogude piirivalve rajatis, kuid hulga
ajastuomaste nüansside ja erisustega. Vaatlustorni
tüüp erineb teistest Eestis kasutatutest. Objekt
paikneb Väinamere hoiualal. Vajadus taastada
vaatlusvõimalused on kirjas hoiuala arengukavas.
Vaatlustorn on taaskasutatav multifunktsionaalselt,
sh loodusturismiks.
Ramsi tehnilise vaatluse post Läänemaal. Esindab
ühte kindlat tüüpi tehnilise vaatluse poste Eesti alal.
Ettepanekus on arvestatud sarnaste rajatiste kaitsmise ja perspektiivse eksponeerimise vajadusega
konkreetses piirkonnas Lääne-Eestis. Vaatlustorn
on taaskasutatav multifunktsionaalselt, sh loodusturismiks.
Rutu seniitraketibaas Viljandimaal. Oma piirkonnas
Sakala kõrgustiku lõunaosas ainuke, suhteliselt heas
seisundis. Lähedalasuvad matkarajad ja muud
vaatamisväärsused võimaldavad kombineerida
objekti külastuse loodusturismi võimalustega.
Vergi tehnilise vaatluse post Lääne-Virumaal. Hästi
säilinud, kuna oli Eesti piirivalve teenistuskohaks.
Täiendab Lahemaa rahvuspargi üldpilti militaarajaloo
seisukohalt.
Sääre piirivalvekordon Saaremaal. Kasutuses
militaarturismi objektina – seal tegutseb Sõrve
militaarmuuseum. Nn vanema perioodi kordonite
kompleksne näide.
Tuksi piirivalvekordon Läänemaal. Kõige paremini
säilinud nn uuema perioodi kompleksne näide.
Kordoni garaažide korpus on kasutuses, stiihiline
lõhkumine ei ole nendeni veel jõudnud.
Maantee tuumaraketihoidla Saaremaal. Ainus
nõukogude seniitraketibaas Saaremaal, milles on
tuumaraketihoidla. Kulud rajatise säilitamiseks on
minimaalsed ja külastusvõimalusi laiendab lähedal
paiknev Sõrve militaarmuuseum.
Lehtma tehnilise vaatluse post Hiiumaal. Väheseid
omataolisi Eestis, kus kõik trepid, vaheplatvormid ja
vaatlushoone on metallist.
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10. Hara sadam on silmapaistev militaarobjekt, kuid paiknedes rahvuspargis, on sel juba piirangud peal. Ekspertnõukogu ei pidanud
vajalikuks seada täiendavaid piire, mis võivad mahuka ja keerulise objekti kasutamist-taastamist veelgi komplitseerida. Foto Kristjan Lust
11. Türisalu tuumaraketibaasi maastikuline üldilme on muljetavaldav ja väärib ilmselgelt kaalumist riikliku kaitse objektina. Foto Riho Kirss
12. Raadi lennuväli oli suurim sõjaväelennuväli Eestis. Lennuväljal paikneb Eesti Rahva Muuseum (ERM), mille arhitektuurne kontseptsioon
teeb vältimatuks lennuraja säilitamise. Samas on osa alast juba praegu kaetud kehtestatud detailplaneeringutega, mis jätavad küll vaadeldavaks lennuraja, aga katavad suure osa lennukipesadest hoonestusega. Tervikliku maastikuobjekti kaitseks on siin juba hilja. Foto Kaido
Haagen 13. Maantee tuumaraketihoidla kui tüüpiline külma sõja aegne militaarrajatis sai konkurentsis Türisaluga esimeseks valikuks
kaitsemenetluses just tänu võimalikule ansamblilisusele Oriküla komandopunktiga. Foto Jüri Pärn 14. Nõukogude piirivalve tehnilise vaatluse post Pärispeal. Sarnane oli kaitstavaks pakutud ka Vergis, kuid ekspertkomisjon oli kahtlev selle mõttekuses – silikaattellistest hoone,
millel tüpoloogilist eripära vaid mõõdukalt, tundus perspektiivse kasutamise-säilitamise aspektist kaunis ebaveenev. Foto Toomas Tuul
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välistas hange sarnase objekti (Kiltsi lennuvälja) kohta
eksperdihinnangu ja ettepaneku tegemise.
   Jääb ka arusaamatuks, millised olid ekspertnõukogu
kaalutlused mitte kaitsta Hara sadamat, mis on ainulaadne rajatis isegi maailma mastaabis.
   Eks küsimusi on veelgi. Aeg annab arutust ning
muinsuskaitse ei ole loodetavasti kaugeltki valmis.

14. Kose varjend Harjumaal. Üks väheseid rajatisi, mida
saab seostada ENSV juhtkonnaga. Varjend on
osaliselt kasutuses militaarturismiobjektina.
15. Atla tehnilise vaatluse post Saaremaal. Eesti üks
läänepoolsemaid militaarajaloo objekte. Kaitse on
vajalik muu hulgas põhjusel, et see on kasutatav
multifunktsionaalselt, sh loodusturismi vaatlustornina. Objekt täiendab Vilsandi rahvuspargi üldpilti
militaarajaloo seisukohalt.

KOMMENTAAR
Leele Välja, ehitismälestiste ekspertnõukogu esimees

Nelja objekti puhul piirduti dokumenteerimisega.
Need on järgmised.
16. Põima komandokeskus ja radarijaam LääneVirumaal. Suur komandokeskus eriliste militaararhitektuuriliste nüanssidega. Et pinnasevalle on
juba ära veetud, on üsna tõenäoline, et rajatise
hävinemine kiireneb.
17. Reinevere komandokeskus Järvamaal. Mastaapne
ehitis, mis on heas seisukorras ja külastamiseks
sobivas asukohas.
18. Pärispea radarijaam ja linnak Harjumaal. Sõjaajalooliselt oluline objekt, kus avastati aastal 1987
Matthias Rusti lennuk sisenemas NSVL-i õhuruumi.
Radarijaam täiendab Lahemaa rahvuspargi üldpilti
militaarajaloo seisukohalt.
19. Torma (Kõnnu) radarijaam Jõgevamaal. Üks väheseid
militaarahitektuuri objekte selles piirkonnas.
Dokumenteerimise käigus tõstetakse esile objekti
militaarajaloolisi nüansse.

Ehitismälestiste ekspertnõukogu hindas mälestise
kandidaate mitmest aspektist ja valis välja n-ö esimeses
järjekorras menetlusse võetavad objektid. 30 objekti kohta
tehti üsna üksmeelne otsus.
   Tsaariaegsetest objektidest jäeti tõesti välja Meriküla
ja seda just kaalutlusel, et Peeter Suure merekindluse
juba kaitse all olevatele objektidele see midagi tüpoloogiliselt ei lisa.
   Kahe maailmasõja vahelistest objektidest jäi välja samuti Meriküla rannakaitsepatarei, kuna sarnased objektid
on kaitse all Viimsi poolsaarel, Aegnal ja Naissaarel.
   Nõukogude aja objektide puhul oli kaitsemenetlusest
loobumise põhjuseid väga erinevaid. Näiteks Hara sadama
puhul leiti, et see on väga oluline objekt, ent on Lahemaa
rahvuspargis paiknedes juba piirangutest haaratud ja lisakaitse teeks objekti korrastamise ainult keerukamaks.
   Instituudi hoonel puudub seevastu militaarrajatise
eripära (ja seega vajadus kaitseks) – see on tavaline hoone, mis pole hoolimata fantastilisest asukohast rakendust
leidnud. Muinsuskaitsest siin vaevalt et abi on. Kose varjendi puhul leiti, et muinsuskaitsepiirangud pole kasutamisel ja korrastamisel asjakohased, mis ei tähenda, et sel
poleks olulist väärtust meie militaarpärandi seisukohalt.
   Mitme objekti puhul ei peetud vajalikuks dubleerimist, st ettepanekute hulgas olevast kahest raketibaasist
valiti üks, sama kehtis tuumaraketihoidlate kohta. Mõlemal juhul jäeti alternatiivid reservi.
   Üldine põhimõte oli eelistada komplekse ja lähestikku paiknevaid objekte, samal ajal kui irdsed ja üksikuna
paiknevad rajatised jäid pigem kaitse alla võtmata. Mitmete objektide puhul leiti, et piisab, kui need on haaratud
mõne juba kaitse all oleva objekti kaitsevööndiga.
   Eesti riik on ka juba nii palju küps, et pärandi väärtuse hoomamiseks ei peaks sellele tingimata riikliku
mälestise silti külge riputama. Pealegi on olemas hulk
alternatiivseid võimalusi, mis ei nõua topeltregulatsioone
(rahvuspark, kohaliku tasandi kaitse planeeringute läbi,
ka osa matkarajast võiks tagada väärtustamise ja kaitse).
   Parima kaitse tagavad pärandile ikkagi inimesed, kes
seda mõistavad ja hindavad.

MIS SAI EDASI?
Muinsuskaitse ekspertnõukogu valis meie ettepanekutest
välja 15 ja nende kaitse alla võtmise menetlus on alanud.
„Siin pool rindejoont“ on enesetsensuur olnud ülitihe:
matemaatiliselt lähenedes kvalifitseerus u 4,3% koondtabeli objektidest. Selle kohta saab esitada järgmised
tähelepanekud.
   Tsaariaegse militaarpärandi kaitsmisel jätkub ebajärjekindlus. Näitena on paslik Meriküla 10-tollise patarei
väljajätmine nimekirjast.
   Kahe maailmasõja vahelise ajajärgu poolik kaitstus
on osaliselt juba uuringu lähteandmesse kodeeritud. See
tähendab, et puudus võimalus lisada kaitsmist väärivate
objektide nimistusse Kaitseliidu peastaabi hoone, Tapa
soomusrongide linnak ja Taara kasarmud, kuna need on
Kaitseministeeriumi hallata.
   Teise maailmasõja ajal sakslaste rajatud Valaste
10,5 cm patarei kaitsmise mittevajalikkuse otsus paneb
samuti kulmu kergitama, eriti kuna selle säilitamise ja
eksponeerimise kulud oleksid olnud minimaalsed.
   Rutu seniitraketibaasi kaitse alla võtmine oleks
siinkirjutaja hinnangul olnud suhteliselt valutu protseduur, sest see lahingpositsioon paikneb riigimetsas.
Teist nii hästi säilinud kompleksi Lõuna-Eestis ei ole.
   Raadi lennuväljaga seoses olid konfliktid etteaimatavad. Vastasrind palkab juba advokaate, samas
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Põhjalikumalt vt: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=militar
yheritagegeneral.
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Rotermanni nisu- ja rukkiveski, Rotermanni 6a, Tallinn
Rotermanni tehaste katlamaja korsten, Rotermanni 14, Tallinn
Geotehniline projekt: OÜ Geotehnika Inseneribüroo G.I.B,
Insinööritoimisto Pohjatekniikka OY, Lemminkäinen Eesti AS,
Lemminkäinen Infra OY, professor Tim Länsivaara (Tampere
Tehnikaülikool), Novarc Group AS, emeriitdotsent Valdo Jaaniso,
Väino Voltri (SV Ehituskonsultatsioonide OÜ), emeriitprofessor
Karl Õiger
Ehitaja: YIT Infra Eesti AS

EHITAMINE MAA ALLA. PARKIMISMAJA TALLINNAS
ROTERMANNI 6A, 14 JA 16
Martin Vaga. Ees- ja järelsõna Karl Õiger

oludes vaiade kandevõime ja kui palju suuri betoonist
puurvaiu on võimalik asendada väiksemate injektsioonvaiadega.

Et viimastel aastakümnetel on Eesti suuremad linnad
massiliselt autostunud, on tekkinud suur vajadus hoonealuste garaažide järele. Need rajatakse enamasti kahekorruselised, st ulatuvad maa alla kaheksa või enama
meetri sügavusele.
   See on uus suur ehitusvaldkond. Maa-aluseid
garaaže on keeruline ehitada, eriti Tallinna rasketes
pinnasetingimustes ja oludes, kus maa-aluseid korruseid
ehitatakse olemasolevate hoonete lähedale või nende alla.
   Maa alla on üksikjuhtudel ehitatud ka varem, näiteks
on rajatud tunnelkollektoreid, kuid mitte nii ulatuslikult
kui siin, Rotermanni kvartalis, kus olukorra muutsid
veelgi keerulisemaks muinsuskaitsenõuded.
   Ehitus- ja kaevetööd on linna keskmes alati seotud
suurte riskidega, kuna vahetus läheduses on hulk
hooneid, trasse ja teid ning liigub palju inimesi. Erand ei
olnud ka aastatel 2014–2016 Tallinna kesklinnas asuvasse Rotermanni kvartalisse maa-aluse parkimismaja
rajamine. See ulatus säilitatavate rukki- ja nisujahuveski
välismüüride ning katlamaja korstna alla.
   Üle saja aasta vanuseid paekiviseinu oli ajahammas
tugevalt räsinud, mistõttu tuli kogu ehitustegevus väga
põhjalikult läbi mõelda. Tööd raskendas mere lähedusest
tingitud pinnasevee kõrge tase ja keeruline ehitusgeoloogiline läbilõige.

MÜÜRIDE TOESTAMINE
Kuna olemasolevatest hoonetest tuli säilitada ainult
fassaadid, lammutati esmalt kõik hoonete vahelaed ja
-seinad. See eeldas müüride ajutist toestamist seniks,
kuni uued vahelaed on valmis. Fassaadide toestamiseks
paigaldati hoonete sisse terasest raamid. Et müüride
purjepind on võrdlemisi suur, tuli nende jäigastamiseks
paigaldada terastoed ka naaberhoonete külge.
   Lisaks maapealsete müüriosade toestamisele tuli
vältida müüride vajumist ja paigutisi kaevetööde käigus.
Selle jaoks süvistati läbi müüride paekivist vundamentide
isepuurivad injektsioonvaiad, mis toetusid 24 meetri
sügavusele liivakihile.
EHITUSSÜVENDI RAJAMINE
Mere lähedusest tingituna oli põhiküsimus ehitussüvendi
veekindluse tagamine. Selle jaoks süvistati kogu parkimishoone perimeetrile terasest sulundsein ja seejärel sai
alustada ehitussüvendist vee pumpamist.
   Kuna mölline pinnas on vibratsioonile väga
tundlik, tuli kõigi tööde käigus kasutada võimalikult
vibratsioonivaba tehnoloogiat. Just seetõttu rakendati
olemasolevate müüride ja hoonete läheduses terasest
sulundseinte süvistamisel vibratsioonivaba presssüsteemi.
   Pärast süvendi perimeetri sulgemist sai alustada
väljakaevetöid. Need olid väga keerukad, sest kaevati
nii ehitussüvendi tugitorude vahelt kui ka olemasolevate
müüride alt. Ehitussüvendist väljakaevatava pinnase
maht oli ligikaudu 35 000 m3.
   Vee eraldamiseks rajati ehitussüvendi põhja drenaaživõrgustik. Kuna süvendist väljapumbatava vee maht oli
võrdlemisi suur, rajati veerežiimi võimalike muutuste jälgimiseks ehitussüvendist väljaspool sinna kontrollkaevud.
Nende veetaset jälgiti iga päev.

OBJEKTI EHITUSGEOLOOGILINE LÄBILÕIGE
Objekt paikneb laugel Põhja-Eesti madalikul Tallinna
lahe kaldal Admiraliteedi basseini lähedal. Krundi
ümbruses on reljeef tasane, maapinna absoluutkõrgus
on 1,8–3,1 meetrit.
   Ehitussüvendi väljakaeve sügavus oli 8–9 meetrit,
mis tähendas, et kogu kaevetöö tuli teostada pinnasevee tasemest 6–7 meetrit allpool. Ehitussüvend rajati
valdavalt mölli- ja möllsavi kihtidesse. Kandev aluspind
(mölline peenliiv) asus maapinnast alles 22–25 meetri
sügavusel.
   Peale ehitusgeoloogilise lisauuringu tehti ka mitu
vaiade koormuskatset, et saada teada, milline on nendes
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1. Säilitatavad müürid enne ehitustööde algust. Fotod Martin Vaga 2. Väljavõte Insinööritoimisto Pohjatekniikka OY tehtud ehitusgeoloogilisest lisauuringust ja geotehniliste tööde ulatusest 3. Staatilise vaia koormuskatse 4. Toestuse paigaldus Väino Voltri koostatud projekti alusel 5. Vahelagede ja seinte lammutamine 6. Müüride alatoestamine injektsioonvaiadega 7. Et pääseda ligi kõigile müüridele,
tuli puurmasinad tõsta kraanaga müüride vahele
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8
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8., 9. Sulundseina elementide süvistamine press-süsteemiga. Fotod Martin Vaga 10. Kaevetööde käigus tulid nähtavale vundamentide
all olevad puitparved 11. Ehitussüvendi seinu toestati eelpingestatud tugitorudega 12. Vana katlamaja korsten keset Rotermanni kvartalit
13., 14. Puurvaiadest seina süvistati ümber korstna vundamendi
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15

16

17

18

19

15., 16. Korstna vundamendi jõuülekande teostamine injektsioonvaiade ja raudbetoonist vööga. Fotod Martin Vaga 17. Vaisein ja sellele
toetuvad ehitussüvendi tugitorud peale väljakaeve lõppu 18. Esimesed sammud müüri alt läbi olid võrdlemisi ebakindlad 19. Korstna uus
vundament on vaadeldav maa-aluse parkla 1. ja 2. korruselt
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   Et saada teada, kuidas mõjutavad kaevetööd
olemasolevaid hooneid, müüre ja tugiseinu, rajati rohkem
kui 130 mõõtepunktist koosnev reeperite süsteem.
Kõiki punkte mõõdistati iga 24 tunni järel, jälgides nii
horisontaal- kui ka vertikaalsuunalisi paigutusi.

20

KORSTNA TOESTAMINE
Ehitussüvendi keskele jäi 54 meetri kõrgune endise katlamaja korsten, mis oli ehitatud 1910. aastal. Selle paekivist
vundament oli laotud puitparvele, kuid kavandatav maaalune parkimismaja tuli rajada vundamendi tallast 5 meetrit sügavamale ja seda ümber kogu korstna. Juba enne
ehituse algust oli korstna tipp kirde suunas 57 cm kaldu
ja ehitis oli avariiline.
   Korstna vundeerimiseks ja toestamiseks süvistati läbi
olemasoleva paekivivundamendi suurtest puurvaiadest
sein. Jõuülekanne korstna vundamendi tsentrist vaiseinale tehti injektsioonvaiade ja massiivse lõugtala abil, mis
omakorda pingestati 12 meetri pikkuste tõmbidega.
   Viimased mõõtmistulemused näitasid, et korsten
on ehitustööde käigus vajunud oma algsest positsioonist
102 mm sügavamale, seda eelkõige veealanduse ja uue
vundamendi lahenduse tõttu. Korstna vertikaalsus muutus tööde käigus vastavalt sellele, millisel küljel parajasti ehitustöid ja ennekõike vaiseina puurimistöid tehti.
Lõpptulemusena vähenes korstna tipu kirdesuunaline
kalle u 20 cm võrra.
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20. Esimesed sammud müüri alt läbi olid võrdlemisi ebakindlad.
Fotod Martin Vaga 21. Väljakaeve käigus paigaldati vaiadele jäikussidemed 22. Vaade ehitussüvendile enne põhjaplaadi betoneerimise
algust 23. Vaated uue näo saanud Rotermanni kvartalile

OLEMASOLEVATE MÜÜRIDE
ALLA MAA-ALUSE PARKLA RAJAMINE
Suureks proovikiviks kujunes nisu- ja rukkiveski saja aasta
vanuste müüride n-ö õhku riputamine ning nende alla
maa-aluse parkla rajamine. Et müürid olid võrdlemisi
kehvas seisus, oli kõige tähtsam tagada tööde ohutus
ja turvalisus nii inimestele, masinatele kui ka hoonetele.
   Suure vaiamasina ligipääs müüridele oli piiratud
ja seepärast rajati fassaadi vaialus injektsioonvaiadest.
Vaiamaterjali valikul sai määravaks nõtkekandevõime,
sest müüride alt tuli eemaldada u 8 meetrit pinnast.
Jõuülekanne müürilt teostati raudbetoonist lõugtaladega,
mis jaotas kogu ülalt tuleva koormuse vaiade suunas ja
sealt edasi 24 meetri sügavusel asuvale liivakihile.
   Rotermanni parkla on enneolematu juhtum, mille
puhul toestati olemasolevate raskete kiviseintega hoone
koos vundamentidega nii, et selle alt saaks läbi minna
ja teha ruumi kahekorruselise parkla jaoks. Seejuures
tuli toestust süvendamisel järk-järgult tugevdada.
   Töö keerukust ja ohtlikkust suurendasid kehvad
pinnasetingimused ja kõrge põhjavesi, kuid kõigest
hoolimata õnnestus see hästi. Meie teada ei ole samasugust tööd vähemalt Balti riikides siiani ette võetud.
Sellise lahenduse teostamiseks tulevikus on meil nüüd
olemas hea kogemus.

102

TEHNOLOOGIA
Muinsuskaitse eritingimused: AB Artes Terrae OÜ (2017)
Projekt: Kurmik projekt OÜ ja OÜ Merin (2018)
Ehitustööd: Mitt & Perlebach OÜ, Jaanus Koval, Insenerehituse
AS, Joonas Oja
Järelevalve: AS Infragate Eesti, Aleksandr Vardakov

JÄNDJA VESIVESKITE JA TAMMI
KONSERVEERIMINE KÄSIKÄES
KALAPÄÄSU EHITAMISEGA
Karen Klandorf

Järvamaal Türi vallas Jändjal on veskikoht, kus teadaolevalt asusid juba 18. sajandil mõlemal pool kallast vesiveskid. Krahv Mellini 1796. aasta atlases on Weissensteini (s.o Paide) jõe ääres tähistatud kaks veskit. Neist
põhjapoolse kohta on kirjas, et see on saeveski.
   Jändja veskid kuulusid koos ümbritseva küla maadega Laupa mõisale. Selle mõisa maade 1899. aasta
kaardil on põhjapoolne veski tähistatud saeveskina (sks
Sägemüller) ning lõunapoolne jahuveskina (sks Mühle)1.
Veskite käitamiseks vajalik energia saadi jõele ehitatud
paisu veest.
   Jändja veskite rajamise täpset aega pole õnnestunud
kindlaks teha. Ilmselt alustas kompleksi rajamist perekond Fersenid, kellele Laupa mõis 17. sajandil läänistati.
1849. aastal müüs G. M. von Fersen Laupa mõisa koos
kolme kõrvalmõisaga G. W. von Taubele ja selle suguvõsa
omandisse jäi Laupa mõis kuni 1919. aasta maaseaduse

jõustumiseni. Seevastu Jändja puupapivabrik ühes
abi- ja eluhoonetega jäi Taubede omandusse kuni teise
maailmasõjani.
   1903. aastal oli Laupa mõisa omanikuks saanud Otto
Iwan von Taube, kes lasi 1912. aastal Jändjale ehitada sel
ajal üsna uuendusliku betoonist tammi. Jõevee paisutamiseks rajatud tamm on siiani säilinud üllatavalt autentsena.
   Tammi kehand on laotud suurtest graniitkividest,
mis on kaetud väiksemate kividega segatud betoonmassiga, ilma seejuures metallarmatuuri kasutamata. Tammi
betoonkehandi küljes on säilinud ehitusaega märkiv aastaarv 1912. Nüüdsete konserveerimistööde ajal kinnitati
tammile taas kohalike elanike käes hoiul olnud mõisniku
nime initsiaalidest ja kroonist koosnev omanikumärk.
   Betoonile kinnitatud nimetähtedega Jändja ajalukku
kirjutatud Otto Iwan von Taube elas veski kõrval asuvas
elumajas, mis ehitati perele koduks pärast Laupa mõisa
1

1. Vaade paisule peale keskmise ülavee taset reguleeriva lävendi eemaldamist 2018. aasta detsembris. Foto Karen Klandorf
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2

3

riigistamist. Enne seda oli seal asunud metsniku väike
maja.
   Taubede perekond (eelkõige Laupa ja Kabala mõisnik
parun Viktor Karl Gustav von Taube – Otto Iwani vend)
oli Türi paberivabriku rajaja. Koos Käru, Kolu ja Särevere
mõisnikuga korraldas ta Tallinna-Viljandi raudtee ehitust,
mis oli Türi alevi ja edaspidi linna arengu tõukejõuks. Türi
paberivabriku rajamise ajal ehitati Jändja saeveski ümber
puumassivabrikuks.
   2018. aasta suvel ehitati Pärnu jõel kalapääse. Selle
käigus likvideeriti muu hulgas Jändja pais, lammutati
tammi keskel asunud ülavee taset reguleeriva ava betoonlävi ning konserveeriti tammi betoonkehand ja jõe kallastel asuvad veskite varemed.
   Kalapääsu rajamise eellugu on veidi pikem (vt muinsuskaitse aastaraamat 2014). Aastal 2017 tellis Keskkonnaagentuur muinsuskaitse eritingimused, mille käigus
kaaluti kalapääsu rajamise erinevaid võimalusi, sh möödaviigu ja kalarambi ehitust ning kombineeritud lahendusi.
   Ellu viidi selline lahendus, mille puhul on tagatud
jõe vaba vool ja kalade liikumine, aga tammi säilitades.
Energiatootmist see siiski enam ei võimalda. Positiivse
kaasandena on väärtusliku tööstusrajatise säilinud osad
konserveeritud ja heakorrastatud. Loodetavasti leiavad
need tulevikus kasutust puhkealana (näiteks piknikukohana) või loodushariduse eesmärkidel.
   Eks aeg näitab, kas Pärnu jõe kalapääsude ehitamise
tulemusel taastuvad Paide jõgedes need rikkalikud kalavarud, mida Ants Viidalepp oma mälestustes kirjeldab2,
või mängib paisude likvideerimise kõrval hoopis suuremat
rolli süvendatud ja kraavitatud jõgede taastamine.

4
1
2

EAA.2486.2.4466 leht 4 foolio 4 Hof Laupa.
http://weissenstein.ee/articles.php?id=24&page=18

5

2. Jändja puumassivabrik kahe maailmasõja vahelisel ajal. Postkaart aastast 1935 3. Paisu olukord enne tööde algust aprillis 2016.
Tammil olid augud sees ja betoonkehand lagunes, paisu ülaveetase
oli alla lastud. Foto Karen Klandorf 4., 5. Aastaarv ja Otto von Taube
omanikumärk tammikehandil said restaureeritud ja tagasi oma
algsesse asukohta. Fotod Aleksandr Vardakov
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UUS MUINSUSKAITSESEADUS
Liina Jänes

1. mail jõustus uus muinsuskaitseseadus, mille koostamist alustati peaaegu viis aastat tagasi. Vajadus selle
järele tulenes praktilisest elust. Esiteks vaatas mälestiste
registrist vastu ebamugav tõde: kolmandiku ehitismälestiste juures on seisundimärge avariiline või halb. Teiseks
olid mälestiste omanike hulgas tehtud uuringust selgunud sellised probleemid nagu piirangute rohkus ja vähene
paindlikkus, samuti muinsuskaitsjate, pädevuse ja raha
nappus. Kolmandaks oli seaduse hulk punkte saanud igapäevatöös takistuseks. Näiteks oli lubatud teha leevendusi
ainult ajaloo- ja arheoloogiamälestiste, kuid mitte teiste
liikide puhul; seadus nõudis ehitamisel põhiprojekti, kuigi
tegelikkuses tehti lihtsamaid töid ka ilma.
   Omanike ja riigi suhetele keskendumine oli lähtekohana loogiline, sest enamik mälestisi kuulub eraomanikele (ehitistest u 80%). Nende motivatsioonist ja
hoiakutest sõltub suuresti mälestiste käekäik. Ent kuidas
luua mälestise omaniku ja riigi kohustuste vahel tasakaal
selliselt, et kultuuripärand ei kannataks? Kas abiks on
ainult raha või ka reeglid? Kui palju sõltub seadusest
ja kui palju selle rakendamisest? Kui palju määrab
ühiskonna hoiak ja millise valemi annavad kõik need
elemendid kokku?
   Teiste riikide õigust analüüsides hakkas silma, et
mitu pärandi kaitse seadust algab eesmärgi kirjeldamisega. Nii sõnastati Eesti seaduses esimest korda muinsuskaitse põhimõtted, millest lähtuda ülejäänud seadusepügalate rakendamisel. Kirja said näiteks autentsus,
kultuuripärand kui identiteedi ja mitmekesise elukeskkonna osa ning riikliku kaitse eeldus, mille alusel
kehtestatakse esimest korda ametlikult mälestiseks
tunnistamise kriteeriumid – ikka selleks, et ekspertide
tegevus oleks mõistetav ka teistele. Muu hulgas räägib
eelnõu esimest korda vaimsest pärandist ja Muinsuskaitseamet hakkab täitma muuseumide arenduskeskuse
rolli. Sellega muutub kultuuripärandi valdkonna hääl
ainult tugevamaks.
   Täiesti uusi asju on seaduses rohkemgi. Esmakordne
on kompensatsioonisüsteem. Selle järgi hakatakse mälestise omanikule hüvitama seda osa töödest, mis tuleneb
otseselt muinsuskaitseseadusest – uuringute ja muinsuskaitselise järelevalve kulu.
   Selleks tuli pidada tuliseid vaidlusi teemal, millised
kulud õieti tulenevad mälestise staatusest. Kohati jäi
mulje, et kogu mälestise olemasolu on ekstrakulu. Sellega
ei saa nõustuda. Näiteks ehitusprojekti koostamise ja ehitise korrashoiu nõue tuleneb ka ehitusseadusest. Samuti

väljendas õiguskantsler, et piirangute hüvitamiseks võib
olla vaja maksta kompensatsiooni, kuid riik ei pea toetama
omaniku kõigi kohustuste täitmist. Selle, kas uuringuid
või järelevalvet on üldse vaja, määrab Muinsuskaitseamet.
Järelevalve kohustus ei ole mitte absoluutne, vaid selle
vajadust kaalutakse.
   Paindlikkust on seaduses veel. Kui seni nõuti
mälestise ja muinsuskaitseala hoone restaureerimiseks
ja konserveerimiseks seadusega alati põhiprojekti, siis
edaspidi võib seal lihtsamaid töid teha töö tegija koostatud
tegevuskava alusel. See tähendab, et kui ehitusseadusega
projekti ei nõuta, ei pea ka muinsuskaitseseaduse järgi
seda tingimata tellima. Kui projekt on siiski vajalik, määratakse selle staadium eritingimustega. Muinsuskaitse
eritingimusi, mis seni tuli koostada omaniku kulul, annab
nüüd uuringute põhjal Muinsuskaitseamet.
   Osa töid on reguleeritud ainult teatud liiki mälestisel.
Näiteks kui siiani oli raie- ja kaevetööde kitsendus
universaalne, siis nüüd nähakse see ette ainult seal, kus
see on vältimatu asja säilitamiseks. Nii on see näiteks
arheoloogiamälestise ja uue mälestiseliigi, ajaloolise
loodusliku pühapaiga puhul.
   Seadusega nähakse veel ette asjaajamise lihtsustamine selliselt, et osast tegevustest peab edaspidi ainult
teavitama – luba ei ole nendeks vaja taotleda. Näiteks kui
uuringukava on olemas, piisab, kui uuringu tegemisest
antakse Muinsuskaitseametile teada. Sama kehtib mälestise kaitsevööndis ehitamise kohta. See tähendab, et
inimene peab oma tegevusest teada andma ja aktiivne
pool on riik, vajaduse korral sekkudes.
   Mitu muudatust on seaduses tehtud arheoloogiapärandi tõhusama kaitse nimel. Esiteks muutub see kahetasandiliseks – peale mälestise hakatakse kaitsma ka
arheoloogilist leiukohta. See on ala, kust on leitud leide,
ehituskonstruktsioonide jäänuseid või muid kultuurkihile osutavaid elemente ja mis võib neid veel sisaldada.
Leiukoha määrab ministri asemel Muinsuskaitseamet.
Leiukohal kehtib uurimiskohustus ja otsingukeeld, muid
piiranguid ei ole. Seaduses tehti need muudatused ühtlasi
selleks, et Eesti saaks liituda UNESCO veealuse
kultuuripärandi kaitse konventsiooniga.
   Üks suur probleemipundar, mis algusest peale
aruteludest läbi käis, oli restaureerimistööde kvaliteet.
Nimelt ei taga tegevuslubade süsteem mälestiste konserveerimise, restaureerimise ega järelevalve piisavat kvaliteeti. Praktikas on sagedane olukord, kus ettevõte saab
tegevusloa juhul, kui tal on üks vastutav spetsialist, aga
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tegelikke töid objektil teevad tegevusloata ettevõtted ja
spetsialistid allhanke korras. Toodi näiteid juhtumitest,
kus tegevusloaga ettevõtja või spetsialist müüs oma
allkirja, kuid ise objektil ei tegutsenud.
   Peab tunnistama, et lõpptulemusena muudeti
seadust selles osas tegelikult väga vähe. Pädevuse kontroll
peab jääma, sest kultuuripärand on taastumatu ressurss
ja risk kordumatuid väärtusi kaotada liiga suur. Tundus
mõistlik minna üle kutsesüsteemile, kus toimib ühtlasi
n-ö naabrivalve, ent takistuseks sai ühelt poolt see, et riik
ei loo ega anna kutseid, teiselt poolt aga valdkonna ülisuur tegevusväli. Mälestistel ette tulevaid tööde liike on
väga palju, kuid olemas on ainult üksikud kutsed. Kutset
ei looda juhul, kui valdkonnas on alla 50 tegutseja. Seda
piiri ei ületa mitu muinsuskaitsepädevust – nende jaoks
on ikkagi vaja teistsugust hindamissüsteemi.
   Mõni protsess siiski muutus. Loobutud on muinsuskaitse valdkonna ettevõtja tegevusloast, seda asendab
nüüd majandustegevusteate esitamine. Senise seadusega oli sätestatud topeltloa kohustus, mis oli õiguslikus
mõttes vastuoluline. Nimelt pidi tegevusluba olema nii
ettevõtjal kui ka tema vastutaval spetsialistil, ent ettevõtja sai loa üksnes siis, kui tema palgal oli tegevusloaga
isik – kaks luba, ühed nõuded. Nüüd asendab füüsilise
isiku tegevusluba pädevustunnistus ja pädevuse tõendamine muudeti uuesti perioodiliseks. 2011. aasta seadusemuudatusega muudeti tegevusload tähtajatuteks, kuid
see ei olnud ennast õigustanud.
   Eelnõu koostamise ja esmajoones Riigikogus
menetlemise käigus ilmus ajakirjanduses häirivalt palju
lugusid muinsuskaitsesüsteemi jäikusest ja vana seaduse
kitsaskohtadest. See kinnitas arvamust, et muinsuskaitse
valdkonna korraldus peab ajaga kaasas käima ja seadust
on vaja muuta. Seadus üksi ei vasta mõistagi kõikidele
selle loo alguses esitatud küsimustele. Lahendusi tuleb
kombineerida ja seda ongi tehtud.
   Riigireformist hoolimata õnnestus saada Muinsuskaitseametisse juurde üheksa uut töökohta ja suurendada
selle eelarvet ligikaudu kaks korda. Uute töökohtade ja

ülesannetega seoses korraldati ameti tööd ja struktuuri
ümber, mis peaks andma võimaluse teha rohkem
proaktiivset tööd nii muinsuskaitse kui ka muuseumivaldkonnas.
   2018. aastal oli Muinsuskaitseameti eelarve
3,88 miljonit eurot, 2019. aastal on see 7,33 miljonit
eurot. Eelarve kasvu hulgas on hüvitiste maksmiseks
mõeldud 1,4 miljonit eurot ja n-ö pehme raha taotlusvoor
pärandivaldkonna arendamiseks koos muuseumidega
jm. Selles kasvus ei kajastu aga toetusvõimalus, mille
pakub erastamisest laekuva raha kasutamise seadus, mida
muinsuskaitseseaduse tuules samuti muudeti. Riigikogus
tehtud muudatuse järgi saab erastamisest laekuvat raha
kasutada omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste restaureerimiseks. Kui praegu on restaureerimistoetuste eelarve 1,5 miljonit eurot aastas, siis erastamisest saadav summa on hinnanguliselt veel kuni paar
miljonit eurot aastas.
   Riigikogus tuli ette huvitavaid mõttevahetusi.
Üks väga asjakohane muudatusettepanek, mille suhtes
kõik fraktsioonid olid ühte meelt, oli puuetega inimeste
ligipääs kultuuripärandile. See lisati seadusesse ja ma
leian, et sellega astuti suur samm 21. sajandisse.
   Hoopis kriitilisemad vaidlused peeti muinsuskaitseseaduse proportsionaalsuse ja kodanike põhiõiguste
teemal. Ilmselt on palju selgitustööd jäänud tegemata,
kui ei saada aru, et kultuurimälestised on põhiseaduse
preambuli järgi samamoodi kaitse all, nagu seda on
põhiseaduse paragrahvist 32 tulenevalt omandiõigus.
   Seejuures ei seata muinsuskaitseseaduses omandiõigust kuidagi tagaplaanile. Vastupidi, uues tekstis rõhutatakse tasakaalustatud huvide arvestamist eelmisest
palju rohkem: mälestise ja muinsuskaitsealaga seotud
tegevustes lähtutakse avalike huvide ning igaühe õiguste
ja vabaduste tasakaalustatuse põhimõttest. Seaduse
muutmise eesmärk on luua parem tasakaal mälestise
omaniku kohustuste ja õiguste vahel ning mille muu
nimel seda tehakse kui selleks, et tagada kultuuripärandi
pikaajaline säilimine avalikes huvides.
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VÄÄRTUSLIKUD ÜKSIKOBJEKTID
EHK KOHALIK KAITSE PLANEERINGUTE ABIL
Triin Talk

2015. aastal kehtima hakanud planeerimisseaduses
on miljööväärtusliku ala kõrvale lisatud uus termin:
väärtuslik üksikobjekt. Nii on loodud alus selleks, et
kaitsta kultuuripärandit soomlaste eeskujul, planeeringute abil, mille rakendamine on täielikult kohalike
omavalitsuste kätes.
   Planeerimisseaduse eelmise redaktsiooni alusel oli
lubatud teha üldplaneeringuga ettepanekuid objektide
kaitse alla võtmiseks. Seda võimalust kasutati agaralt:
näiteks Tallinna Pirita linnaosa üldplaneeringuga tehti
39 ja Pärnu linna üldplaneeringuga üle 300 ehitise kaitse
alla võtmise ettepanek. Teisalt ei saanud nendest ettepanekutest edasi mitte midagi, sest puudusid mälestiseks
tunnistamiseks vajalikud eksperdihinnangud ja tööjõud
sadade menetluste jaoks.
   Seetõttu ei ole üld- ega detailplaneeringu ülesannete
seas enam mälestiseks tunnistamise ettepanekute tegemist. Selle asemel saab planeeringuga määratleda alal
olevad väärtuslikud üksikobjektid ning anda neile kaitseja kasutustingimused. See tähendab, et need saab võtta
sisuliselt kohaliku kaitse alla samamoodi nagu miljööväärtuslikud alad.
   Praktika alles kujuneb. Üsna kindlasti tuleb sellesse
suuri kohalikke erinevusi nagu miljööalade puhulgi: kohati
on need reguleeritud väga nõudlikult, kohati aga suhteliselt lõdvalt, mõnes planeeringus on neid tihedalt ja teises
ei leidu neid üldse. Eks see olegi demokraatlik pärandiloome – planeeringu koostamine on avalik protsess ning
igaüks saab öelda sõna sekka selle kohta, mis on piirkonnas väärtuslik ja säilitamisväärne.
   Mida väärtusliku üksikobjektiga võib ja ei või teha,
on täpselt sama palju kohaliku omavalitsuse otsus nagu
miljööala puhul. Üldjuhul võiks väärtuslikku üksikobjekti
kohelda umbes samamoodi nagu miljööala väärtuslikku
hoonet, sest olemuselt peaksid need kuuluma vähemalt
samasse väärtusklassi.
   Üks esimesi üldplaneeringuid, milles on uue
seaduse alusel väärtuslikud üksikobjektid määratud, on
2016. aastal kehtestatud Tallinna Kristiine linnaosa üldplaneering. Äramärgitud hoonetest võiks nii mõnigi olla
sama hästi mälestis. Sellised on näiteks Endla 77 asuv
Wittenhofi suvemõis ja Mooni 35 asuv Valve Pormeistri
iseendale projekteeritud maja.
   Üldplaneeringu järgi tuleb väärtuslikud üksikobjektid säilitada ning neile laienevad miljööväärtuslike alade
kaitse- ja kasutustingimused, mis on hoonete välisilme
suhtes üsna nõudlikud. Seda, kas ja kui hästi kaitse

planeeringu kaudu toimib, näeme aastate või aastakümnete pärast. Praegu näib see võrreldes riikliku kaitse
alla võtmisega liginullbürokraatlik viis tõsta väärtuslikke
ajaloolisi ehitisi esile ja säilitada.
   Väärtusliku üksikobjektina saab planeeringus
määratleda mistahes hoone või rajatise, mis väärib
planeeringualal säilitamist. Riikliku kaitse all ei ole Eestis umbes pooled kirikud ja mõisate peahooned, rääkimata
rehemajadest, tuulikutest, tuletornidest ning kooli- ja
rahvamajadest, kus muinsuskaitsealuste näidete osakaal
on palju-palju väiksem. Suur kultuuriväärtus – vähemalt
kohalikus kontekstis – on kindlasti neil kõigil.
   Peale hoonete võiksid väärtuslikud üksikobjektid olla
ka näiteks monumendid, skulptuurid, ajaloolised munakiviteed, sillad ja punkrid. Nende objektide määramisel on
abiks Muinsuskaitseameti alusuuringud ning kultuurimälestiste riiklikust registrist kättesaadavad andmekogud:
20. sajandi arhitektuur, maaehituspärand, muistised ja
pärimuspaigad, militaarpärand.
   Nn kohalik kaitse üksikhoonele, mis asub väljaspool
miljööala, pole tegelikult sisuliselt midagi uut. Vähemalt
Tallinnas on see olnud igapäevapraktika, mis toimib hoone
arhitektuurset väärtust hoidvate projekteerimistingimuste
andmise kaudu.
   2018. aastal tunnustas Tallinna Linnavalitsus hästi
restaureeritud hoonena muide esimest korda üht maja,
mis ei ole muinsuskaitse all ega miljööalal – see asub
Kentmanni 20a. Hoone projekteerimistingimustes oli fassaadide rikkumine välistatud ja tulemus ongi väga hea.
Selliste väärtuslike hoonete kaardistamine planeeringus
annab võimaluse märkida sarnased suuremat tähelepanu
vajavad ehitised juba ette ära, et see info oleks omanikele
teada ja ametnike tegutsemisele aluseks.
   Kindlasti tekib paljudel kohalike omavalitsuste
töötajatel küsimusi, kuidas väärtuslike üksikobjektidena
määratletud ehitisi käsitleda ja millised projekteerimistingimused neile anda. Kõik oleneb ehitise laadist ja väärtustest ning alati võib pidada nõu Muinsuskaitseameti
spetsialistidega.
   Nii mõnegi esindusliku, kahe maailmasõja vahelisest
ajast pärineva korterelamu puhul võiks võtta eeskuju näiteks sellesama Kentmanni 20a projekteerimistingimustest. Neis on käsitletud kõik peamised maja arhitektuurse
väärtuse hoidmist puudutavad küsimused.
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1. Väljavõte 2016. aastal kehtestatud Tallinna Kristiine linnaosa üldplaneeringust. Punasega on märgitud väärtuslikud üksikobjektid
2. Wittenhofi suvemõis Tallinnas Endla 77 kui väärtuslik üksikobjekt kõrghoonete vahel. Foto Reio Avaste
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3. Hoovivaade hoonele Tallinnas Kentmanni 20a. See ei ole muinsuskaitse all ega asu miljööalal, kuid restaureeriti eeskujulikult tänu
projekteerimistingimustele, milles nõuti välisilme säilitamist. Foto Martin Siplane

1. Ehitusprojekti koostamisel lähtuda hoone originaalprojektist. Taastada hoone algupärane välisilme
detailideni, kasutades säilinud detaile ja arhiiviandmeid.
2. Väärika arhitektuuriga, liigendatud ja detailiderohkete fassaadidega hoone katmine soojustuskihiga
ei ole lubatav, kuna soojustamine moonutab esindusliku hoone välisilmet ning ei võimalda säilitada
hoone arhitektuursete detailide autentsust ja fassaadide liigendusi, sh karniiside eenduvusi. Kaaluda
alternatiivseid võimalusi soojapidavuse parandamiseks: akende restaureerimist ja tihendamist,
vajadusel väljavahetamist ning pööningu põranda
soojustamist. Vajalikud krohviparandused teha lubikrohviga ning fassaadide viimistlemisel kasutada
lubivärvi, mille värvitoonide valikul lähtuda originaallahendusest.
3. Hoone sokli soojustamine ei ole lubatav, kuna sokli
soojustamisel kaob krohvirustika ja sissepääse
ümbritsevad detailid või nende eenduvus. Kaaluda
keldrilae soojustamise võimalust.
4. Soklikorruse uute akende kavandamisel järgida
Kentmanni 20a ehitusprojektis esitatud raamijaotust.

5. Trepikodade aknad restaureerida. Kui restaureerimine
osutub võimatuks, kavandada uued aknad esialgsete
eeskujul.
6. Paigaldada päikesepaneelid võimalikult katusepinna
lähedale ning katusega sama kalde all. Päikesepaneelid valida katusega sama tooni, nende paigaldamise asukoha valikul arvestada olemasolevaid katuse
väljaehitisi ning mitte kahjustada neid.
7. Vihmaveesüsteemi uuendamisel lähtuda esialgsest
lahendusest. Vandalismi vältimiseks kavandada
tänavapoolsed vihmaveetorude otsad tugevdatud
metallist.
8. Kui algsete rõdude säilitamine ei ole võimalik,
lähtuda renoveerimisel algsest lahendusest, ehk
rõdude välisilme peab jääma samaks. Vajadusel
taastada rõdud koopiana.1

1
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Allikas: Kentmanni 20a projekteerimistingimused nr 189900, Tallinna
Linnaplaneerimise Amet, 17.02.2014.
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MUINSUSKAITSJANA VÕÕRAS MAGAMISTOAS.
MÕNI MÕTE MUINSUSKAITSEALADEL
ASUVATE HOONETE INTERJÖÖRIDE
UURIMISEST JA KAITSMISEST
Oliver Orro

2018. aastal ja järgmise hakul on muinsuskaitseringkondades tähelepanu köitnud uus muinsuskaitseseadus
ning selle ümber puhkenud vaidlused. Muu hulgas on
üles kerkinud muinsuskaitsealadel asuvate ajalooliste
hoonete interjööride kaitsmisega seonduv.
   Ühelt poolt on muinsuskaitsealade põhimäärustes
mainitud kaitstava väärtusena ka ajaloolisi interjööre,
sealhulgas väikelinnades, nagu Rakvere ja Lihula.
Erand on Rebala muinsuskaitseala, kus ei ole otseselt
interjööride kohta midagi öeldud.
   Teiselt poolt tehti muinsuskaitseseaduse eelmises
redaktsioonis selles osas vahet kaht liiki mälestistel.
Üht liiki mälestises on nõutud ka siseruumide tööde kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga. See on seadusele
omaselt kirjas keeluna: § 24 lg 2 kohaselt on ainult mälestistel ilma Muinsuskaitseameti loata keelatud siseruumis
eemaldada ja rikkuda avatud arhitektuurseid ja konstruktiivseid elemente ja detaile, samuti konstruktsioone
algsest asukohast eemaldada, katta või neid muul viisil
rikkuda. Teist liiki on muinsuskaitsealadel paiknevad
ehitised, mis pole eraldi mälestised.
   Seni kehtinud seadust lugedes võib kergesti jääda
mulje, et muinsuskaitsealal võib teha sisetöid ka ilma
Muinsuskaitseameti loata. Kui seda aga uude seadusesse
otsesõnu sisse kirjutada taheti, näis säärane leevendus
paljude muinsuskaitsjate ja arhitektide jaoks liiga julgena.
   Eraldi mälestiseks tunnistatud maju on muinsuskaitsealadel ainult üksikuid (erandid on Tallinn, Tartu ja
Pärnu, kus neid on rohkem) ning enamasti on need silmapaistvad avalikud hooned. Sageli on lükatud mälestiseks
tunnistamise ettepanek tagasi põhjendusega, et hoone
paikneb juba muinsuskaitsealal ja on sellega niigi kaitstud.
   Valdkonna asjatundjatega vesteldes on selgunud,
et muinsuskaitseala eesmärke mõistetaksegi erinevalt.
   Ühe arusaama järgi on see ennekõike ala, kus säilitatav miljöö peaks moodustama üksikmälestiseks tunnistatud ajaloolistele hoonetele tausta; seal kaitstakse peamiselt linnaehituslikku struktuuri ja mahte. Ettevaatlikult
mööndakse ka (tänavapoolsetel) fassaadidel olevate
detailide ja materjalide säilitamise vajadust.
   Teise arusaama järgi on muinsuskaitseala linnaehituslik tervikmälestis. Selleks tunnistatakse ala, kus on

olulise kultuuriväärtusega ehitiste kontsentratsioon
sedavõrd suur, et puudub vajadus ja võimalus neid ükshaaval kaitse alla võtta. Otstarbekam on käsitada neid
koos, sealjuures lähtudes eeldusest, et enamik neist
vastaks ka üksikhoonena rohkemal või vähemal määral
mälestise tunnustele.
   Esimesel juhul kipub hajuma sisuline eristus muinsuskaitseala ja planeerimisseadusest tuleneva miljööväärtusliku hoonestusala vahel. Teisel juhul võib tekkida
küsimus, mis üldse eristab muinsuskaitsealal asuvaid
mälestisi muudest muinsuskaitseala hoonetest.
   Viimati kirjeldatud vaatenurk on alates kaitseala
moodustamisest 1966. aastal olnud ülekaalus Tallinnas.
Sealses vanalinnas kui UNESCO maailmapärandi alal on
praeguse seaduse kohaselt kõik hooned peaaegu võrdsustatud mälestistega. Näiteks on Tallinna vanalinnas
lubatud tegutseda üksnes muinsuskaitse tegevusloaga
ehitajal ja projekteerijal ning uuringute tegijal. Samal ajal
peab ülejäänud Eesti linnade muinsuskaitsealadel asuvate
ehitiste puhul, mis eraldi mälestised ei ole, tegevusluba
olema ainult muinsuskaitse eritingimuste koostajal
ja järelevalve teostajal.
   Juba nõukogude ajal koostati Tallinnas projekteerimise eel põhjalikke uuringuid nendegi ehitiste interjööride
kohta, mis ei olnud üksikuna mälestised. Lisaks on
inventeeritud eraldi teemauuringutena Tallinna vanalinna
majades peituvaid puittreppe, talalagesid, siseuksi jm.
Sellised uuringud on jätkunud ka pärast Eesti iseseisvuse
taastamist – just praegu käib raidkivist aknavahesammaste võrdlev uuring.
   Väljaspool pealinna on olukord püsinud aastakümnete jooksul vastuolulisem. Erinev suhtumine
muinsuskaitsealadel (nõukogudeaegse mõistesüsteemi
kohaselt linnaehituslikes kaitsetsoonides) asuvatesse
hoonetesse kujunes toonase restaureerimis- ja projekteerimissüsteemi üldisest tsentraliseeritusest hoolimata
välja juba 1970.–1980. aastail.
   Nõukogude ajal vanalinnade kohta koostatud detailplaneeringute seletuskirjades on enamasti väärtusena
nimetatud ka interjööre, kuid üldjuhul pole antud
täpsemaid juhiseid selle kohta, mil määral ja kuidas
peaks nendega tegelema.
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1. Suurtest kivilahmakatest koosnev trepp ühe Lihula maja hoovipoolses tiivas. Ilmselt oleks liiga julge oletada, et see nüüd ongi Lihula
„kadunud keskaeg“, ent ootamatu ja arhailisena mõjuv konstruktsioon vääriks kindlasti lähemat uurimist. Foto Oliver Orro 2. Maalähedaselt masaja proportsiooniga suur ahi Paides Rüütli 10 puitelamus näib pärinevat 19. sajandi esimesest poolest. Fotod Helen Kallaste

3. Ühe ruumi poolt glasuuritud ja teise poolt lihtpottidest ahi Paides Rüütli 10 elamus räägib tubade omaaegsest hierarhiast 4. Haapsalu
kodudes kunagi nii tavaline massiivne leivaahi hakkab muutuma harulduseks. Foto Oliver Orro
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Pärnus pöörati projekteerimis- ja restaureerimispraktikas
tähelepanu ka argisemate hoonete siseruumidele (nende
kohta tehti muu hulgas ulatuslikke väliuuringuid). Samal
on paljudes teistes linnades – sh Tartus, Haapsalus,
Kuressaares ja Viljandis – sageli küll majas sees käidud,
kuid näib, et muinsuskaitse eritingimused on antud
pelgalt põgusa vaatluse põhjal (nt on kultuuriväärtusega
detailidena kirjas paar siseust) ning ei eritingimustes ega
hilisemas projektis pole siseruumide uuringute vajadust
nimetatud.
   Võrus ning vähemal määral Paides, Lihulas, Viljandis
jm on paljudel juhtudel lähtutud aga eeldusest, et kaitstaksegi ainult eksterjööri. Vähemasti on eritingimused
(toonases kõnepruugis ajaloolised õiendid, mille raames
käsitleti lisaks ehitusajaloolisele ülevaatele ka hoone väärtusi ja sõnastati tingimusi) ning restaureerimisprojektid
koostatud üksnes majade välisarhitektuuri kohta –
kusagil ei mainita, et edaspidi peaks tegelema ka
interjööridega.
   Võrus kirjutati eritingimustesse sageli koguni segadust tekitav lause „Üldine kapitaalremont on lubatud“.
Sellest tegid kohalikud ehitusorganisatsioonid sageli
järelduse, et olulisi muinsuskaitselisi piiranguid selle maja
kohta ei olegi. Mõistagi ei saa väita, et sel moel koheldi
kõiki ühe või teise linna muinsuskaitsealal asuvaid
hooneid, pigem on siin kirjeldatud üldist tendentsi.
   Alates 1990. aastatest ei joonistu enam välja selgeid
erinevusi linnati, pigem näeme suhtumise ja süvenemisastme erinevust arhitektide ja arhitektuuribüroode vahel.
Samal muinsuskaitsealal ja suhteliselt sarnaste majade
puhul võis üks büroo muinsuskaitse eritingimusi koostades käsitleda detailselt ja üsna rangelt ka hoonete siselahendusi (näiteks keelata isegi põhiplaani muudatused,
mis vana maja tänapäevastamisel on sageli paratamatud)
ning teine seevastu anda hoonele, mis polnud mälestis,
tingimused üksnes välisarhitektuuri kohta.
   Mõlemat tüüpi eritingimused kooskõlastati
Muinsuskaitseametis umbes samal ajal, mis näitab, et ka
seal puudus selles küsimuses süstemaatiline käsitus. Eriti
torkab see silma, kui vaadata sajandivahetuse paiku kooskõlastuse saanud projektdokumentatsiooni. Kindlasti
võis mõnel juhul olla nii, et korteriühistu sooviski lihtsalt
fassaade remontida või polnudki interjöörides midagi
märkimisväärset säilinud, kuid sellekohaseid selgitusi
ega põhjendusi tolle aja töödest ei leia.
   Ka 21. sajandil on väikelinnade muinsuskaitsealade
hoonete inventeerijad vaadelnud ainult nende välisilmet
ja selle põhjal otsustanud väärtusklassi üle.
   Meie professionaalses pärandikäsitluses on viimastel aastakümnetel liigutud siiski üha rohkem interjööride
väärtustamise poole, sh argistes hoonetes. Varasemast
rohkem on hakatud hindama omal ajal tavalisi, kuid
nüüdseks harulduseks muutunud detaile, nagu kataloogist tellitud stukkrosetid, lihtsad tahveluksed ja laiadest
laudadest põrandad. Nende väärtus on välja joonistunud
just vahepealse euroremondi taustal.

Ilmselgelt sõltub aga ajaloolise interjööri säilimine
muinsuskaitseametnike ja restaureerimisarhitektide
kõrval eelkõige omanike teadlikkusest ja heast tahtest.
Ei saa ju igasse majja paigutada muinsuspolitseinikku,
kes valvab, kuidas elanikud seal remonti teevad.
   Teoreetilises plaanis kerkibki kõige teravama küsimusena üles see, mil määral saab muinsuskaitseala
ajaloolistes hoonetes (millest enamiku moodustavad
ju elamud) interjööris peidus olev olla üldse avaliku huvi
objekt. Kas kultuuripärandi kui ühise hüve kaitseks seatavad piirangud kaaluvad siin üles sekkumise teiste inimeste
kodukujundusse, arvestades seda, et ka kodu puutumatus
on õiguslikult kaitstud ja lausa põhiseaduse tasandil?
   Tõsi, samal ajal peab meeles pidama, et mälestiste
puhul kaitseme, vähemalt teoreetiliselt, ka elamute interjööre. Kaitse all olevatest ehitistest moodustavad kõige
suurema osa just need hooned. Seega ei too muinsuskaitsealadel asuvate hoonete interjööridega tegelemine
kaasa iseenesest mingit põhimõtteliselt uut piiranguliiki.
Küsimus on pigem kvantiteedis – puudutatud on väga
palju koduomanikke.
   Praktikas jääb peamiseks probleemiks Muinsuskaitseameti ja selle halduslepingupartnerite tegelik suutlikkus. On selge, et elamutes toimuvat on raske kontrolli
all hoida ja seepärast on keeruline tagada ka omanike
võrdset kohtlemist. Kui keegi tuleb oma kodu remondi
kohta nõu küsima, tundub kohatu ja jõhker „väänata“
talle kaela täisbürokraatia: muinsuskaitse eritingimuste
ja uuringute tegevuskava tellimine, uuringute tegemine,
projekti või remontimise-restaureerimise tegevuskava
koostamine jne. Samal ajal on ju teinud samal tänaval või
koguni samas majas teised omanikud oma siseremondi
ilmselt üldse igasuguste kooskõlastusteta.
   Sugugi alati ei pea aga muinsuskaitsja end väljendama nõudvas toonis – ehk sobib hoopis nõuandev toon.
Hoone ülevaatamisel peaks iga pärandivaldkonna professionaali kohus olema vähemasti juhtida omaniku tähelepanu kõigele, mis on selles potentsiaalselt väärtuslik.
   Seni on muinsuskaitse eritingimustes püütud vältida tingivat kõneviisi (peaks, võiks, tuleks) ja n-ö reservatsioone sisaldavaid väljendeid (on soovitatav, oleks
eelistatud, võimaluse korral). Selle asemel kasutatakse
pigem käske-keelde (restaureerida siseuksed, vahetada
välja sobimatud aknad, keelatud on kasutada imiteerivaid materjale). On see ikka ainuvõimalik suhtumine?
   Seda, mida säilitada ja väärtustada, on muinsuskaitsealade näiliselt lihtsates majades palju. Isegi tagasihoidlikes kodudes kleebiti 19. sajandil ja 20. sajandi algul
seintele praegusaja vaataja jaoks uskumatult pidulikuna
mõjuvaid suuremustrilisi tapeete (viimasel ajal on neid
palju leitud Paides). Neid ei saa ehk suures ulatuses
in situ säilitada, ent nende fragmente on siiski põnev
uurida ja ehk ka eksponeerida.
   Klassitsistlike, historitsistlike ja juugendlike kahhelahjude kõrval võib siit-sealt – näiteks põranda alt või
pööningu vahelae liivtäite seest – leida koguni kunagiste
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5. Saelõikeliste kaunistustega trepp ühes väliselt tagasihoidlikus Kuressaare puitelamus. Restauraatori käed justkui sügelevad sondaaži
järele: hirmsasti tahaks teada, mis värvi see kunagi oli ja mida põnevat leidub koridori seinu katva kipsplaadi taga. Foto Oliver Orro

6. Lihtsates majades võidi linnaski kasutada maa-arhitektuurile omaseid siseviimistlusvõtteid. Lubjatud palksein ühe Võru vanalinna maja
eeskojas. Fotod Muinsuskaitseameti kogu 7. Trepivõre uhke kujundus reedab, et see mahajäetud ja rüüstatud maja Võru vanalinnas on
näinud ka paremaid aegu
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sinisemustriliste barokkahjude kahlitükke. Maalingutega
lagesid ei tule välja mitte üksnes Tallinna, Pärnu ja Tartu,
vaid ka Viljandi, Võru ja Valga hoonetest.
   Paljud majad on läbinud mitu ümberehitusetappi.
18.–19. sajandi ehitiste keldrimüürid võivad kuuluda mitu
sajandit varasemasse aega ning mõnes võlvitud keldris
leiduvad müüritrepi astmed ja kaevud (näiteks Paides)
tekitavad küsimuse keskaegse kihistuse võimalikkusest
ja arheoloogilise uuringu vajadusest. Tähelepanu väärivad
paljude puithoonete katusekonstruktsioonid, eriti siis, kui
need pärinevad 18. sajandist või 19. sajandi algusest.
   Just muinsuskaitsealadel asuvad hooned võimaldavad meil kirikute ja mõisate kõrval tegeleda argisemate
interjööridega – kunagiste keskklassi kodanike kodudega.
Nende uurimine laseks paremini mõista minevikus elanud
inimeste elumaailma selliseid tahke, mille kohta muud
allikad sageli puuduvad.
   Õigusnormid jäävad ka uues seaduses muinsuskaitsealadel olevate ehitiste interjööride suhtes mõnevõrra ebamääraseks, ent teatud paindlikkus on siinkohal
ehk isegi vajalik ja hea. Muinsuskaitse ei peagi alati ette
ütlema, millist tapeeti tohib keegi oma magamistuppa
panna või mis värvi peaks värvima köögi lae. Oma koduruumi ajaloost huvituma ja seda väärtustama peaksime
aga muinsuskaitsealadel asuvate hoonete omanikke ikkagi
innustama. See on kogu muinsusüldsuse ühine vastutus
ja kohustus sõltumata sellest, kuidas on sõnastatud üks
või teine seadusepügal.
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8. Võru peatänava ääres asuv, sellel pildil uut funktsiooni ootav
äriruum on kunagi olnud üsna esindusliku maja saal-elutuba.
Tagaplaanil olev lai uks ühendas seda seltskondlike sündmuste
puhul kõrval asuva söögitoaga. Fotod Muinsuskaitseameti kogu
9. Sama ruumi stukkrosett üllatab lähivaates oma peenevormilise
taimedekooriga, mis kumab läbi isegi paksude pahtli- ja värvikihtide
alt 10. Võru vanalinna ühe vanima puitelamu elegantse uksevalgmiku juures leidub varaklassitsistlikke jooni 11. See ruum ei
asu mitte Eestis, vaid Lätis Kuldīgas – väikelinnas, kus viimasel
ajal on pööratud palju tähelepanu ka muinsuskaitseala elamute
interjööridele. Ühel seinaosal on tehtud kunagise, tõenäoliselt
1930. aastatest pärineva viimistlusskeemi täielik rekonstruktsioon,
teisel on see aga eksponeeritud vähimagi sekkumiseta („nii, kuis
leitud“). See võimaldab arutleda erinevate väärtuskäsitluste ja
rekonstrueerimispõhimõtete üle. Foto Oliver Orro
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VABATAHTLIKUD
PÄRANDIT HOIDMAS
Riin Alatalu

Tähtsatel hetkedel armastame ikka rõhutada, et kultuuripärandi säilimine on igaühe asi ja vastutus. Õnneks see ei
olegi klišee – võtame või üleilmseks muutunud algatuse
„Teeme ära!“, mille suur osa talgupaiku on kohaliku
identiteedi olulised kandjad.
   Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks kogukonna
eestvedamisel rajatud tammepargidki on valdavalt seotud ajaloolise keskkonnaga. Üks mõjusamaid näiteid on
juubeliaasta esindustammikus Tamsalus nn Kukelossi
varemete kujundamine lubjatööstuse ajaloo tutvustajaks.
Sama tähenduslik on Hiiu raudteesõlme väärtustav
Hiiu 100 tamme park või ka Jaan Tõnissoni sünnikoju
Mursi tallu vabatahtlike toel istutatud pärnasalu.
   Selleks et pärandit ka tegelikult hoida, on vaja
vahendeid (loe: raha), inimesi, ennekõike aga head tahet.
Aruteludes kipuvad kavatsused aga juba vahendite (tavaliselt raha) juures kinni jooksma. Ometi on nii ajaloost kui
ka tänapäevast võtta kuhjaga edukaid näiteid selle kohta,
kuidas just hea tahe kõik muu vajaliku üles leiab.
   Euroopa vanim muinsuskaitseühing Fortidsminneforeningen on juba 175-aastane, sest see asutati Norras
1844. aastal. Oma teisel tegevusaastal sai ühing esimese
laguneva mälestise omanikuks, et päästa see lammutamisest. Praegu kuulub ligikaudu 7000 liikmega ühendusele

40 mälestist, sh kaheksa puukirikut, neli keskaegset
kivikirikut ja kaks kindlust.
   Oma kinnisvara on see, kust peale korrastamist
tiksub ühingule liikmemaksudele lisaks püsiv sissetulek.
Ühingul on pidevalt töös kümned ajaloolised hooned,
mida aidatakse uuele elule. Fortidsminneforeningen on
nii edukas, et suudab palgal hoida tosinat töötajat, kelle
ülesanne on korraldada vabatahtlikku tööd.
   Sarnaseid näiteid leiab ka mujalt maailmast ja nende
mõju ületab kogukonna piire. Olen täheldanud, et alati,
kui meel on mõne mälestise pärast kurb, tiksub Facebooki
aknasse mõni edulugu Ameerikast, Norrast või Inglismaalt, aga õnneks ka Eestist. Meil ei ole küll veel ükski
vabaühendus julgenud riskida hakata teenima pärandi
majandamiseks raha pärandi majandamisega.
   Vabatahtliku muinsuskaitsetöö tuntuim eestvedaja
on aastast 1988 Eesti Muinsuskaitseselts (EMS), kuhu
selle hiilgeajal kuulus 10 000 liiget, nüüd mitu korda
vähem. Viimasel kümnendil on EMS-i leivanumbriks
jäänud iga-aastased talgud Mõigu, Kaitseväe ja Narva
vangilaagri kalmistutel.
   Suuremate tööde vedamise on enda õlule
võtnud hoopis MTÜ Vanaajamaja, kelle juhtimisel ning
kümnete – nii kohalike kui ka välismaiste – vabatahtlike

1

1. Lubjatööstuse ajaloo tutvustajaks kujundatud Kukelossi varemed Tamsalu juubelitammikus. Foto Tapa vallavalitsuse arhiivist
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abiga on uue hingamise saanud Puutli ja Lalsi õigeusu
kirik Võru- ja Viljandimaal. See, et need kirikud füüsiliselt säilivad, on kogu ettevõtmise tähenduslikkuse juures
ainult üks tahk. Kodukoha pärandi käekäik annab tuge
kohalike elanike eneseväärikusele.
   Need ei ole samas mitte tavalised koristustalgud,
vaid tehniliselt keerulised tööd, mis nõuavad ka erioskusi.
Nii on sedasorti töö ideaalne võimalus end proovile panna,
õppida ja harjutada. Tänuväärne on ka Vanaajamaja oskus
kaasata päästetalgutele võimalikult lai seltskond, mis
hõlmab nii huvilisi kui ka riigiametite töötajaid ning nii
tegijate kui ka abistajatena. Sellega kasvatatakse vastutustunnet ja sama eesmärki teenib ettevõtmise suurepärane kajastus meedias, sest eeskuju nakatab.
   Sarnane oskuste omandamise ja edasiandmise koht
on klubiline tegevus. Näiteks otsingu-koduloo klubist
Kamerad on aastate jooksul saanud Muinsuskaitseametile
lähedane partner, kellelt amet ka ise koolitusi tellib.
   Mõne korrastatud paiga puhul on juba meelestki läinud, kuidas kõik algas ning kuidas tilk tilga haaval kivisse
auk süvistati, et seda paika märgataks ja see korda tehtaks. Üsna hästi on inimesi kõnetanud traditsioonilised
koos ootamise kohad – raudteejaamad. Mitmel pool on
ühisel jõul n-ö kohale jõutud. Nii on näiteks Kehras, kus
jaamahoones avati vabadussõja muuseum, ja Ristil, kus
äsja korrastati veetorn. Teisal, tundub, ollakse juba teel
ja seegi on juba pool võitu. Eks selgub, kas näiteks Tapa
raudteejaamas seni korraldatud kogukondliku hõnguga
ettevõtmised viivad ka tegelike restaureerimistöödeni.
   Mõisatele hakkab kogukonna hammas peale harvem. Ometi on nendegi kohta hulk näiteid, kus hooned on
püsinud kasutuses kogukonna survel. Nii näiteks leiti raha
Kiiu mõisa korrastamiseks vallamajaks ning Anija mõisa
kordategemiseks ja Pikavere hoidmiseks koolimajana.
   Valla mugavustsoonile on jõuliselt vastuvoolu ujutud
Harmi mõisakoolis. Vaatan huviga kõrvalt, kas ja kuidas
tegutsetakse Kuremaa, Kärstna, Suislepa ja Vatla mõisakoolis, kus on koolipidamisest loobutud. Ka eramõisate
omanikud võiksid talguid isegi rohkem korraldada, kui
kuulda on, sest olen veendunud, et hea tahtega abistajaid
leidub päris palju.
   Kogukonna roll on suur ka laiemalt tundmata pärandi
(taas)avastamisel. Üks selliseid on kindlasti Hara sadam,
mis on jõudnud avalikkuse teadvusse ja muutunud mahajäetud, räämas paigast vaatamisväärsuseks tänu Juminda
Poolsaare Seltsi ettevõtmistele. Kohalike säravad silmad
on eeldus, et paik jääks meelde ja probleemidele elataks
kaasa. Küll siis kusagil ka raha leidub.
   Ülaltoodud näited on meelega pisut seinast seina
ja puhtalt ainult kodanikualgatusena toiminud ei ole
neist ükski – ikka on kaasaaitajaid ka mujalt. Selliste
ettevõtmiste kõige suurem väärtus on rõõm ja tegutsemislust ning muidugi oma käejälje jätmise võimalus.

2

3

4

2.–4. MTÜ Vanaajamaja korraldatud talgud Lalsi õigeusu kirikus.
Fotod MTÜ Vanaajamaja
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MÄLESTISEOMANIKE PÄEV RAPLAMAAL
Mikk Mutso

Eesti Vabaõhumuuseum on kümmekond aastat korraldanud omanikult omanikule mõeldud ettekandepäevi.
Neil saavad maamajade omanikud jagada oma lugusid –
õnnestumisi ja äpardusi – ning kuulata teiste omi.
   Seda hästi töötavat mudelit katsetati 2018. aasta
sügisel ka Raplamaa mälestiste omanike peal. Kuusiku
mõisa valitsejamajja kogunenutele pidasid ettekandeid
selle kandi mõisaomanikud, kes rääkisid oma kogemustest ja esitasid küsimusi kaasamõtlemiseks.
   Vaimõisa peahoone omanik Jaanus Kiili arutles võimaliku majandusmõisa tulubaasi üle. Mõisaportaali
umbes 5200 liiget, kõik pühendunud mõisapärandihuvilised, ei saa parimagi tahtmise juures olla piisav kliendibaas, et Eesti mõisaid ära majandada. Põllumajanduseks
on vaja sellist hulka maad, mida mõisasüdame omanikul
enamasti pole. Millised on alternatiivid? Kas pärandile
toetudes on võimalik disainida teenuseid külalistele piiri
tagant? On mõisaid, mille ajaloos esinevad seigad kõnetavad huvilisi Venemaalt, Saksamaalt ja mujalt Euroopast.
On mõisaid, kus selliseid tõmbepunkte pole. Millised
võiks olla siis muud põhjused, miks külastaja peaks meile
tulema?
Õhku visati veel mitu teemat.
– Eesti linnainimese jaoks hakkab suvekodu omamine
tähtsust kaotama. Suvekodust on saanud üks
võimalus paljudest ja sageli kulub selle hooldamisele
ebaproportsionaalselt palju aega. Kas mõisates
asuvad puhkekorterid võiksid olla alternatiiv?
– Linnastunud piirkondadest pärit külastajad otsivad
puutumatut loodust, kus nad saavad veel vaadelda
selges taevas tähti ja näha puutumatut lund. Meie

–

korilustraditsioon – võimalus ise metsast marju
korjata – vaimustab paljusid välismaalasi. Kas neist
võimalustest annab disainida teenuse?
Uutele sihtrühmadele mõeldes tekib vajadus tegeleda
tähendusloomega ja seejuures ei peaks me pidama
silmas mitte ainult ajalugu. Mis on tähtis meile,
ei pruugi kõnetada meie külalisi. On vaja otsida
tasakaalu uute tähenduste ning meile olulise, omase
ja vajaliku säilitamise vahel.

Raikküla mõisa mitme hoone omanik Karmel Jõesoo
rääkis restaureerimise igapäevatöö valudest ja võludest.
Ettekanne oli kõnekas ja hariv just äsja omanikuks saanutele ja neile, kes alles plaanivad mälestise soetada. Kõlasid
ka konkreetsed ettepanekud, kuidas ametid saaksid
omanikku veel paremini toetada.
   Kuusiku mõisa valitsejamaja ja Tartu Karlova mõisa
peahoone endine omanik Terje Villems rääkis kahte
mälestist võrreldes suhetest maja ümber – suhetest
omavalitsuse, ametkondade ja naabritega. Ta tõdes, et
hea läbisaamine partneritega on elukvaliteedi oluline osa
ja selle eest tuleb hoolitseda.
   Osalejad olid ühel meelel, et selliseid kokkutulekuid
on vaja hakata korraldama regulaarselt. Käsil on Raplamaa turundusstrateegia uuendamine – ehk leidub
selleski kokkupuutepunkte, mis soodustavad koostöö
arendamist omavalitsuste liiduga. Kuna maakonnavalitsust enam pole, siis oldi üksmeeles ka selles, et Muinsuskaitseamet võib ja saab olla see institutsioon, mis edaspidigi leiab aja, ruumi ja ümmarguse laua selleks, et
mälestiste omanikud saaksid arenguarutelusid pidada.
Ühtlasi saab amet sel viisil väärtuslikku tagasisidet.

1

1. Mälestiseomanike päev Kuusiku mõisa valitsejamajas. Foto Mikk Mutso
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AJALOOHUVILISED SUKELDUJAD
MULISESID SEMINARIL
Tanel Saimre

Kas tuulisel Läänemerel on potentsiaali sukeldumisturismi sihtkohana? Miks peaks ajama sooja ja mõnusa
Punase mere asemel kalipso selga hoopis siin?
   1. detsembril toimus Interregi Kesk-Läänemere
programmist toetust saanud projekti „Baltacar“ raames
seminar sukeldumishuvilistele. Peeti ettekandeid sukeldumise juriidiliste ja meditsiiniliste aspektide kohta ning
tõstatati ka just eelmises lõigus esitatud küsimused.
Et sukeldumine Läänemeres tähendab suuresti sukeldumist vanadele laevavrakkidele – sest neid on siin palju –,
räägiti ka muinsuskaitse ja ajaloo teemadel.
   Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie rõhutas, et kõige paremini säilib see osa ajaloopärandist, mida
kasutatakse. Kuigi vrakid säilivad Läänemere põhjas ka
ise väga hästi, kõnetavad need avalikkust üksnes siis, kui
neist hoolitakse ja nende eest hoolitsetakse. Selle nimel
abistatakse nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis huviliste
ringi, kes käib merepõhjas vrakke vaatamas ja pildistamas.
   Maili Roio Muinsuskaitseametist rääkis suvel vrakkidel tehtud töödest. Paigaldatud infotahvlid ja ankrupoid on

abiks tulevastele sukeldujatele, 3D-mudelid annavad
aga merepõhjas lebavatest vrakkidest aimu nendele, kes
ise vee all ei käi.
   Riikka Alvik Museovirastost rääkis sarnastest töödest Helsingi allveepargis ja Hankos. Muu hulgas käsitles
ta avalikkusele suletud vrakki Vrouw Maria, mida tutvustatakse 3D-mudelite ja virtuaalreaalsuse abil, mida saab
vaadata ka Museovirasto YouTube’i kanalist, kasutades
otsisõnu „Vrouw Marian virtuaalisimulaatio“).
   Pernilla Flyg Rootsi Meremuuseumist tutvustas
sealset „Dalarö mudelit“. Selle algatuse käigus muudeti
kolm Stockholmi saarestikus Dalarö lähedal merepõhjas
lebavat 17. sajandi laevavrakki kättesaadavaks hobisukeldujatele, kasutades juriidilisi, suhtlus- ja majandushoovakesi.
   Päeva lõpetuseks pajatas Ivar Treffner kaasahaarava
loo Soome vetest leitud Nõukogude pommitajast, selle
allatulistamisest ja avastamisest. Urmas Dresen tutvustas
Meremuuseumi uuemaid arengusuundi.

1

2

1. Ajaloohuvilised sukeldujad said seminaril juhtnööre kultuuripärandi seas orienteerumiseks. Foto Muinsuskaitseamet 2. Hauensuoli
sukeldumispark. Foto Jesse Jokinen
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SÕNUMEID VENEMAA
RESTAURAATORITE TÖÖPÕLLULT
Madis Tuuder

2018. aasta oktoobris toimus Venemaal Leningradi oblastis Viiburis 9. ülevenemaaline konverents „Ajalooliste
maa-asulate ja väikelinnade säilitamine ja taassünd: probleemid ja perspektiivid. Komplekssed kavad arenguks“.
   Iga-aastase ürituse korraldas Venemaa Restauraatorite Assotsiatsioon. Kõlava ja ametliku pealkirjaga üritus
oli sisuliselt Venemaa restauraatorite akadeemilisemat
sorti kokkutulek. Peeti asjalikke ettekandeid ning toimusid ekskursioonid, objektide külastused ja vestlusringid,
aga mõistagi ka nii kohaliku kui ka restauraatorite endi
kombe kohaselt meeleolukad õhtused koosviibimised.
   Konverentsi korraldanud ühendus asutati 2004.
aastal Peterburis ning see koondab valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid, organisatsioone ja õppeasutusi ning erialaspetsialiste teadlastest kuni praktiliste restauraatoriteni. Assotsiatsiooni peamised ülesanded on suhelda valdkonda kureerivate riiklike institutsioonide ja seadusandlike
organitega, kaitsta restauraatorite huve ning populariseerida kultuuripärandit.
   Seekordne üritus toimus Leningradi oblasti lääneservas Viiburis, mis on oma keerulise mineviku ning mitmekihilise ajaloo- ja arhitektuuripärandiga oblasti üks huvitavama ja vastuolulisema auraga linnu. See on kunagine

Soome Vabariigi suuruselt teine linn, mis „arvati“ Nõukogude Liidu koosseisu pärast Soome ja Nõukogude Liidu
vahelise jätkusõja lõppu 1944. aastal koos Karjala kannase
ja Laadoga Karjalaga.
   Tänu säilinud ajaloolisele kesklinnale Helsingi väiksemat venda meenutavas linnas on eriti esinduslikult tajutav just Soome Vabariigi aegne kihistus. Selle ühes eredaimas näites, kuulsa Soome arhitekti Alvar Aalto kavandatud ja 1935. aastal valminud raamatukogus toimus ka
konverents.
   Restauraatorite jaoks teeb selle hoone märgiliseks
asjaolu, et 2013. aastaks õnnestus see vahepeal hävinema
kippunud mälestis soomlaste ja venelaste ühistööna tundlikult ja esmaklassiliselt restaureerida. See nii Euroopa kui
ka maailma mõistes rahvusvahelise modernismi meistriteos on toonud pikki aastakümneid isolatsioonis elanud
linna viimasel ajal maailmakaardile tagasi.
   Konverentsil osales ligikaudu 200 inimest, nende
seas neli välisriigi külalist: ICOMOS-i (Rahvusvaheline Mälestiste ja Pärandipaikade Nõukogu) Soome juht
Minna Silver ja arhitekt Petri Neuvonen Soomest ning
Eesti esindajatena Anastassia Tuuder Narva muuseumist
ja allakirjutanu. Kohalike hulgas oli ka Eestis erialainimeste

1

1. Viiburi kesklinnas on Soome vabariigi aeg selgesti hoomatav. Nõukogude tegelikkust meenutab vaid Lenini kuju keskväljakul.
Foto Madis Tuuder
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seas tuntud või Eesti ja siinse pärandiga seotud osalejaid:
arheoloogid Anatoli Kirpitšnikov ja Aleksandr Saksa, arhitektuuriteadlane Svetlana Levoško jpt.
   Konverentsi läbiv teema oli Venemaa muinsuskaitse
igipõliseks probleemiks kujunenud puitarhitektuuri kaitse,
seda eriti hääbuvates väikelinnades ja suurlinnade äärsetes vanades kuurortides. Hoolimata ponnistustest rakendada selles vallas mingitki kaitset ja populariseerida teemat ühiskonnas, ei ole see Venemaal seni eriti edusamme
toonud.
   Tahtmatult meenusid meie kunagised kõdurajoonid,
mis on nüüdseks kujunenud prestiižseteks miljööala tiitliga pärjatud elupiirkondadeks – kui sellest juttu tegime,
oli nii mõnigi Vene kolleeg silmanähtavalt kade. Samas
andsin mõista, et meilgi ei ole olukord pilvitu, sest väikelinnade puitkihistus kipub kaduma.
   Oli ka rõõmsamaid ettekandeid. Omapärase fenomenina esitleti kodanikualgatusena tekkinud liikumist, mis
püüab oma jõududega päästa Põhja-Venemaa kustunud
kolkakülade vanu puitkirikuid. Tähelepanuväärne on see,
et liikumise eestvedajad on elus hästi hakkama saavad ja
majanduslikult kindlustatud, peamiselt nooremapoolsed
ettevõtlikud inimesed suurlinnadest. Nende jaoks on see
omamoodi hobi ja teistmoodi võla tasumine kodumaa ees.
   Huvitavad olid ettekanded, mis kõnelesid nende
vanade kaubalinnade säilinud tuumikute elustamisest,
millest nüüdseks on paljud unarusse jäänud. Ja fookus
polnud suunatud mitte pelgalt hoonete restaureerimisele,
vaid kogu väärtusliku linnaruumi terviklikule korrastamisele, hõlmates ka avaliku ruumi ja puhkealade nüüdisaegset väljaarendamist. See Venemaal üsna hiljuti tekkinud
vaatenurk vanade linnasüdamete arendamisele meenutas
natuke meie äsjast „Hea avaliku ruumi“ projekti.
   Meeleolukas oli ka konverentsi mitteametlik osa, mis
toimus sõjaeelse pargikohviku Espilä asemele hiljuti rajatud samanimelises eliitrestoranis. See asub linna kunagises esinduspargis Torkkelinpuistos (nüüd Park Lenina).
   Kui kohtusin seal ühe Moskva restauraatoriga, tuli
jutuks Rahvamajanduse Saavutuste Näituse Eesti paviljon1, mille korrastamisega ta parasjagu tegeleb. Ta palus
mult abi ajalooliste materjalide leidmisel ning rääkis
objektiga seotud plaanidest ja probleemidest.
   Tahtmatult tekkis mul paralleel Aalto raamatukoguga – selles kontekstis, et kas ja mil moel on võimalik
või mõtet kaitsta oma kultuuripärandit väljaspool oma riigi
piire. Iseenesest oleks meie riigigi auasi tunda huvi oma
klassikute loodud, kuid kodumaalt kaugel asuva pärandi
vastu, ja seda hoolimata sellest, et kunagine Eesti paviljon
on nüüd hoopis kirgiiside päralt.

1

Võidutseva stalinismi tippteos Eesti arhitektidelt Moskvas. Arhitektid
August Volberg, Harald Arman ja Peeter Tarvas, projekt 1949, valmis
1954.

2

3

4

5

2.–3. Kunagine Soome linn Sortavala peegeldab ilmekalt puitarhitektuuri tänast seisu Venemaal. Foto Madis Tuuder 4. Kunagine
ENSV paviljon Moskva Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel. Foto
Eesti Arhitektuurimuuseum 5. Alvar Aalto projekteeritud Viiburi
raamatukogu restaureeris Soome riik. Foto Madis Tuuder
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EUROOPA
KULTUURIPÄRANDIAASTA
Carolin Pihlap

Aasta 2018 oli Euroopa kultuuripärandiaasta. Sel puhul
korraldati 37 riigis ligikaudu 18 500 üritust, et juhtida
tähelepanu kultuuripärandile ja selle vormidele. Umbes
14 000 ettevõtmist kandis teema-aasta logo. Kõigis ettevõtmistes osales hinnanguliselt üle 10,6 miljoni inimese.
Kunagi varem ei ole nii paljudes riikides korraga pööratud
kultuuripärandile nii suurt tähelepanu kõigis selle tahkudes. Kunagi varem ei ole ka kõikides Euroopa Liidu (EL)
institutsioonides räägitud nii palju kultuurist ja kultuuripärandist. Selle mõju oma poliitikavaldkonnale ja vastupidi analüüsisid suurema või väiksema põhjalikkusega
kõikvõimalike erialade töötajad, alustades keskkonna
ja turismi ning lõpetades transpordi ning teaduse
valdkonna ametnikega.
   2017. aasta lõpus – vahetult enne kultuuripärandiaasta algust – uuriti Eurobaromeetri küsitluse abil
EL-i kõigi 28 liikmesriigi kodanike suhtumist kultuuripärandisse.
   84% vastanuist pidas kultuuripärandit endale
isiklikult oluliseks. Eestlastest hindas kultuuripärandit
EL-ile oluliseks 74% vastanuist, kohalikule kogukonnale
oluliseks 82%, piirkonnale oluliseks 85% ja riigile oluliseks koguni 94% vastanuist. EL-i keskmised näitajad olid
neis küsimustes vastavalt 80% (EL), 84% (kogukond),
87% (piirkond) ja 91% (riik).
   89% Eesti ja 88% kõigi liikmesriikide vastanuist
nõustus väitega, et Euroopa kultuuripärandit tuleks õpetada koolides, sest see räägib meie ajaloost ja kultuurist.
75% Eesti ja 74% kõigi liikmesriikide vastanuist leidis, et
riigiasutused peaksid eraldama kultuuripärandile rohkem
raha. Vastustest küsimusele, kes peaksid kultuuripärandi
kaitsmisele kõige rohkem kaasa aitama, oli eestlaste
puhul 48%-ga esikohal riigivõim (EL-i keskmine 46%),
järgnesid kodanikud ise (45% vastanute arvates, samas
EL-i keskmine 34%), kohalikud omavalitsused (42% vs.
39% EL-i keskmine), EL (41% vs. 40% EL-i keskmine)
ja kohalikud kogukonnad (39% vs. 29% EL-i keskmine).
   Seekordse Euroopa kultuuripärandiaasta eeskujuks
oli 1975. aasta teema-aasta. Toona oli kultuuripärandiaasta Euroopa Nõukogu algatus ja eesmärk oli sarnane:
suurendada avalikkuse teadlikkust arhitektuuripärandi
asendamatust kultuurilisest, sotsiaalsest ja majanduslikust väärtusest. Üleöö imesid ei sündinud – kõik
eurooplased ei saanud kohe teadlikuks, paljud ei ole
seda siiani –, ent ometi oli teema-aastal oma kindel
mõju, mis on jõudnud tänapäevani.

26. septembril 1975 allkirjastas Euroopa Nõukogu
Ministrite Komitee Euroopa kultuuripärandi kaitse harta.
14. aprillil 1976 võeti vastu otsus, millega nähti ette
seaduste ja eeskirjade kohaldamine arhitektuuripärandi
tervikliku konserveerimise vajaduse nõuetele.
   Aastal 1979 andis Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee soovituse nr 880 Euroopa arhitektuuripärandi säilitamise kohta. Järgnes Euroopa Nõukogu
Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele arhitektide,
linnaplaneerijate, ehitajate ja maastikuarhitektide erialase
ettevalmistuse kohta.
   Kõige selle tulemusel võeti 3. oktoobril 1985 vastu
Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon, mida
peavad paljud asjatundjad just arhitektuuripärandiaasta
otseseks tulemiks.
   Protsess oli seega pikk. Võime ainult oletada, kas
ja millal oleks nendegi tulemusteni jõutud ilma toonase
Euroopa teema-aastata, mis andis seni erialainimeste
väiksemas ringis arutatud teemadele vajaliku tähelepanu
ja hoo.
   Ka Euroopa kultuuripärandiaasta järelmid ei ole
kaugeltki kõik veel selged ja kohal. Juunis Berliinis toimunud Euroopa kultuuripärandi foorumil koostati Berliini
üleskutse ,,Kultuuripärand Euroopa tuleviku heaks“,
millele oli aasta lõpukonverentsi ajaks kogutud sümboolsed 2018 allkirja ja millele on ka praegu võimalik alla kirjutada. Üleskutse on tõlgitud eesti keelde ja asub Euroopa
suurima vabatahtliku muinsuskaitseühenduse Europa
Nostra kodulehel. Selles dokumendis võetakse suuresti
kokku pärandiaasta jooksul fookuses olnud teemad ja
eesmärgid, mille poole liigutakse.
   Pärandiaasta üks põhitulemusi on ka see, et Euroopa
Komisjon on koostanud tegevuskava 2018. aastal algatatud arutelude ja tegevuste jätkamiseks 2019. aastal.
Võib loota, et teemaga tegelemine muutub komisjonis
harjumuseks, seda muidugi subsidiaarsuse põhimõtet
austades.
   Oleks erakordne saavutus, kui kõigi poliitikavaldkondade eest EL-i tasandil vastutajad mõistaksid, et
kultuur ja kultuuripärand ei ole mitte tülikad kuluread
eelarves või lihtsalt toredad teemad, millega võib tegeleda
siis, kui „olulistest“ teemadest aega ja energiat üle jääb,
vaid et need tähendavad iseeneses suurt majanduslikku
ja sotsiaalset potentsiaali, elukvaliteedi rikastamisest
rääkimata.
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KUHU ON KADUNUD TALLINNA PIISKOPLIKU
TOOMKIRIKU AJALOOLISED LIPUD?
Heige Peets

Ajaloolised lipud on turvaliselt hoiustatud kirikus, kuid
nende halb seisund ei võimalda neid pikka aega eksponeerida. Üle mitme aasta võis viit originaallippu näha kiriku
interjööris 19. oktoobril 2018, kui peeti toomkonverentsi
„Meie lipud“. Üritus oli pühendatud toomkooli kunagisele
vilistlasele ja esimesele Vene ümbermaailmasõitjale
admiral Adam Johann von Krusensternile. Ilmselt on osa
lipukogusse kuuluvatest Vene sõjalaevastiku lippudest
seotud ka tema merereisidega.
   Teave lippude üldarvu ja kasutuse kohta kirikus
on vähene. Esimesed teadaolevad kirjeldused lippude ja
nende seisundi kohta on pärit 1927. aastal toomkiriku
varade sekulariseerimisel koostatud vallasvara nimekirjast, kus mainitakse „mitmesugustes värvides 18 vana
mereväelippu“.1 Lippude hooldamise kohta on teada,
et vahemikus 1957–1968 oli kaheksa lippu konserveerimisel Riiklikus Ermitaažis Venemaal.2

Vaatlusaluste lippude algne paigutus kirikus on teadmata.
Eri aegadel tehtud fotode võrdlus näitab, et 13 lippu
rippus kiriku põhjaseinal admiralide A. J. Krusensterni,
S. Greighi ja O. R. Taube sarkofaagide kohal. Need olid
üks admirali-, kolm viitse- ja kolm kontradmiralilippu,
üks güüs, üks Vene-Ameerika kompaniilipp ja üks
määratlemata lipp. Nende kõrval rippus kolm nüüdseks
kadumaläinud lippu.
   Keda nimetatud admiralidest täpsemalt seostada
nende lippudega, sh põhjaseinal rippunud VeneAmeerika kompanii lipuga? Kas admiral A. J. Krusensterni, kes aastatel 1803–1806 juhatas esimest Vene
ümbermaailmareisi just selle kompanii laeval Nadežda,
või admiral F. von Wrangel(l)it, kes oli aastatel 1840–
1849 kompanii direktor ja alates 1844. aastast selle
president?

1

2

1. Toomkiriku lipud oma algsel asukohal 20. sajandi alguses. Foto K. Akel, Tallinna Linnamuuseum 2. Alma Abels. „Toomkirik.
F. von Wrangel(l)i epitaaf“, akvarell, 40 × 30 cm, 20. saj algus, asub Roela Uuemõisas
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Admiral F. von Wrangel(l)i vapp-epitaafi külge kinnitatud
kolme lipu asetuses ei ole muutusi märgata, kui võrrelda
eri aastate fotosid ja suguvõsa Roela mõisas eksponeeritavat 20. sajandi algusest pärinevat akvarelli. Vapi kohal
keskel asub admiralilipp, vasakul tiival viitseadmirali- ja
paremal kontradmiralilipp.
   Lippude mõõtmed varieeruvad vahemikus 250–
400 cm pikkuses ja 180–280 cm laiuses. Pikemad lipud
sarkofaagide kohal olid ülalt kokku rullitud, et need liiga
madalale ei langeks. Osa lippe on ilmselt samal eesmärgil varrepoolsest osast lühendatud ja sellega on lippude
üldmõõtmeid muudetud. Lipud on määrdunud ja plekilised ning nende tonaalsus muutunud: kreemvalge siid on
tugevalt kolletunud, sinised ja punased värvid pleekinud.
   Lipusiid on muutunud aja jooksul rabedaks ning
tekstiilis on palju rebendeid ja materjalikadusid. Ermitaažis konserveeritud lipud on toestatud puuvillasele tüllile
ja nende mehaaniline tugevus on suurem, kuid lipusiid
on muutunud dubleerimisliimi tõttu jäigaks ja kergesti
murduvaks.
   1993. aastal otsustas Tallinna Kultuuriväärtuste
Inspektsiooni moodustatud restaureerimisnõukogu, et
lippude halb seisund ei võimalda neid enam eksponeerida
ja need ei paku külastajatele nauditavat vaatepilti.
Järgmise aasta märtsis lipud pakendati ja hoiustati
kiriku ajutises panipaigas.
   2001. aastal konserveeriti Kanutis Vene-Ameerika
kompanii trikoloor ja see oli järgneval kahel aastal kirikus
ka eksponeeritud. Lühiajaliseks eksponeerimiseks sobivad
veel neli (Venemaal konserveeritud) tüllile toestatud lippu.
Originaallippude asemel ripub praegu kiriku põhjaseinal
paar Lipuvabrikus kümmekond aastat tagasi valmistatud
koopialippu, mille algselt puhtad värvitoonid on juba
omandanud meeldivalt vana väljanägemise.
   Toomkiriku ajaloolise lipukogu konserveerimine oleks
ajakulukas ja kallis ettevõtmine ning lippude ajast puretud
välimust hinnates ka mitte väga otstarbekas. Uurijatele
vajaliku lipuinfo leiab SA Eesti Vabaõhumuuseum konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut konserveerimistööde dokumentatsioonist. Seal on kõik säilinud lipud
kirjeldatud. Lipud on mõõdistatud ja neist on loodud
kvaliteetsed digikujutised. 3

3

4

5

3. Toomkirik. Lipud kiriku põhjalöövis admiralide A. J. Krusensterni
ja S. Greighi hauamonumentide kohal. Foto aastast 1958. K. Oras.
„Tallinn“, Eesti Riiklik Kirjastus 4. Toomkirikusse on aegade jooksul
jõudnud palju lippe, nii ajaloolisi kui ka uuemaid. 19. oktoobril 2018
toimunud toomkonverentsil „Meie lipud“ esitleti mereväelippude
kogust viit admiralide lippu. Fotol on Eesti trikoloori kõrval VeneAmeerika kompanii lipp ja selle kõrval Andrease ristiga admiralilipud.
Foto Arho Tuhkru 5. Ermitaažis konserveeritud lipud on toestatud
puuvillasele tüllile ja nende mehaaniline tugevus on suurem, kuid
lipusiid on dubleerimisliimi tõttu muutunud jäigaks ja kergesti
murduvaks. Igasugune lipu käsitsemine riputamisel või puhastamisel halvendab lipu seisundit

1
2
3
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TKA kiri 12.09.57.
SA Eesti Vabaõhumuuseum konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse
Kanut digitaalne arhiiv. Peets, Heige, Samma, Markus. Tallinna
Piiskopliku Toomkiriku ajaloolised lipud. – Renovatum Anno 2002,
lk 35–38. https://evm.ee/uploads/files/renovatum_2002.pdf.
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Veebileht: pärandivaderid.ee
Eestvedaja: MTÜ Estlander
Koostööpartnerid: Riin Alatalu, Muinsuskaitseamet,
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018, „Teeme ära!“
Toetajad 2018: Kultuuriministeerium, hasartmängumaksu
nõukogu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei
„Eesti Vabariik 100“ korraldustoimkond

KOOLINOORED PÄRANDIVADERITENA
KULTUURIPÄRANDIT HOIDMAS
Elle Lepik

2017. aasta talgupäeval jagas Hargla Kooli pärandivaderitele Hargla pastoraadihoone kohta teadmisi Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor Mari-Liis Paris.
2018. aastal tutvustasid vanemate klasside õpilased juba
ise noorematele, mis hoone on pastoraat ja miks on see
võetud muinsuskaitse alla.

Pärandivaderite algatusega kaasatakse 7–19-aastaseid
kooliõpilasi muinsuskaitsesse põneval moel, mis annab
uusi teadmisi ja väärtushoiakuid ning pakub kaasalöömisvõimalusi.
   Pärandivaderid õpivad tundma ja väärtustama kohalikku ajalugu ning kultuurilooliselt huvitavaid paiku, ise
tegutsedes ja midagi silmaga nähtavat ära tehes – nad
korraldavad talguid hooldamist vajavates või unustusse
vajunud pärandipaikades. Algatuse eripära on asjaolu, et
peale töötegemise tutvustatakse õpilastele alati põhjalikult objekti ajalugu ja tähtsust.
SIRGUVAD NOORED MUINSUSKAITSJAD
Kogemus näitab, et lapsed ei jää ükskõikseks, kui kultuuripärandi objektiga on hooletult ringi käidud, ning nad on
valmis sekkuma.
   Näiteks Tapa Gümnaasiumi 3. klassi pärandkultuuri
ja folklooriringi õpilased võtsid oma hoole alla Naistevälja
kalmevälja. Eesti kivikirstkalmete hulgas loetakse seda
30–35 kangrust koosnevat kalmerühma üheks vanimaks
– see pärineb 9.–8. sajandist eKr. Kalmed on üsna suurel
alal laiali, osa põllul, osa metsas, osaliselt muinsuskaitse
all ja osaliselt mitte.
   Kuna ühest tähistamata kalmest olid metsaveomasinad üle sõitnud ja sellega kalme kõvasti madalamaks
vajutanud, tärkas noortes pärandivaderites soov midagi
ette võtta. Lapsevanema abiga valmistati kaks infosilti,
millele muinsuskaitseinspektorid koostasid tutvustavad
tekstid. Õpilased paigaldasid sildid kahe kalme juurde,
mis ei ole veel muinsuskaitse alla võetud, et hoida
teadmatusest juhtunud rüüstamisi edaspidi ära.
TALGUTEL ÕPITAKSE TUNDMA KOHALIKKU
KULTUURILUGU
Pärandipaikade ajaloolist tausta ja seotud lugusid on
õpilastele käinud tutvustamas mälestiste omanikud,
muinsuskaitseinspektorid, arheoloogid-restauraatorid jt
eksperdid. Kultuuripärandi objektide tublid tutvustajad
on olnud ka pärandivaderid ise.

REKORDILINE AASTA 2018
„Eesti Vabariik 100“ ja Euroopa kultuuripärandiaasta
2018 tähistamisel tuli algatusega kaasa rekordiline arv
õpilasi (989). Nende abil korrastati, tähistati ja tutvustati
avalikkusele 31 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika.
   Talgud võeti ette mõisaparkides ja kalmistutel, muinasaegsel kalmeväljal, linna- ja hiiemäel, linnusevaremetel, kirikute ja pastoraadihoone ümbruses, kultuurilooliselt oluliste isikute sünnikodude ja mälestuskivide juures
ning tuuleveskis. Abiks käidi ka muuseumis.
   Eriti tähelepanuväärse panuse andsid pärandivaderid
kogukonna ja vallavalitsuste abiga Saaremaal Valjala vana
kalmistu ja Viljandimaal mõisnike von Siversite perekonnakalmistu päästmisel. Need unustusse vajunud paigad oli
juba võsa ja mets endasse haaranud, kuid kahe aastaga
tehtud töö tulemusel on mälestuspaigad nüüd äratuntavad ja kenasti hooldatud. Praegu valmistavad õpilased ette
nendesse kalmuaedadesse infotahvli ja sepistatud värava
paigaldamist.
   Pärandivaderitest kooliõpilased tegid Eesti riigile
sajandaks sünnipäevaks väärikaid ja ilusaid kingitusi
14 maakonnas, andes oma panuse kohaliku kultuuripärandi kestmajäämisele. Kuid mis tähtsamgi, algatusega
kaasatulek mõjutab laste ja noorte hoiakuid ja väärtushinnanguid. Pärandivaderiks saades kasvab nende
hoolivus ja vastutustunne oma kodukoha pärandväärtuste eest.
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MUINSUSKAITSEAMET
TUNNUSTAB
2018. aastal tunnustuse saanute nimekiri on väga mitmekülgne ja peegeldab meie kaitstavat kultuuripärandit
hästi. Tunnustuse pälvisid näiteks nii Tallinna vanalinnas
asuva keskaegse hoone oskuslikud taastajad kui ka
1980. aastaist pärineva Saare KEK-i uuele elule aitaja.

1

2

3

4

1. Vastseliina palverändurite maja. Projekteerija KAOS Arhitektid.
Fotod Reio Avaste 2. Kreisi ametiasutuste maja Valgas, Riia 5
3. Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi külastuskeskus.
Projekteerija ÖÖ-ÖÖ Arhitektid 4. Maarjamäe lossi väliala,

Hästi taastatud mälestiste kategoorias tunnustati
seitset objekti. Aasta parimad hästi taastatud mälestised
on Tartus aadressil Veski 6 asuv villa ja Raekoja plats 1 /
Ülikooli 7 asuv elamu, Tallinna vanalinnas aadressil Pikk
69 asuv keskaegne hoone ja Eesti Kunstiakadeemia uus
hoone, Valgas asuv kreisi ametiasutuste maja, VanaPääla mõisa peahoone ning Keila-Joa mõisapark.
  Muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis hästi
taastatud hoonete tunnustuse said Viljandis Laidoneri
plats 8 asuv hotellihoone ja Raplamaa Lümandu mõisa
valitsejamaja.
  Ajaloolisesse keskkonda hästi kavandatud
uusehitised on Tallinna Maarjamäe lossi väliala,
filmimuuseum ja hoidlahoone, Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseumi külastuskeskus, Vastseliina
piiskopilinnuse palverändurite maja ja Rannamõisa
kalmistu leinamaja.
  Aasta leiuks kuulutati arheoloogilised leiud
Tallinnast Väike-Patarei 1 / Jahu 6 kinnistu kaevamistelt.
   Muinsuskaitseamet tunnustas ka häid
uurijaid Peeter Piiritsat ja Kristo Kooskorat ning
häid restauraatoreid Hardi-Sander Luike ja
Sirje Sorokit.
  Pärandi järjepideva tutvustamise eest pälvis
tunnustuse Jaak Juske. Pärandihoidja tiitli said
Saare KEK-i haldushoone omanik Helle Susi,
„Pärandivaderite“ projekti koordinaator Elle Lepik,
Kuru vraki hoidja Tõnis Rohtma, Rebala muinsuskaitseala Hansu talukompleksi omanikud Krista ja Maris
Vilipõld ning Lalsi Püha Nikolause koguduse vanem
Marta Suigussaar.
  Agne Trummali noore muinsuskaitsja preemia
läks sel aastal Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhatajale Kais Matteusele. Muinsuskaitse
elutööpreemia pälvis legendaarne muinsuskaitsja
Jaan Vali.
   Eraldi tunnustuse said Muinsuskaitseameti
25. aastapäeva puhul teenekad muinsuskaitsjad
Jaan Tamm, Ülo Puustak ja Ants Kraut.

filmimuuseum ja hoidlahoone. Projekteerija BOA arhitektid
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UUED
MÄLESTISED

KIRIKURENENSSANSI PROGRAMMI
TAASTULEK TALLINNAS

Kersti Siim, Martti Veldi

Eero Kangor

2018. aastal täiendati kultuurimälestiste nimekirja nelja
ehitismälestise võrra.
   20. sajandi väärtusliku arhitektuuri inventeerimise
projekti kaudu välja valitud objektidest jõuti mälestiseks
tunnistada kaks: Alliku villa Elvas Peedul ja Eesti kõige
noorema mälestisena 1993. aastal valminud Eesti
Rahvusraamatukogu hoone Tallinnas.
   Lisaks võeti kaitse alla kaks objekti taluarhitektuurist, mis on olnud mälestiste nimekirjas kõigist valdkondadest seni üks nõrgemini esindatuid: need on LääneVirumaal Võsul asuv Pällo taluhäärber ja Saaremaal
Sepa külas asuvad Kuigu talu keldrid.
   Riiklik kaitse lõpetati kahe ehitise puhul, mis on
põlengu tõttu hävinud. Need olid Pukas Kesk 13 asuv
elamu ja Pakri tuletorni elamu.
   Arheoloogiamälestiseks tunnistati 30 muistist.
Neist 26 paikneb Pärnumaal ajaloolises Kurese külas,
mille tuumik on olnud asustatud juba alates pronksiajast.
Kurese küla maadelt on avastatud hulgaliselt arheoloogilisi muistiseid, mille hulka kuuluvad 18 kivikalmet, kolm
asulakohta, kaks linnamäge, kaks muistsete põldude
kompleksi, üks kalmistu, kus oli toimunud põletusmatuseid, ja üks kultusekivi. Muistised hõlmati ühisesse
kaitsevööndisse koos juba kaitse all oleva Soontagana
maalinnaga.
   Peale Kuresel asuvate muististe tunnistati arheoloogiamälestisteks Madsa linnus (6.–7. saj) Valgamaal,
kesk- ja varauusaegne kalmistu (15.–17. saj) Viljandis
Kastani tänaval ning kaks Võrumaa kalmistut: keskmise
rauaaja kääbaskalmistu (5.–9. saj) Väisos ning muinas- ja keskaegne kalmistu Urvastes. Urvaste kalmistu
oli aidanud tuvastada otsinguloaga hobiotsija, kes pärast
hilisrauaaegsete käevõrude (11.–13. saj) leidmist teavitas
sellest Muinsuskaitseametit. Järgnenud arheoloogiliste
uuringute käigus avastati kalmistu, kus oli olnud rikkalike
panustega matuseid mitmesuguste ehete ja leidudega
5.–13. sajandist.

Kirikud ja nende kunstivarad on tähtis osa Tallinna
kultuuripärandist. Eesti on ühinenud Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooniga, milles rõhutatakse
avaliku võimu rahalise toetuse vajadust kohaliku arhitektuuripärandi säilitamisel ja taastamisel.
   Tallinna kirikurenessansi programm loodi
2001. aastal ajalooliste ja muinsusväärtuslike pühakodade
restaureerimiseks. Seda tööd alustati väikses mahus juba
2000. aastal: aastail 2000–2010 restaureeriti 22 kirikut
ja neis asuvaid kultuurimälestisi eri konfessioonidest kogu
linnas. Tallinna linn toetas neil aastail kirikute restaureerimist kokku 102 miljonit krooniga (u 6,5 miljonit eurot).
   Kirikute restaureerimist alustati enamasti fassaadidest ning interjöörini jõuti üksnes Jaani, Rootsi-Mihkli,
Nõmme Lunastaja ja Siimeoni kirikus. Kõige suurema
toetuse sai Jaani kirik, mille restaureerimiseks kulus
2005.–2010. aastal kokku 25 miljonit krooni. Oleviste
kiriku taastamiseks eraldati 2001.–2009. aastal kokku
19,3 miljonit krooni ja toomkiriku restaureerimiseks
2000.–2009. aastal 15,7 miljonit krooni. Majanduskriisi
tõttu tuli 2011. aastal programm ajutiselt peatada.
   2016. aastal taastas Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti muinsuskaitse osakond kirikurenessansi
programmi. Selle käigus antakse kogudustele toetust
muinsuskaitsealuste kirikute restaureerimiseks ja nende
kultuuriväärtuste konserveerimiseks ning kirikute ja
nende kultuuriväärtuste tutvustamiseks.
   2016. aastal tehti kõige suurem töö vanausuliste
palvelas, mis sai valmis 2018. aastal. Majavammist
rikutud väike hoone restaureeriti nii väljast kui ka seest,
kuid vanausuliste eripäraste ikoonide konserveerimine
jätkub veel järgnevail aastail.
   2017. aastal võtsid kirikurenessansi toetusega oma
kiriku restaureerimise ette Nõmme Rahu, Kaasani, Kaarli
ning Pühade Siimeoni ja Hanna kogudused. Nõmme
Rahu kirikus restaureeriti interjöör ja sisustus, Kaasani
kirikus katused ja tornikiivrid ning Kaarli kirikus orel.
Kahes viimases kirikus jätkus töö 2018. aastal.
   2018. aastal suurendati programmi eelarvet
ligikaudu miljoni euroni ning sellest toetati Peeteli,
Kaasani, katoliku, Kaarli, Oleviste, Kopli Nikolai Imetegija, Tallinna Nikolai, Püha Vaimu ja Nõmme Saksa
Lunastaja kiriku restaureerimist. Programmist toetatakse
ka Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel toimuvat barokiaja suurmeistri Christian Ackermanni uurimisprojekti
(2016–2021).
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PÕLVKONNAD MUINSUSKAITSES
Jaan Vali

Muinsuskaitse elutööpreemia saanud Jaan Valiga
vestles Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemia laureaat Kais Matteus.
Külastan Jaani ühel sombusel ja väga lumisel talvepäeval.
Ta on jõudnud oma Tallinnas Pelgulinnas asuva hubase
eramaja esise tänava juba lumest piinlikult puhtaks rookida, hoolimata sellest, et kell on umbes 11. Jaan tunnistab, et on tavaliselt sel ajal veel voodis, joob kohvi ja mõlgutab ühes abikaasaga mõtteid, mis päevaga pihta hakata.
   Päevakava elementaarne osa on maja kõpitsemine.
Idüllilises Oma Kolde piirkonnas asuva suure hooviga
maja ehitas sõjajärgsel ajal Jaani vanaisa. Maja on ruumikas, pakkudes kodusoojust mitmele põlvkonnale. Loomulikult leiab seal alati midagi, mis vajab remonti või uuendamist, ja kuna ehitamine on Jaanil veres, teeb ta seda
meeleldi.
   Remonditööde kõrval kuulub igasse päeva ka paar
tundi, mille Jaan pühendab ajaloolistele fotodele. Näib,
et siin kodus pole kappi, kuhu poleks paigutatud pakse
albumeid must-valgete fotodega. See on olnud Jaani kirg
ja pühendumus juba varasest noorusest saati. Fotode
korrastamine ja internetifoorumitest uute jahtimine on
1

1. Kais Matteus, Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja
preemia laureaat

omamoodi sõltuvus, millest vabaneda pole enam võimalik,
ja ega peagi.
   Sain ise tunda, kui lihtne on unustada end vanade
piltide maailma, kui Jaan vedas üha uute teemadega
albumeid kohvilauale ja ulatas mulle ettevaatlikult oma
topeltsuurendava pealuubi, millega võis leida niigi
uskumatult teravatelt fotodelt ajaloost jutustavaid detaile.
   Jaan Vali tegutses muinsuskaitse valdkonnas üle
40 aasta ja teda võib kõhklematult nimetada üheks
legendaarsemaks muinsuskaitsjaks. Muinsuskaitseameti
2018. aasta tunnustusüritusel pärjati teda elutööpreemiaga. Valgustame Jaani töökäiku, räägime suurimatest
saavutustest ja natuke ka sellest, mida ta arvab valdkonna
praegustest suundumustest.
Kuidas Sa sattusid kõigist võimalikest erialadest
just muinsuskaitse ja restaureerimise peale?
Ehitamise pisik on pärit juba mu lapsepõlvest. Aitasin
vanaisal maja ehitada nii palju, kui oskused võimaldasid.
Ehitusmaterjal oli toona defitsiit ja kõik läks taaskasutusse. Seega oligi minu esimene ülesanne väikse poisina
tõmmata lauajuppidest välja vanu naelu ja need ära sirutada. Naelad läksid uuesti kasutusse ja ega lauajuppegi
ära visatud. Mine tea, millal jälle vaja võib minna!
   Lisaks mäletan, et juba maast madalast huvitasid
mind vanad majad – kirikud, linnused, mõisad. Imetlesin
neid ja hakkasin juurdlema, kuidas on ikkagi kunagi osatud nii täpselt ja peenelt ehitada. Nautisin juba toona ajaloolisi vaateid, uurisin arhitektuurist pajatavaid raamatuid
ja sirvisin perekonnaalbumeid. Vaatasin vana fotot ja
kujutasin ette, kuidas mingi paik kunagi välja nägi ning
toimis.Tekkis soov piiluda võimalikult kaugele ajas tagasi.
See oli omamoodi detektiivitöö või pusle kokkupanek,
pakkudes kõditavat põnevust. Tekkisid üllatavad hetked,
äratundmine ja soovist seda kogeda pole siiani küll
saanud.
Ometi valisid sa ülikoolis erialaks teede-ehituse.
See oli tegelikult paljas juhus, et teede-ehitusse läksin.
Kuigipalju see mind ei paelunud, kuid teadsin, et saan
sealt põhimõtteliselt sama baashariduse, mis tsiviilehituse osakonnas. Inseneriharidus on mind hilisemas
elus kõvasti aidanud. Sest üks asi on vaatlus, ajalugu ja
käsitöö, kuid teine kategooria see, kui saad lõpuni aru,
kuidas materjalid ja koormused toimivad, ning oskad ise
arvutusi teha.
   Pärast kooli lõpetamist tegin mõnda aega erialast
tööd Valga Teedevalitsuses. Olin üsna rahul suunamisega
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Valka, kus pakuti nõnda kaugelt tulnule kompensatsiooniks ka korterit. Valgas olin ligi kolm aastat. Töötasin
vaneminsenerina, vaatasin läbi teede projekte ja tegelesin
ehitusjärelevalvega.
   Kasutasin neid aastaid maksimaalselt ära ka oma
pärandihuvi rahuldamiseks. Vabal ajal võtsin ette pikki
rännakuid ning lõpuks olid peaaegu kõik maastikud,
mõisad ja külad tuttavad. Valgas olles sai alguse ka minu
fotode kogumise hobi.

2

Kuidas Sa restaureerimisvaldkonda jõudsid?
Valgast tulin peale kolme kohustuslikku suunamisaastat
tagasi Tallinna. Pärast mu mõningast peataolekut
edasise suhtes kutsus hilisem hea kolleeg Rein Raie mind
restaureerimisse, st Restaureerimisvalitsusse uurimis- ja
projekteerimisosakonda.
   Töötasin seal paar aastat projekti peainsenerina.
Uurisime ja tegime ajaloolistele hoonetele restaureerimisprojekte. Üks arendavamaid töölõike oli eri projektiosade
vastavuse kontrollimine!
   1978 moodustati uus asutus Kultuurimälestiste
Riiklik Projekteerimise Instituut ning mulle pakuti seal
väikelinnade osakonna juhataja kohta, mille ma vastu
võtsin. Osakond koosnes ligi 60 inimesest ning peab
tunnistama, et ajapikku selgus, et administratiivne töö
pole päris minu teema. Toona tuli juhatajaametis tegeleda
palju ka kõrvalise, kuid nõukogude võimule meelepärasega. Näiteks pidin inimesi aeg-ajalt keset kõige põletavamat projekteerimisprotsessi hoopis kolhoosi tööle
kupatama, mis oli mulle isiklikult vastumeelne.
   Tundsin sisimas, et tahan rohkem tegeleda
objektidega, mitte lahendada personaliprobleeme.
Seetõttu lasin end liigutada Tallinna osakonda projekti
peainseneriks, kus osakonnajuhatajaks oli Kalli Holland.
Töö oli huvitav ja laabus, kuniks sain endale kaela tõelise
kirstunaela – Noorsooteatri, millega oli algusest saati
tohutult probleeme. Ajalooliste hoonete lammutamine
vanas kvartalis ja keskaegsete majade teatriks kohandamine oli väga valulik ning pälvis juba siis (õigustatud)
kriitikat. Ma siiani arvan, et kui uus funktsioon nõuab
nii suuri ohvreid, tuleks sellest loobuda.
   Võib naljaga pooleks öelda, et „tänu“ õnnetusele
pääsesin Noorsooteatri projekti vedamisest. Kukkusin
nimelt kodumaja katust parandades katuselt kolinal alla
nii õnnetult, et taastumine võttis aega kuid.
   Seejärel pakkus mulle tööd Fredi Tomps Vabariiklikus Linnaehituse- ja Arhitektuurimälestiste Kaitse
Valitsuses, kus jälgisin väikelinnades tehtavaid töid, kooskõlastasin projekte. Töötasin seal 1986–1993. Tollal
toimus aktiivne mõisate inventeerimine ja tänu huvile
sain detailse ülevaate sellest pärandiliigist tervikuna.
Ja siis algas Sinu töö Muinsuskaitseametis. Mis
olid esmased ülesanded, millega rinda pistsite?
Peamine töölõik oli ehitismälestiste nimekirjade ülevaatamine. Esialgu tehti ülesandeks see aastaga ära teha, mis

2. Jaan Vali Muinsuskaitseameti väljasõidul Piimandusmuuseumisse 2006. aastal. Foto MKA arhiivist

oli ilmselgelt võimatu, arvestades tollast võimekust. Meil
nimelt polnud korralikku kaardimaterjaligi ja ka logistika
jättis soovida. Tänapäevaseid võimalusi ja IT-lahendusi
arvestades oli see võrreldamatu – nagu öö ja päev.
   Nõukogude ajal olid kaardid olnud keelatud
materjal ja me käisime sageli objekte üle vaatamas ilma
alusplaanita. Kohapeal sirgeldasime visandlikult mõisakompleksi plaani ning lõpuks kontoris olles selgus, et
olime situatsiooni täiesti valesti hinnanud.
   Paratamatult jaotus see protsess aastatele 1993–
1998, kuigi haldusmenetlusseadusest, mille järgimine
venitab tänapäeval kõigest ühe hoone kaitse alla võtmise
peaaegu aasta pikkuseks, polnud toona veel keegi kuulnud. Pikka põhjendust ja omaniku ärakuulamist rakendama ei pidanud. Töö venis mahuka sisulise uurimise ja
kommunikatsiooni pärast, bürokraatia hammasrattaid
oli vähe.
Viimasel ajal on kuulda üha valjemat kriitikat
mälestiste nimekirja kohta. Teatud pärandiliigid
on sellest puudu või alaesindatud. Tekib küsimus,
kas iga mõisa kõrvalhoone väärib eraldiseisvalt
mälestise tiitlit ja kas sellele peaks rakenduma
meie kõige esinduslikumate hoonetega võrdväärsed
piirangud. Sa olid ehitismälestiste nimekirja
koostamise üks võtmeisikuid – palun ava toonast
konteksti ja kaalutlusi.
Eks seda kriitikat oli juba toona kuulda. Objektide valikus
ei olnud midagi iseenesestmõistetavat. Meil oli arutlusi ja
vaidlusi. Mäletan, et üks küsimusi põhjustanud mälestis
oli näiteks Aegviidu jaama kompleksis olev tualett, mille
kohta uuris isegi legendaarne muinsuskaitsja Tallinna
Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioonist Rasmus
Kangropool sarkastiliselt, kas mälestise koosseisu kuulub
ka tualeti sisu.
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3. Jaani kaks suurt meelisteemat on olnud mõisaarhitektuur ja tuletornid. Mõlemast on kogunenud Muinsuskaitseameti arhiivi aukartustäratav hulk Jaani poolt jäädvustatud fotodokumentatsiooni. Pildil Albu mõisa restaureerimistööd. Fotod Jaan Vali aastatel 1996–1998

Kuid meile näis, et need, võib-olla vähem olulisemad ja
teisesed ehitised kompleksides annavad kõnekalt edasi
hoonestuse lugu. Mõis oli ju eelkõige majandusüksus
ja mõisa peahoone üks hoone paljudest. Kahtlemata on
peahooned arhitektuurselt kõige edevamad, kuid leian,
et ühel lihtsakoelisemal viinaköögil või keldril (või kasvõi
tualetil) on rääkida peaaegu sama põnev lugu kunagisest
eluolust kui häärberil. Seetõttu otsustasime võtta kaitse
alla kõik ansambli olulisemad maamärgid, ka varemestunud kõrvalhooned, mis oma eksistentsiga veel aitasid
kompleksi lugu pajatada.
   Kaalusime esiti ka kompleksi ühe nimetajaga kaitse
alla võtmist. Sellistena olid meieni jõudnud nõukogude
ajal kaitse alla võetud mõisad, näiteks nimetusega mõisa
peahoone koos pargiga või mõisa abihooned. Kuidas
kirjeldada registri jaoks paljude erinevate ehitiste infot,
kui kogu kompleksil on üks number? Tekkis küsimus,
millised peahoone ümber paiknevad hooned on üldse
kaitse all.
   Ka lisaandmeid, kasvõi tehnilist seisukorda
märkida, oli keerukas. Igale kaitsealusele ehitisele oma
numbri ja mälestise tiitli andmine oli tollastes oludes
ainuvõimalik.
   Hain Tossi vastutada oli linnade nimekiri, minul
maa-arhitektuur. Sõitsime aastaid mööda Eestit ringi.
Et eeltöö oli tehtud ja alusmaterjal kasvõi mõisate
inventeerimise kujul olemas, sai suur osa väärtuslikumat
ehitispärandit kaitseettepanekuga haaratud.

Taluehitised jätsime teadlikult tagaplaanile. Selle mälestiste liigiga tegeles aktiivselt Eesti Vabaõhumuuseum
ning näis, et ehk polegi siin riikliku kaitse rakendamine
parim lahendus. Neid eriarvamusi on ju veel praegugi
õhus, kuigi nüüd on võetud suund, et ka rehielamuid
tuleks enam nimekirja saada.
Kas nimekirjad oleksid teist nägu, kui neid
koostataks praegu?
Kindlasti! Tuleb meenutada, et 1990. aastad olid vabanemise aeg, ühiskond oli hoopis teises staadiumis kui
praegu. Nüüd oleks kaalumist rohkem, toona pidi kiirelt
tegutsema. Teatud määral kannustas meid ka hirm,
et kui ei võta kaitse alla, mis nendest hoonetest saab?
Tegutsesime veendumuses, et koostame hea ja
esindusliku nimekirja.
   Ma usun, et mälestiste kategoriseerimist või valikut,
millise mälestise ja omanikuga tasub edasi töötada ning
millist vajaduse korral survestama hakata, on võimalik
teostada kollegiaalselt otsustades. Neid nn perspektiivituid mälestisi pole vaja tingimata kaitse alt ära võtta
seetõttu.
   See tähendab, et peame pidevalt kaaluma, millisele
mälestisele ja kui palju energiat (ja toetusraha) suunata
ning kui tulemuslik see on. Arvan, et kõiki varemeid
ei ole vaja tingimata üles ehitada ja konserveerida. Need
on praegu kaitse all, kuid oleme teadlikud ja peaksime
otsustama, et osa neist on ajalised, mitte igavesed.
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4. Keri tuletorn

Kas pärand säilib tänu riiklikule kaitsele või
omaniku teadlikkusele?
See on nii ja naa. Ühelt poolt kaitse tõstab pjedestaalile
ning annab justkui lisaväärtuse ja teatud kindluse, et
hoonet maa pealt ei pühita. Mäletan nimelt eredalt üht
seika aastate tagant.
   Läksin külastama Saastna mõisa, kui avastasin
suure ahastusega, et see, mida otsisin, oli suures osas
ära lammutatud. Tuli välja, et omanikul oli teetäidet vaja,
ning ta leidis praktilise lahenduse, kuidas saada lahti
kahest probleemist – lagunev häärber ja teeaugud. See
mälestus saatis mind edaspidi ka otsustamisel. Tundus,
et kui hoonet nimekirja ei lisa, veetakse äkki kuhugi
täitematerjaliks.
   Kuid riiklik kaitse teatud määral kindlasti pärsib
omanike initsiatiivi. Laiemas mõttes on ju kaitset
vaja rünnaku puhul ja enamikul juhtudel on muidugi
omanik kõike muud kui ründaja. On loomulik, et
inimesed tahavad ise teha ja ehitada, kuid mälestise
tiitel tihti välistab selle, kaasnevad suuremad
kulutused jne.
Mis on praegu muinsuskaitses vajaka?
Ajast on puudus, tunnetasin seda ise teravalt. Et osata
argumenteerida ja teha läbimõeldud otsuseid, on vaja
süveneda objekti peensustesse – ajaloosse, olukorda,
omaniku võimalustesse. Siis tekib taustsüsteem ning
oskad näha detailselt ja laiemalt.

   Kuna protsess peab aga üha kiiremini toimuma,
mis on nüüdisaja paratamatus igas valdkonnas, muutub
kõik, ka otsused muutuvad lõpuks pealiskaudsemaks,
ja sellest on mul siiralt kahju.
Millised muudatused oleksid vajalikud, et ameti
kuvand muutuks keelavast nõuandvaks, nagu on
praeguse seadusemuudatuse üks eesmärk?
Ametnikul on vaja saavutada omanikuga kontakt ja
pikaajaline tõhus koostöö. Iga omanik ei ole heas mõttes
pärandihull – paljudele tuleb pidevalt väärtusi osutada
ja neid lahti seletada. Maakonnainspektoril on siin suur
roll mängida. See kohalik muinsuskaitseamet ühes
isikus peaks suutma kokku viia asjahuvilisi, kohalikke
omavalitsusi ja omanikke ning kogukonda innustama ja
aktiveerima.
   Suurepärase näitena tooksin Viljandimaa pikaaegse
inspektori Anne Kivi, kel on hästi õnnestunud omanike
kogukonda kasvatada ning nad samas rütmis hingama
panna. Samas on ta alati toetanud ja kiitnud kohalikke
meistrimehi. Mälestise omamine on Viljandimaal olnud
auasi.
   Kindlasti võiks olla palju abi ka muuseumidest,
kes on Muinsuskaitseametiga nüüd tihedamalt seotud.
Neil jagub ehk kapitali laiemaks teavitus- ja selgitustööks.
Kodukoha pärandi tutvustamine on oluline.
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käest läinud ning näib, et ehitajad pole eales varem ajaloolist katust restaureerinud. Või soperdati ära meisterlikkust
nõudvad karniisid. Siis tuli sekkuda ja töö seisma panna.
Restaureerimine peab olema täppistöö.

5

Räägime veel Sinu lemmikutest – tuletornidest.
2011. aastal ilmus Sinu sulest mahukas Eesti
tuletornide ülevaade. Millest sai see huvi alguse?
Miks tundsid, et ametnikutöö kõrvalt on vaja
kogutud materjal raamatuna välja anda?
Nõukogude ajal olid tuletornid justkui keelatud pärand,
üldjuhul suletud aladel, mistõttu oli see väheuuritud
ja põnev teema. 1990. aastatel tuli seltskond norrakaid
siia miskisuguse Euroopa projekti raames meie torne
vaatlema ja otsis giidi. Mina selleks giidiks sain, kuid et
teistele jutustada, pidin tegema ka kõvasti eeltööd, materjali korjama. Lõpuks tundus, et see on selline avaldamata
materjal, mis võiks raamatukaante vahele jõuda. Andsin
endale lubaduse see ära teha, kuid parandamatu perfektsionistina läks raamatu ilmumiseni tervelt 14 aastat.

5. Mohni tuletorn

Nimeta mõni tuletorn, kuhu kindlasti soovitaksid
lugejail retke ette võtta.
Mohni ja Keri tuletorn võiksid elamust pakkuda.
Viimane on väga halvas seisukorras, kuid omasuguste
seas eriline. Neile on raske ligi pääseda, kuid kui suudate
merereisi korraldada, tasub see ettevõtmine kindlasti ära.
Ka suhteliselt hiline, looduse keskel asuv Sõmeri on väärt
külastamist. See on isemoodi kujuga, meenutades
sammast.

Mida pead enda jaoks suurimaks õnnestumiseks
ja ka probleemseimateks objektideks ametnikukarjääri jooksul?
Arvan, et mõisakoolide teema on olnud suurim kordaminek.
Mõisakoolide programm kestis aastaid ning ma
olin terve selle aja projektiga tihedalt seotud järelevaataja
ja nõustaja rollis. Vähemalt 15 mõisakooli sai selle
ajaga korda, võiks öelda, et see on ka mõisapärandi
esinduslikem osa.
   Samas võib neidsamu koole pidada ka probleemseimateks. Nii suurte objektide puhul on ebaõnnestumisi
ja altminekuid omajagu. Küll tehti viimistlusuuringuid
pro forma, siis olid probleemid jälle karniiside või katustega. Uuringute puhul on alati vaja, et uurijad oleksid
särasilmsed ja tõeliselt huvitatud midagi leidma, küll
siis ka leitakse.
   Peaaegu igas mõisahoones avastati lõpuks imelisi
leide ja viimistlust. Ka esialgu nii lakoonilisena tundunud
Albu mõisa interjöör peitis varjatud aardeid. See tegi need
objektid eriliselt põnevaks. Nii et probleemid ja lõpuks
õnnestumine käisid ikka käsikäes nii Albu, Tõstamaa
kui ka Aruküla mõisas.
   Loomulikult tegid meele mõruks need hetked, kui
nägid, et pool katust on juba peale pandud, töö on täiesti

Oled tuntud kollektsionäärina – Sul on üks
Eesti suurimaid ajalooliste fotode kogusid.
Kui suur Su kogu on, millest see koosneb ja kust
Sa pilte hangid?
Fotosid on julgelt üle 10 000. Mind võlub nende juures
see, kui kvaliteetsed need on ja kui palju võib üks pealtnäha lihtsa süžeega foto rääkida. Ma ei kogu mitte ainult
mälestiste või hoonetega seotud materjali, vaid eriline huvi
on mul selliste piltide vastu, kus kujutatakse mõnd tegevust. See annab juurde teadmisi, kuidas kõiki neid töid,
mille tänapäeval teevad ära masinad, oli võimalik inimese
jõul ja väheste vahenditega teha. Olen fotod teemade
kaupa albumitesse ladunud, näiteks on eraldi metsandus
ja talutööd. Tavaliselt on tegevuse taustal ka kõnekas
loodus- või külamaastik või mõni hoone. Muinsuskaitsetöös ei aidanud need fotod mitte ainult mind, vaid paljusid
teisigi, kes teadsid minult pilte küsida. Ajalooline fotomaterjal on hindamatu väärtus nii eritingimuste
koostamisel kui ka projekteerimisel.
   Piltide ostmiseks tuleb netioksjonitest osa võtta
ning siis tähelepanelik olla, et teha viimane pakkumine
ja pilt endale napsata. Eriline lotovõit on muidugi kellegi
kogu endale saamine. Siis on tükiks ajaks uurimist.
Nüüd on mul õnneks ka piisavalt aega, et oma hobile
pühenduda.
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IN MEMORIAM:
TULLIO ILOMETS (13.07.1921–22.08.2018)
Tõnis Lukas

Keemik Tullio Ilomets oli Tartus omaette nähtus.
Teda kui ülikooli õppejõudu nägid laboris vähesed, hoopis
laiemalt tunti teda tulihingelise muinsuskaitsja ja laia
silmaringiga haritlasena. Kõikjal, kuhu ta kohale ilmus,
tekkis alati eriline päikeseline õhkkond ja nii oli tal palju
austajaid. Kindlasti oli ta osa Tartu vaimust.
   Tullio Ilomets oli Eesti-aegne mees. See olek oli
temas ja see oli kõigile näha, kaasa arvatud neile, kes
sõjaeelset Eesti Vabariiki ei mäletanud või sellest tuhkagi
ei teadnud. Nii rühis, suhtlemiskultuuris kui ka laias
silmaringis, väärikas nõudlikkuses kandis Tullio oma
kujunemislugu kaasas.
   Ta oli mitmekülgne, aga selle juures väga terviklik.
Nii nagu ärkamisaegsete arstide asi oli viia edasi eesti
kirjandust ning tippfüüsik võis olla väga hea lugemusega
ja osav maalikunstnik, oli ka Tullio tõeline haritlane ja
üks meie uue ärkamisaja tegelikke kandjaid oma suure
muinsushuviga.
   Tullioga ei olnud igav. Ühelt poolt oli see tema eruditsioon ja paljudel teemadel kaasarääkimise võime, teiselt
poolt aga oskus tuua igas jutus esile kaasakiskuv alge kas
naljana või mõne põneva kujundi, ütlemise, meenutusega.
Tal oli palju hinge taga. Hea mälu tähendas, et tal oli alati
tuua oma meenutustest esile midagi sellist, mida teised
tõenäoliselt ei teadnud. Tema keemiaüliõpilased –
hilisemad teadlased ja riigimehed – on meenutanud teda
nõudliku ja samas sooja õppejõuna, kelle karisma täitis nii
ta juhendatavad praktikumid kui ka kogu keemiahoone.
Seal oli ta alati kohal.
   1987. aastal Tartu Ülikooli juures loodud Akadeemiline Muinsuskaitse Selts on Tullio laps ja tema nägu.
Kui enamik omaaegseid muinsuskaitseklubisid ja -ringe
hääbus pärast Eesti Vabariigi taastamist, olles justkui oma
põhimissiooni täitnud, siis selle seltsi vilistlasklubi tegutseb siiamaani ja korraldab mitmesuguseid ettevõtmisi.
Tullio oli klubi hing ja osales selle tegevuses ka veel oma
viimasel eluaastal.
   Kuigi rahumeelne, võis Tullio olla vajaduse korral
ka sõjakas. Kui oli vaja seista oma põhimõtete, eesti kultuuri või Tartu Ülikooli ajaloolise pärandi eest, ei löönud
ta risti ette. Muinsuskaitseliikumise haripunktil pidas ta
oma isiklikku sõda – pronksi- ja vasevaraste vastu. Selle
sõja ta võitis. Ööl ja päeval jälgis ta järelejätmatult nii ise
peahoone nurga juures kui ka salasilma abil, et keegi ei
teeks tollasel metallivarguste tippajal halba 1992. aastal
taastatud Gustav II Adolfi monumendile ülikooli peahoone

taga. Selle monumendi taastamine oli tema võitlus ja selle
säilimine nõudis hoolt.
   2002. aastal asutasid Tartu linnapea Andrus Ansip
ja ülikooli rektor Jaak Aaviksoo toomehärrade kogu,
kuhu nad kutsusid auväärseid linnakodanikke, teiste seas
muidugi ka Tullio. Toomehärrade asjaks sai rääkida kaasa
linna ja ülikooli ajaloolises ühishoolduses oleva Toomemäe
käekäigus, kavandada selle tulevikku ja teha tähelepanekuid. Tullio Ilomets oli seal südamega kohal, alati oma
tasakaaluka sõna ja autoriteediga.
   Hingelt muinsuskaitsja ja pedagoog, hooliv isa ja vanaisa kestab edasi oma laste ja lastelaste kultuurihuvis ning
ka Tartu Ülikooli muuseumi iga-aastases kolleegipreemias, mis on just tema järgi nimetatud „Aasta Tullioks“.

1. Tullio Ilomets 1967. aastal. Tartu Ülikooli raamatukogu
kunstiajalooline fotokogu
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TAPEEDILINN PAIDE
Kristiina Ribelus, Karen Klandorf

Mõne viimase aasta vältel on Paide linnas tehtud viimistluskihtide uuringuid peamiselt Tallinna tänaval asuvates,
19. sajandi alguses ehitatud elamutes. Uuringute tulemused on üllatanud rikkalike tapeedileidudega, mille põhjal
võiks Paide tituleerida lausa tapeedilinnaks. Sealjuures
pole uuringute käigus seni tuvastatud ühtegi interjöörimaalingut. Tapeetidele eelnenud viimistluskihid on tagasihoidlikud ja ühetoonilised, sageli otse palgile värvitud
pinnad. Alles tapeetide levikuga koos saabusid Paide
interjööridesse värvid ja mustrid.
   Kaks vanimat tapeedileidu Tallinna tänava majast
number 13 on dateeritud 1850. aastatesse. Nende
tapeetide suurekujundilised mustrid on trükitud puidust
trükiplokkidega paberile, mis on valmistatud kaltsumassist. Sellisel viisil valmistati tapeeti umbes 19. sajandi
keskpaigani, pärast seda mindi suures osas üle masinehk valtstrükimeetodile, mis märgatavalt kiirendas tapeeditootmise protsessi. Seda nähtust kinnitavad ka Paide
leiud. Nimelt on 1870. aastatest läinud koduseinte
tapetseerimine plahvatuslikult moodi ja see on kestnud
kuni 20. sajandi lõpuni välja.
   Mõnest Tallinna tänava maja toast õnnestus kätte
saada lausa üle 20 kihi tapeeti, millest mõnigi on toodetud
Eestis. Arhiiviandmetele tuginedes müüs kaupmees
Wilhelm Hoffmann Paides 1870. aastatel Tallinna
tapeedivabriku (sks Revaler Tapetenfabrik) toodangut1.
Tuttavaid tapeedimustreid leidub ka 1960.–1980. aastate
Viktor Kingissepa nimelise Tallinna tselluloosi- ja paberikombinaadi toodangus. Kombinaadile disainisid tapeedimustreid Eesti tarbekunstnikud, teiste seas näiteks
Aino Alamaa ja Veevi Pajupuu 1960. aastate alguses.2
   Paide tapeedileidude üks eripära seisneb armastuses laiade bordüüride vastu, mis rabavad jalust oma

15–30-sentimeetrise kõrgusega. Et sellised leiud ei jääks
ajaloo unarusse, tuleb uurijal olla tähelepanelik ning osata
valida koht seinal, kust hakata tapeedikihte avama –
leiurõõmu kõrval tuleb meeles pidada, et ei avataks mitte
kogu pinda, vaid tutvutaks leiumaterjaliga šurfide abil.
   Et määrata selleks õige avause koht, on hea tunda
eri ajastute moodi, mille järgi võidi bordüüre paigaldada
seinal vägagi erinevale kõrgusele. Samuti võidi erinevate
tapeedimustritega luua seintele paneele ja suuremahulisi tahvlijaotusi. Paide leidude põhjal võib soovitada alati
pöörata eritähelepanu seinapinna ülemisele alale – laest
umbes pool meetrit allapoole –, sest kuni 20. sajandi
keskpaigani kasutati koos tapeediga alati bordüüre.
   Paide vanalinna majade tapeedileiud on kinnistanud
veendumust, et hästi säilinud seinakatteid võib leida ka
esmapilgul täiesti ootamatust kohast ja uskumatult
arvukate kihtidena, mis on püsinud seinas üle saja aasta.
Leiumaterjali piisav hulk on vajalik selleks, et saaks teha
üldistusi ja järeldusi.
   Näiteks on Paide trepikodades olnud levinud
keraamilist plaati imiteerivad tapeedimustrid. Kuna Eestis
on uuritud tapeete veel võrdlemisi vähe, siis võib iga uus
avastus tuua kaalukat teavet. Meeliköitvaid mustreid
on võimalik kasutada inspiratsiooniallikana vana maja
taastamise vaevalisel, kuid põneval teel.
   Paide rikkaliku leiumaterjali põhjal on värskelt koostatud raamat „Väikese linna suured mustrid“. Selles on
ülevaade dateeritud tapeedileidudest koos kirjeldustega,
mis on abiks uurijale ja vana maja austajale tapeedimaailmas orienteerumiseks ning algteadmiste omandamiseks.
1
2

EAA.4925.1.5518 – Memoriaal 1876–1879.
Kunst ja Kodu, 1961, nr 2, lk 6–7.

1

1. Paide laiade bordüüride lembust kinnitavad ka arhiivifotod. Eesti Filmiarhiiv 2. Sinise tapeedi rekonstruktsioon. Tallinna 13, Paide, 1850.–
1860. aastad. Fotod Kristiina Ribelus 3. Tallinna 40, Paide, 1870 4. Tallinna 40, Paide, ruumi 3 stratigraafia 5. Aino Alamaa tapeedikavand
1960. aastatest 6., 7. Tallinna 44, Paide, 1920.–1930. aastad. Foto Kristiina Ribelus ja erakogu 8. Tallinna 44, Paide, 1920.–1930. aastad.
Foto Kristiina Ribelus
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