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Tallinnas Lai 13 asuva elamu restaureerimisel tulid ilmsiks 
keskaegse fassaadilahenduse jäänused. See on ühtaegu 
üllatav ja täiesti ootuspärane.

Üllatusmoment seisneb loomulikult selles, et keegi ei 
olnud siledaks krohvitud seina sees paiknevaid keskaegse 
hoone osasid mitusada aastat näinud ja nendest puudus 
teadmine. Lai 13 hoonestuse keskaegsele päritolule ja 
kujunemisele viitavad kirjalikud allikad ning keldriplaan.

Kõnealune maatükk koosneb mitmest keskaegsest  
kinnistust ning nähtavasti on Laia tänava ääres asunud kaks 
peamist hoonemahtu. 1825. aasta tänavaseinte joonisel on 
need liidetud juba ühise katuse alla. Näha on osaliselt kolme 
elukorrusega suur maja, mille kõrge viil on suunatud Suur-
Kloostri tänava poole. Viilu liigendavad kõrged nišid, mis  
on võrreldavad näiteks nn piiskopimaja (Kuninga 1) fassaa-
diga. Laia tänava äärsel fassaadil nüüd ilmsiks tulnud  
varasematest avadest pole sel joonisel märke.

Kaarel Truu

1. Lai 13 hoone Tallinnas pärast restaureerimist.  
 Foto Martin Siplane
2. Kolme kõrge teravkaarse akna piidad Laia tänava poolsel  
 fassaadil. Foto Martin Siplane
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Keskaegsete juurtega ja etapiliselt arenenud hoonestus 
sai 1849. aasta ümberehituse käigus – nagu on kirjutanud 
Sulev Mäeväli – võrdlemisi tuima klassitsistliku fassaadi.1 
Viil lammutati ja ajaloolised hoonemahud ühtlustati sir-
gete aknaridadega. Kuni viimase ajani olid ainsaks märgiks 
hoone varasemast ilmest Suur-Kloostri tänava äärse seina 
müüritrepi valgusavad ning ümara postina vormistatud 
paekivist nurgakett.

Vaatamata leidude suhteliselt heale ja ulatuslikule 
säilivusele on tegu siiski jäänustega. Terviklikust algsest 
fassaadikujundusest ja varasemast ruumijaotusest  
puudub selge ettekujutus. Nagu Tallinna vanalinna kesk- 
aegsete hoonete puhul ikka, ei ole teist täpselt sellist maja 
ega sarnast fassaadi. Lai 13 hoonestuse erandlikkus on 
lisaks tingitud paiknemisest tänavanurgal.

Kõige silmapaistvam osa ajaloolisest fassaadilahendu-
sest on kolm kõrget kõrvuti asetsevat teravkaarset akent, 
mis on kuulunud nurgapealsele hoonele. Ümberehituste 
käigus mahutati nende avade taha kaks elukorrust, kummagi 
jaoks rajati sobiva suuruse ja kujuga aknad. Fassaadi Lai 11 
poolses osas on ka teise ajaloolise hoone esiseina jäänu-
sed, mis on säilinud fragmentaarsemalt. Seal võib aimata 
kahe kõrge ristkülikukujulise akna raidpiitade jäänuseid.

Leiud on ootuspärased, näidates veel kord Tallinna 
keskaegsete elamute ümberehitustele iseloomulikku alal-
hoidlikkust. Isegi suured muudatused, mille käigus ühen-
dati mitu varasemat hoonet klassitsismi ideaalile läheda-
sema korrapärase fassaadi taha, lahendati sageli selliselt, 
et hoone kandvad seinad jäid suures osas alles.

Märgid sellisest lähenemisest on eksponeeritud mitme 
hoone fassaadil (näiteks Vene 22 ja 23, Oleviste 3). Lam-
mutatud müüride materjal kasutati ehituse juures ära ning 
ka Lai 13 konstruktsioonides leidub palju taaskasutatud 
materjali: äratuntavaid detaile jm töödeldud pinnaga kive.

19. sajandi ja 20. sajandi alguse ümberehitustele on 
ühtlasi iseloomulik antikvaarsest huvist lähtuv komme 
eksponeerida esinduslikumaid kasutuseta jäänud detaile. 
Selle praktika näidetena on Lai 13 hoovis siseportaalide 
silluskivid ja üks suuremõõtmeline bareljeef.

Palju on räägitud sellest, et keskaegne Tallinn ei olnud 
hall kivine linn, sest raidkivipinnad olid fassaadidelgi kae-
tud värvikihiga. Tõestusmaterjali sellest on seni näha vaid 
üksikutes kohtades (näiteks Viru 2 portaal). Lai 13 fassaadi 
raiddetaile ilmestavad triibud ja mustrid olid säilinud ülla-
tavalt hästi ning on nüüd konserveerituna kõigile näha.

Lai 13 restaureerimise kontekstis oleks loomulikult 
põhjust rääkida enamast kui pelgalt fassaadist. Hoone 
sisemuses on samuti kõikide selle arenguetappide jälgi: 
müüritreppide jäänuseid, siseportaale ja raiddetaile ning 
erinevaid viimistluskihte, sealhulgas tapeete ja maalingute 
fragmente.

3. Polükroomse viimistlusega nišš Laia tänava  
 poolsel fassaadil. Foto Martin Siplane
4. Varasema akna polükroomiajälgedega piit  
 Laia tänava poolsel fassaadil. Foto Martin  
 Siplane
5. Lai 13 hooviseinas eksponeeritud raidkivid.  
 Foto Martin Siplane
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1  Arhitektuuriajaloolised eritingimused vanalinna hoonete rekonstrueeri-
miseks. Tallinn, Lai t. 13/Nooruse t. 1. Koost Sulev Mäeväli, konsultant 
Helmi Üprus. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, Tallinn, 1976. P-2795, 
ERA.T-76.1.2614. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-4089.


