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1. Götamaa reduut Toompargis linnuse jalamil pärast 2020. aasta korrastustöid. Foto Muinsuskaitseamet

Muldkindlustusest haljasalaks 
Götamaa reduudi pikalt 
oodatud värskenduskuur

Ragnar Nurk

Götamaa reduut1, mida ebatäpse tõlgenduse järgi roh-
kemgi tuntakse Gootide reduudi2 nime all, paikneb Toom-
pargi Falgi tee poolses osas. Põhjasõja ajal, 1704. aastal 
ehitatud väiksemapoolne muldkindlustus oli esialgu mõel-
dud ajutisena. Sellele kohale oli kavas rajada Götamaa 
bastion, ent sõjaoludes piirduti vaid reduudiga.

Tallinna muldkindlustused demilitariseeriti pärast 
Krimmi sõda, 1850. aastate lõpus. 1905. aasta paiku, kui 
Patkuli kraavi ehk Schnelli tiigi vallidele rajati puiesteed, 
anti koos esimeste puude istutusega pargilik ilme ka 
Götamaa reduudile. Paraku lammutati Toompuiesteelt 
juurdepääsu rajamisega reduudi põhjapoolne külg.  
1930. aastate lõpus kujundas linn reduuti ümbritseva ala 

ümber, muu hulgas tehti Falgi teelt otsepääs Toomparki  
ja rajati Toompea jalamile spordiväljakud. Reduudi  
Toompea-poolsele küljele ehitati tagasihoidlik kõrgel 
kivisoklil puust abihoone.3 Tõenäoliselt 1938. aastal laoti 
uuesti osa reduudi eskarpmüürist ja see kaeti betooni- 
segust valatud katteplaadiga.

1970. aastate keskpaigast kuni 1980. aastate lõpuni 
peeti plaani rekonstrueerida reduudi kõrval paiknev Töö-
jõureservide staadion. Kuigi kavatsus ei saanud teoks, 
väärib see muinsuskaitse ajaloo aspektist siiski tähele-
panu. Samal ajal, kui arhitekt Kalle Rõõmus kavandas Aia 
tänavale vanalinna elamuvalitsuse hoonekompleksi, mille 
kuju matkis Väikese Rannavärava bastioni, kaaluti sarnase 
lahenduse kasutamist ka uue staadionihoone puhul, ühe 
variandina isegi reduudi säilinud originaalkehandi hävita-
mise hinnaga.

Millalgi nõukogude ajal, kui reduudipealne ala haarati 
staadioni ümbritseva traataia sisse, oli see sisuliselt lakanud  
olemast Toompargi osa. 2020. aasta sügisel algasid tööd, 
mille eesmärk oli reduut terviklikult korrastada ja taas 
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2. Reduut enne haljasala rajamist, 19. sajandi  
 lõpp – 20. sajandi algus. Foto Tallinna  
 Linnaarhiiv, F 1465, n 1, s 4155
3. Reduudi välisnurk karniisivalgustusega.  
 Foto Ragnar Nurk
4. Staadionihoone. Arhitekt Kuno Raude  
 eskiis (kaasautor Mart Keskküla), 1975.  
 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti  
 muinsuskaitse osakonna arhiiv

haljasalana kasutusele võtta. Kõige põhimõttelisem muu-
datus oli uue graniitastmete ja valgustusega trepi rajamine 
reduudi Falgi tee poolsele küljele, millega reduudipealne 
ala muutus läbikäidavaks. Trepi ehitamiseks polnud linna 
krundi piires muud võimalust kui teha läbimurre reduudi 
eskarpmüürist, mistõttu hoiti trepi laius minimaalne. 
Reduudi peale kujundati haljasala jalgteede, pargipinkide 
ja madalate pollarvalgustitega. Avati vaated linnusele ja 
Schnelli tiigile.

Reduudi eskarpmüüri välisservale tehti uus betoon-
karniis. Arhitekti ettepanek lahendada valgustus reduudi 
ümber karniisialuse leedriba abil on end igati õigustanud. 
Kuna müür on suhteliselt madal, siis on kenasti välja 
valgustatud nii müür kui ka selle kõrval kulgev pargitee. 
Markeeriti reduudi Schnelli tiigi poolse hävinud osa välis-
kontuur: katkestuse kohas anti säilinud müürile astmeline 
kuju, pargitee kohal jätkati müüri betoonplaatidest ribaga 
ja madala paemüüritisena laoti üles reduudi tiigipoolne 
nurgakoht.

Tallinna muldkindlustuste hulgas on erandlik juhus, 
et reduudi välisperimeetri ülaosas on säilinud kõrgem 
pinnasest kaitserinnatis. See oli tugevalt võssa kasvanud 
ja meenutas kuumaastikku. Taastamistöödega anti rinna-
tisele tagasi ajaloolistest joonistest lähtuv kuju. Kuivlaos 
rinnatisemüüritis oli haletsusväärses seisus, see vuugiti 
lubimördiga ja hävinud osad laoti üles. Arheoloogilistest 
leidudest olid kõige huvipakkuvamad kahest ehitusjärgust 
pärinevad – rootsi- ja tsaariaegsed – kahurilaskeavad, mis 
tulid nähtavale rinnatise ja selle sisemise tugimüüri korras-
tamise käigus.4 Tugimüüris ja rinnatises taastati ligikaudsel 
kujul kolm hilisema etapi laskeava, tuginedes nii arheoloo-
gilistele jälgedele kui ka 1848. aastast pärinevatele küllaltki 
detailsetele joonistele.5

Reduudi korrastamine on andnud Toompargile tagasi 
ühe vahepeal unustatud osa ja saanud pargi külastajatelt 
väga positiivset tagasisidet. Laskeavasid kasutatakse 
ootuspäraselt mõnusate istumis- ja lesimiskohtadena. 
Tänu valgustusele on tuntavalt paranenud turvalisus. 
Götamaa reduudi näide võiks olla kinnituseks, et vanalinna 
haljasvööndisse sobib kõige paremini taktitundeline maas-
tikuarhitektuurne uuendus, mis otsib tasakaalu haljastuse 
ja ajalooliste kindluselementide vahel. 

1  Reduut on üldiselt peamisest kaitseliinist mõneti eraldi seisev ja 
enamasti suhteliselt tugeva iseseisva kaitsevõimega kindlusehitis. Tallinna 
reduudid meenutasid kuju poolest vähendatud suuruses bastioni ja olid 
siseküljelt lahtised.
2  Gootide reduudiks pole seda kindlustusena tegelikult kunagi nimetatud. 
Küll aga on enne Põhjasõda samale kohale kavandatud Götamaa bastioni 
mõnel plaanil nimetatud Gootide bastioniks. Seos seisneb asjaolus,  
et Götamaad ehk Rootsi lõunapoolset osa tõlgendati Rootsi suurriiklikus 
ajaloonarratiivis gootide algkoduna.
3  Praegu asub sel kohal täismahus kivist abihoone.
4  Laskeavade ja muude arheoloogiliste tulemuste kohta vt R. Nurk,  
Götamaa ehk Gootide reduut Tallinnas. – Tutulus 2021, lk 59.
5  Rahvusarhiiv, EAA.79.2.66 ja 90.
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