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Ajutise kaitse lõpetamine  

 

Käskkiri kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 23 lg 4 alusel. 

 

Seoses mälestiseks tunnistamise menetluse algatamata jätmisega lõpetada Tallinna linnas Pirita 

linnaosas Kose tee 58 (katastriüksuse tunnus 78402:208:0109) asuva asja – Kose tee 58/2 

hoone ajutine kaitse. 

 

Pärandihalduse osakonnal kustutada nimetatud asi kultuurimälestiste registri ajutise kaitse all 

olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirjast ning korraldada andmete kustutamine maa-ameti 

kaardirakenduse kultuurimälestiste kihilt. 

 

Ajutise kaitse lõpetamise asjaolud 

 

Kose tee 58/2 hoone puhul on tegemist 1930. aastate lõpul ehitatud suvilaga, mille projekteeris 

arhitekt Eugen Sacharias (1906-2002). See kavandati algupäraselt AS Franz Krulli direktori 

Nikolai von Esseni puhkekoduks. Nõukogude perioodil oli hoone kasutuses lastehaiglana ning 

hiljem lasteaiana. 2018. aastal ehitati uus lasteaiahoone, ning Kose tee 58/2 jäi tühjaks ja 

kasutuseta. Märkimist väärib hoone välisseinte ehitamiseks kasutatud materjal, milleks on 

gaasbetoonkivid, mida toodeti Eestis vaid aastatel 1937–40 Tondil. 

  

Hoonel on üldjoontes säilinud algne välisilme. Siiski on hoone arhitektuurses lahenduses tehtud 

20. sajandi teisel poolel muudatusi, millest silmatorkavaim on põhjaküljel asuv nüüdseks 

ümberehitatud erker. Lisaks on remontide käigus vahetatud hoone avatäiteid. Kõige 

kapitaalsemalt on ümberehitatud hoone interjöörid, kus algupärastest detailidest on säilinud 

vaid üks sisetrepp ja radiaatorikatted. 

  

Muinsuskaitseamet on seisukohal, et Kose tn 58/2 on tähelepanuväärne ajalooline hoone. See 

omab Pirita-Kose asumi kontekstis olulist väärtust, kuna kuulub asumi vanimasse 

hoonestuskihistusse, mida kujundasid ajalooliselt nii tsaari- kui ka EW aegsed puitvillad. 

Tänaseks hetkeks on Kose asumi vanimast hoonestusest alles üksikud näited: märkimisväärne 

osa nendest hoonetest on lammutatud ning nende asemele on kerkinud kaasaegsed elamud. 

Järelejäänud hoonete seas on mitmeid arhitektuuriajalooliselt olulisi hooneid, millest üksikud 

on ka kultuurimälestistena kaitse all (nt Elamu Kose tee 57, 1939. a. (reg. numbriga 8762); 

suvemõisa peahoone – Annenhofi suvemõisa peahoone, 20. saj. algus (reg. nr 8763), mis on 

tegelikult 19. sajandi lõpu ehitis ning Elamu Kose tee 27, 20. saj algus (reg. nr 8761), mis oli 

omal ajal samuti suvemõis). Siiski pole ükski nendest Kose tee 58/2 hoonega sarnased. Sarnaste 

tunnuste poolest, nagu ehitusaeg ja stiil, on Kose tee 58/2 suvilaga võrreldavad riiklike 



 
 

kultuurimälestistena kaitse all olevate Keila-Joa puhkeküla suvemajadega nr 1-6 (reg. 

numbritega 27070, 27070, 27068, 27067, 27066 ja 27065).  

 

Muinsuskaitseamet, olles kaalunud Kose tee 58/2 hoone eksperdihinnangus tehtud ja 

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste eksperdinõukogu poolt toetust leidnud ettepanekut 

algatada menetlus hoone ehitismälestiseks tunnistamiseks, on seisukohal, et tegemist on 

eelkõige piirkonna ajalugu iseloomustava hoone näitega, mis on oluline eeskätt just kohalikul 

tasandil. Hoone iseloomustab Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodil väljakujunenud 

suundumust, mil mitmed nimekad poliitikud, seltskonnategelased ning suurtöösturid 

omandasid Kose suvitusrajoonis kinnistud ning rajasid sinna hooned. Just Kose tee 58/2-ga 

sarnased hooned kujundasid Kose asumist Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil elitaarse 

Tallinna linnaosa.  

 

Muinsuskaitseamet lähtub mälestiste nimekirja korrastamisel ja täiendamisel 1. maist 2019. 

aastal jõustunud muinsuskaitseseadusest, milles on seatud eesmärk tagada meie ehitatud 

kultuuripärandi esinduslikuma osa säilimine ja arendamine. Kuna hoone on seotud eelkõige 

Kose asumi kujunemislooga ja hoonet on 20. sajandi jooksul ümber ehitatud, on 

Muinsuskaitseamet seisukohal, et hoone ei vasta riikliku kaitse eelduste kriteeriumitele või on 

vastavus kriteeriumitele pigem madala kaaluga ning otsustas mälestiseks tunnistamise 

menetlust mitte algatada. Tegemist on just sellise objektiga, mis väärib kohalikku kaitset 

väärtusliku üksikobjektina. Soovitame Tallinna Linnavalitsusel väärtustada hoonet kohaliku 

mälu- ja identiteedi seisukohalt ning leida võimalus hoone säilimiseks planeerimisseaduses 

antud võimaluste kaudu ning teadliku omanikuna ja võõrandajana. 

 

Muinsuskaitseamet on teadlik Tallinna Linnavalitsuse vähesest huvist ajalooline hoone 

säilitada, kuid soovitab tungivalt seda siiski teha, kuna hoone puhul on tegemist olulise koha 

mälu hoidva objektiga. Lisaks soovib Muinsuskaitseamet toonitada, et piirkonna omanäolist 

identiteeti kujundavate objektide tulevikku puudutavatesse küsimustesse tuleks kaasata ka 

kohalikku kogukonda. Senine praktika on näidanud, et kohalik kogukond peab tihti oluliseks 

kodukohta kujundava linnaruumilise miljöö ja selle omapära kujundavate väärtuste hoidmist. 

Soovitame linnal seisukoha saamiseks pöörduda ka Kose asumis aktiivselt tegutseva 

kogukonna poole.  

 

Hoone säilitamine ja sellele uue funktsiooni leidmine on oluline ka keskkonna kestlikkuse 

aspektist. Olemasolevatesse ehitistesse on talletunud suur hulk energiat, mille jätkuv või 

taaskasutamine säästab loodusressursse ja vähendab prügi teket. Olemasoleva ehitise kasutuses 

hoidmine ja kaasajastamine on pikas perspektiivis alati kasulikum kui vana lammutamine ja 

selle asemel uue hoone ehitamine.1 

 

 

Menetluse käik 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond andis 11. veebruaril 2020 

Muinsuskaitseametile teada, et Tallinna linn soovib lammutada Kose tee 58/2 hoone ning 

teavitas, et esitatud on ehitisteatis ja ajalooline õiend hoone lammutamiseks. 2019. aastal 

kooskõlastatud detailplaneeringu eskiisi kohaselt on hoone edasine saatus jäetud lahtiseks- 

                                                           
1 Valik sellekohaseid artikleid: Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on 

Kihnu island, in Viljandi county, and in various protected areas (2015)  

Preserving historical buildings: the most sustainable thing is not to build new stuff   

 



 
 

võimalik on nii ajaloolise hoone säilitamine kui ka lammutamine. Maa sihtotstarbeks on 

kavandatud elamumaa. Hoone kuulub Tallinna linnale. 

 

Muinsuskaitseamet pöördus 21. veebruaril 2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Pirita 

Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Linnavaraameti poole. Pöördumises rõhutas Muinsuskaitseamet, 

et hoonel on Eesti arhitektuuriajaloo ja Pirita-Kose asumi seisukohalt oluline väärtus ja see 

väärib säilitamist ning tegi ettepaneku arutada Kose tee 58/2 hoone säilimist tagavaid 

alternatiivseid võimalusi. 

 

Muinsuskaitseameti esindajad kohtusid Tallinna Linnavalitsuse esindajatega 2. märtsil 2020 a. 

Arutelu käigus tegi Muinsuskaitseamet ettepaneku hoone lammutamise asemel kaaluda 

konserveerivaid lähenemisi. Muinsuskaitseametile teadaolevalt hoone lammutamise plaanist ei 

loobutud ning seetõttu otsustas Muinsuskaitseamet võtta hoone ajutise kaitse alla. 

 

Muinsuskaitseamet võttis 22. aprillil 2020 käskkirjaga nr 23-A Kose tee 58/2 hoone ajutise 

kaitse alla, et hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadus ja vajaduse korral 

viia läbi mälestiseks tunnistamise menetlus. 

 

Muinsuskaitseamet pikendas 16. oktoobril 2020 käskkirjaga nr 54-A ajutise kaitse tähtaega 

kuue kuu võrra, kuna asja ajutise kaitse alla võtmise kavandatud tähtajal oli eksperdihinnang 

veel valmimisjärgus.  

 

L. Ingerpuu tutvustas 20. oktoobril 2020 eksperdihinnangut Kose tee 58/2 hoone riikliku kaitse 

eelduste hindamiseks ja kultuuriväärtuse väljaselgitamiseks muinsuskaitseameti 

menetluskomisjoni koosolekul. Eksperdihinnang sisaldas ettepanekut võtta hoone riikliku 

mälestisena kaitse alla, kui arhitektuurselt kõrgetasemeline ja hästi säilinud 1930. aastate lõpu 

suvila, millel on suures osas autentsena säilinud välisilme ning mis talletab ja peegeldab endise 

Pirita suvituspiirkonna ajalugu. Samas märkis ekspert eksperdihinnangus, et hoone interjööris 

on säilinud vaid üksikud kultuuriväärtuslikud detailid ning et varasemate ehitustööde käigus on 

muudetud ka hoone algset mahtu.  

 

Komisjon otsustas enne lõpliku seisukoha kujundamist esitada Kose tee 58/2 eksperdihinnangu 

arvamuse saamiseks muinsuskaitseameti ehitismälestiste eksperdinõukogule. Samuti esitas 

komisjon suunised eksperdihinnangu täiendamiseks.  

 

16.11.20 arutati muinsuskaitseameti ehitismälestiste eksperdinõukogus Kose tee 58/2 hoone 

vastavust riikliku kaitse eeldusele. Eksperdinõukogu toetas ettepanekut alustada menetlust 

Kose tee 58/2 ehitismälestiseks tunnistamiseks. Eksperdinõukogu tõi välja, et Kose tee 58/2 

hoone paikneb endises Pirita suvituspiirkonnas, mille kujunemist on mõjutanud 18. sajandi 

lõpul rajatud Carlshofi ja Kose suvemõisad ning 19. sajandi lõpul Väo linnamõisa alade 

tükeldamine uute elu- ja suvemajade tarbeks. Endisest Pirita suvituspiirkonnast ei ole hetkel 

kaitse all ühtegi Eesti Wabariigi aegset suvilat. Samuti rõhutas eksperdinõukogu, et hoone on 

väga hästi säilinud algupärase arhitektuurse lahendusega 1930. aastate lõpul ehitatud suvila, 

mis on eriline ka ehitusmaterjali (gaasbetoon) tõttu. Sealjuures juhtis ka eksperdinõukogu 

tähelepanu just hoone tugevale kohaspetsiifilisele väärtusele. 

 

Muinsuskaitseamet arutas uuesti hoone mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise üle 1. 

detsembril 2020 toimunud menetluskomisjoni koosolekul. Muinsuskaitseamet asus 

seisukohale, et hoone ei vasta riikliku kaitse eeldusele ning otsustas mälestiseks tunnistamise 

menetluse jätta algatamata. Vaatamata sellele, et hoone ei vasta riikliku kaitse eeldusele 



 
 

muinsuskaitseseaduse mõistes, väärib hoone igal juhul säilitamist ning hoone ajalugu arvestavat 

lähenemist ehitustööde teostamisel. Tegemist on piirkonna ajalugu iseloomustava hoone 

näitega, mis on oluline just kohalikul tasandil. 

 

 

Ajutise kaitse lõpetamise käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja 

kättesaamisest esitades vaide Muinsuskaitseametile või kaebuse halduskohtusse. 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Siim Raie 

peadirektor 

 

 

 

 

Lisa: Eksperdihinnang Kose tee 58/2 hoone riikliku kaitse eelduste hindamiseks ja 

kultuuriväärtuse väljaselgitamiseks. L. Ingerpuu. 2020 

 


