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Arvamused ja protokollid 

"Paide vanalinna kai tsetso oni detailpla-

neerimise projekti" koosseisus oleva van. 

tead . töötaja Helju Sireli töö kohta. 

Märkus: Käesolev kaust VRV arhiivist 
väljast amisele ei kuulu . 
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Koosoleku protokoll 

21.09. 73 • a. 

VaadeIdi Paide linna kaitsetsooni uurimuslike tööde käiku. 

~oos olid: sm-d Puustak, Joonsaar, Aluve, Sandberg, Sedman, 
Lume, Kann, Lumiste, Sirel, Raid, Kaljundi. 

Puustak - avab koosoleku. 
Sedman - tutvustab siiani teostatud tööd (vt. Sedmani lisa). 
Puustak - Kui palju eelarvest on kulutatud? 
Sandberg - Kõik. 
~ustak - Sellega on teostatud 1 planeett? 
Sandberg - J a seegi teatud määral lõpetamata. Seoses "Eesti 

Projekti" tööga võivad tulla korrektiivid. 
Puustak - Loeb ette -Lumiste ja Zobeli retsensioonid (vt. lisad). 

Kokkuvõttes näib, et midagi on esitatud, aga segasel 
kujul. 

Sirel - Arutelule on antud Lumistele ainult uurimuslik osa 
( algsel t vaid üks töö) ning Zobelile kogu töö. Pealegi 
ei ole autorile (Sirelile) töö pärast trükkimist antud 
korrigeerida. Eelarvest võeti ka pooled rahad maha ning 
täi t programmi pole saanud teostada. 

Linnaplaane on vähe, seetõttu on raske neid ana
lüüsida. Kodanlikuaegset plaani ei ole õnnestunud saada. 
Vaja oleks suuremat arhiivi-uurimuslikku tööd (näit. 
Moskvas) • 

Planeetil märgitud piirid en veel ebatäpsed, neid 
on nihutatud. Ei ole isegi tugiplaani. 

Hoonestuse arhi tektuuri-aj alooline analüüs on kül
laldaselt esitatud 1972.a. töös. Sirel ise käis läbi 
kõik hooned. Ka hoonestuse tUpoloogia on (Sireli arva
tes) teostatud. 

Kaitsetsooni osa määramine siin on vaid kõrvalise 
väärtusega, peaeesmärgiks olid ettepanekud. 

Eelnevad tööd on heaks kiidetud Bhituskomitee kol

leeriumil, ka muinsuskaitse poolt. 

Seega peaks töö olema korra.s j a kõrge tasemega. 
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Vastasel juhul poleks ju tellija seda vastu võtnud. 
Selge on, et tegelikult peaks kõik Paide majad lammu
tama. Tanab retsensioonide eest ja ütleb, et eks neid 
pea siis arvestama. Kuid ei ütleks, et põhiseisukohad 
oleks valed. 

Sandberg - Vastavalt eelnevalt antud programmile töö ei ole 
täidetud. 

Sirel - On täidetud nii hästi kui vähegi saab. 
Sedman - Programmis on selgelt öeldud, mis oli nõutud. TUli 

analüüsida. Siiani on vaid kogu tud • .An tud etapil enam 
ei tohi mi nna üle~a&kkumise teed. (Ettepanekud - st. 
Sedmani lis a. ) 

Lumiste - Selleks et linn kaitse alla võtta, pole tingimata 
vajalik tõestada, et linn on keskaegne. Kaitse alla 
võib võtta ke. hiiisema tekkega linna. 

Teiseks - linnas ei ole tingimata vajalik kogu 
tänavatevõrguga kaitsta ka kogu sellelolevat hoones
tust. Ning veel - on vaj a teha vahet administratiiv
organitele minevate kirjade ja uurimistöö vahel, 
mitte paigutada teaduslikku töösse seda, mis peab 
minema esimesse nendest. 

Aluve - Õige on, et pole olnud aega teha põhjalikku uurimistööd. 
Kuid teha see siiski tuleb, j a nii, nagu seda peab te
gema. Aluve ise jäi töö käigus kõrvale, sest et tema 
ei tee, kui uurida ei saa. Autoril on ka õigus kaitsta 
oma seisukohta. Siin tekkis vastuolu - oli vaja uurida, 
tellija aga nõudis kiirelt ettepanekuid. Kiired ajad 
aga lähevad mööda, kuid uurimust on ikkagi vaja. 

Sireli viga (ka kõigis teistes töödes) seisneb sel
les, et ta toob välja suuremaid järeldusi ja julgeid 
otsuseid ka sel juhul, kui eelnev uurimus seda veel ei 
luba. Seda ei tohi lubada. Iga öeldud mõte peab olema 
argumenteeritud. (Paide juhul näit. linnamüüxi küsimus;; 

Tüpoloogia pole ka teostatud. See pole kaugeltki 
sama, mis hoone vanus, stiil jne. 

Ka ei tohi haltuurakorras koostatud linna ekskur
siooni juhti (Krabbi) võtta kui tugialust. All~katesse 
peab suhtuma lcr'ii tilisel t. 

Veel - igas uurimistöös peab olema autori poolt an-
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tud osa, koosnema uurimisest, analüüsist ja järeldus
test. Meie asutuses teostatud teaduslikus töö s peab 
omal t pool t ka tingimata juurde andma. 

Meie põlvkonna ajal me nagunii ei ütle lõplikku 
sõna - uurij atele jääb tööd veelgi, kuid sellele vaa
tamata peab tööd jätkama ning kindlapiiriliselt eral
dama kinni tuse oletusest. 

Pealegi (vaadeldaval tööl) ei saa ka öelda, et 
muinsuskaitse oleks töö vastu võtnud. See pole veel 
lõplik. 

Sirel - Uurimisel peame alati arvestama meile lubatud võimalusi 
Esitatu on vaid esimene arvamus ja esialgsed ettepane
kud. Ja kui (nagu selles töös) on tehtud ettepanekud, 
kas see siis ei tähenda, et analüüs on ju teostatud. 
Ka linnus omaette ei ole uuritud. 

Sedman - Kui see töö läheb välja, siis on tulevaks aastaks 
loota suurem tellimine Vallimäe kohta. 

Arvab, et aluseks tuleb võtta varemete ansambel ja 
linn vaid s.t.nna juurde. Arvab, et ka antud materjali 
olemasolul saab teos too a analüüsi. 

TUleks veel määrata ka arheoloogiline kaitseala 
(võib-olla su.urem kui praegune kaitsaala). Need mõle
mad aga muidugi nõuavad eri reziime. 

Aluve - Sireloma vastuses läks j ä.lle mööd a sõnavõ ttudes ja 
retsensioonides öeldust. 

Wö pealkiri on nii palju tõotav, ta nõuaks ka vasta
vat lähenemist. Ning ka 1972.a. töö ei ple see, mis 
tema pe alkiri ü tl eb . 

Kaljundi - Moskva arhiivides vaevalt et saab plaanimaterjali 
osas olulis t li sa (linn ei kuulunud j u kindlus te 
nimekir ja) • 

Sireli ütlus, et Paide on identne Tartuga selles 
osas, et nii nagu Paidele on sümboliks Vallimägi, 
nii Tartule Toomemägi. Tartus on palju rohkem kui 
Toomemägi nii mälestiste kui ka kogu hoonestuse ja 
linnaplaani osas. 

Valmis töö sai trükki antud Sireli poolt.Seega 
põhijoontes oli see valmis. Võis vaid esineda mõ
ningaid pisivigu. 

Korrektuuri eraldi, vastavalt kehtivale korrale, 
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ei saagi enam tasuda - see on üksushinnete kata
loogis ette nähtud autoripoogna hinnas. 

Mõttetu on appelleerida tellija arvamusele 
("tellija.&& on vastu võtnud, seepärast töö on heali), 
sest et tellija suuremas Osas ei ole sellistes küsi· 
mustes kompetentne ning just seepärast tellibki 
tööd VRV-lt. 

Võib oletada, et töö käigus saavutatakse negatiiv. 
ne resultaat (näiteks - antud objekt, nagu näitab 
uurimine, ei väärigi riiklikku kaitset). Seepärast 
ei tasugi asja kunagi suuremaks puhuda, kui väärtus 
tegelikult on. Ka negatiivne resultaat on resultaat. 

Arvan, et kui :fägisi hakkame rohkem kaitse alla 
võtma, siis seda raskem on kõike korras hoida, se
da rohkem kannatavad teised mälestised. 

Peab hoolikalt selekteerima mida kaitsta. Kaits
ta ainult seda, mis seda tõeliselt väärib. 

Retsensioonide alusel näib, et 1) linnamüüri 
küsimus on ebausutav, 2) töö on tugevasti argumen
teerimata, 3) arvamused on liiga kategoorilised, 
4) terminoloogiaga on kergekäeliselt ümber käidud, 
5) öeldu on ebaveenev. 

Kõik see sai Sirelile minu poolt öeldud veel tile 
2 kuu tagasi, enne retsensioone. Midagi seejärel 
muudetud ei ole. 

Joonsaar - Dokument, mis VRV-st välja läheb VRV nime all, em 
tohi olla üksnes meeleoluloov. 

On kuulda, et VRV au. tori teet on viimasel aj al 

mõnes osas kõikuma löönud. Seda ei tohi lubada, ja 
seda ei tohi lubada meie ise. 

Sireli poolt on tihti j a palju öeldud ka ~llee
gide kohta. On käinud kõrgemates instantsides kol
leegide tööd halvustamas. 

Sedman ütles, et hea tahtmise juures ja vastas
tikuse arusaamise juures saab tööga hakkama sama 
kollektiiv grupisiseste finantsidega. 

Seda praegu ei tohi enam lubada. Akteeri tud sel
les töös on niigi suuremas mahus, kui on teostatud. 

Tegij a peab ise vastutama oma töö eest j a ise 
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oma kulud kandma. Praeguseks momendiks on Sireli 
poolt 0,75 ap. võrra raha välja makstud. Sirel peab 
oma töö "ise ära tegema omal kulul ning lisaks veel 
esitama puuduva 0,75 ap. temale juba makstud palga 
arvel. 

Sirel - Töö pole ju täitsa praak, seda pole sõnastanud ka ret
sensioonid. Tööd on vastu võetud. 

Situatsioon seisneb selles, et Sandberg arvab, et 
Sirel on käinud Ehituskomitees kaebamas. Aga Tomps on 
ju antud osas konsulteeriv organ. Tomps ja Kerde ütle
sid, et uurimiseks raha ei ole. Nendega vestlemine on 
konsulteerimine, mitte kaebamine. 

Noored inimesed (Kann ja Lume) sattusid VRV-sse, ilma 
igasuguse ettekujutuseta, kuhu nad sattusid ja ei tunne 
tööd. Õpetasin neid, abistasin, kui ema, talutasin kätt
pidi ning suhtusin kollegiaalselt. 

Sandberg - Nii edasi töö tada ei saa j a nii ei saa enam olla ka 
suhtumist tlnoortesse inimestesseti. See on solvav. Ka 
nende kohta öeldud arvamised ( Sireli poolt) Tompsile 
j a J oonsaarele on valed. 

Sirel - Ei ole kedagi sõimanud. Sõimaj ana on maj as tuntud Sand
berg. Utlesin vaid, et ei pea magama laua taga, peab 
kiiresti töötama. Sandberg aga ei tohiks sisulisse 
töösse üldse sekkuda. 

Aluve- Kuigi praegu asutuse nimeks on VRV, 
duslik asutus. Ja meilt oodatakse 
k u tööd. 

on see ikkagi tea
t e a d u s 1 i k -

Selles suhtes peaks ka koosolekul käituma korrektselt 
ja ka sõnavõttude järjekord peab olema korrektne. Nii 
vahele karjuda kui Sirel seda teeb, ei tohi. 

Enne arvasime, et Paide on pUUlinnana sama tähtis kui 
Tallinn, Tartu j a Kingissepa kivilinnadena. Nüüd aga hak
kab paistma, et Haapsalu on pUUlinnana palju väärtusli
kum. Seepärast võib arvata, et praegune kaitsepiir hõl
mab veel ~iiga suurt ala Paides. Me ei tea praegu Vana 
aj aloolise p eavälj aku ala, tema seost linnusega. Paide 
kohta öelda, et ta on säilinud "keskaegsel kujul" (nagu 
Sirelil) enam ammugi ei saa. Tuleb lähtuda olemasolevast, 
reaalsusest. Haapsalu osatähtsus puulinnade Osas tõuseb. 
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Puustak - Peab VRV autoriteeti vägagi arvestama. Eriti nüüd, kui 
meil selle s osas (väikelinnad) on tekkinud omamood i 
konkuren t ('lUI - Volkov). Meil peavad olema argumen
teeritud seisukohad, mitte üksi oletused ja arutelud. 

Sedman - Paides me suudame osa säilitada, nüüd veel eriti, tänu 
kohalike organi te tõu.snud arusaamadele. (Peatus osal 
oma protokollile lisatud ettepanekutel - kuidas tööd 
jätkata.) 

Kalj undi - Korrigeerib veidi oma ütlemist Sedmanile. Utles, et 
Sedman on liiga leebe, vähe juhtinud ning nõudnud. 

Sirel - Ehk võtaksid sõna noored arhitektid ise ka. Kunagi nad 
ei ole küsimas käinud, olen ise neid kogu aeg juhenda
nud. Sõimanud ei ole. Utlesin, et meie oleme laua taga 
maganud, nüüd aga peab tööd tegema ja kiiresti. 

Sedman '- Sirel ütles, et 2 arhitekti magavad laua taga 6 kuud, 
selle tööga aga oleks saanud 2 kuuga Sirel ühe tehni
kuga hakkama. 

'löö alguseks oli töö jaotatud. Pärast analüüsi 
(Sirel koostöös ühe autoriga) arhitektid teevad edasi. 
Vajaduse korral sel etapil kutsutakse konsulteerima ka 
Sirel. 

Sirel tegi palju materj ali kogumisel. Paljus ai ta
sid Aluve, Tomps, Herkel. 

Sireli poolt analüüs aga teostatud ei ole. See töö 
on tegemata. Selletõttu oli raskendatud ka arhitektide 
edasine töö. Selle alusmaterj aliga paremini edasi teha 
ei saanud. Praegu aga peab Sedman arhitektidega ise 
edasi tegema, et töö läheks majast välja. 

Kann - Tänab, et nooreks nimetatakse, on veidi üle 30 ja 2 aas
tat Sandbergist tõesti noorem. 

Alguses alustasid tööd huviga. Kogemusi selles Osas 
ei olnud. Ei kujutanud ka täiel määral ette tööd, mater
j alid . saabusid töö käigus. Aga laua taga maganud ei ole. 

Sirel sõimanud ei ole. See oli siiski pehmeme.t laadi 
kui sõimamine. 

Sirel püüdis suunata. Juhendasid ka Sedman, Tomps. 
Tekkisid (eri inimestel) vastuolud, erinõudmised.· Alles 
nüüd hakkab tekkima arusaamine. Eri ti palg.u andis Poola 

külalise (PKZ dir. aset. informatsiooni alal A.Micha.-
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lowski) ettekanne väikelinna uurimisest ja Leedus toi
munud selleteemaline konverents. 

Nüüd püüame täiendada tööd võimaluste piires ja 
nüüdse arusaamise vaimus. 

Arvab, et töö peab edasigi lõpetama ühistööna. 
J oonsaar - Millist abi on vaj a? 
Lume,Kann - Kollektiivset. Sellist, nagu viimati Zobeli abi, 

kes vestles, abistas. Nüüd hakkab aru saama pal
just, mida töö käigus ei teadnud. 

Lumiste - Peatub arhitektide ja tead. töötajate vahelistel suhe
tel VRV-s, et on ennegi olnud arusaamatusi (Lumiste
Böckler - Raekod a, Nigulis te) • 

Ei ole kuulnud Sireli poolt sõirnamist arhitektide 
aadressil. 

Variant - teha edasi ilma Sirelita on väär. Mõle
mad aruanded tuleb aga uuesti kirju tada. 

Arhitektidele antakse võimalusi variantlahendus
teks. Sirelile tuleks leida ka sellised võimalused. 

Arvamuste vahetuses võib leida tõe. Eelarvamuste 
toitepinnal ei tohi atsuseid teha. 

Sedman - Ehk on ka minu ettepanekud liiga impulsiivsed. 
Rahulikult mõeldes, kui püüda ennast rahustada, 

üksteist mõista - võib edasi teha. On vajagi teha koos 
j a nõuda, kui vaj a, konsultatsiooni. 

J a võib loota, et "Eesti Proj ekti" töö võib olla 
sel aastal lõpetatud. 

Aluve- Veendunud, et uurima peab. Mina tõmbusin sellest küsi
musest omal aj al tagasi - see oli ebaõige. 

Kui Kerde ei anna raha, aga siiski keskaegse (jne.) 
osa uurimist on vaja teha, tuleb otsida teisi finantsee
rimise võimalusi. Poörduda Tompsi pOOle. 

On vaj a konkretiseerida linna struktuuri. Seda peab 
tegema kahe poole koostöös, ükski pool üksi ei aita. 

Edasitöötamisel peab leidma ühe tee, mitte aga mitu. 
VRV-st peab välj a minema üks varian t. 

Puustak - Sama kollektiiv peab jätkama. Võib-Olla peab tõesti 
taotlema raha Tompsi käest. 

Sirel - Feab muutma töö stiili. Mina arhitektidega tülis ei ole 
Arutame pidevalt mendega. Kuid sellise aeglase tempoga 

jätka ta ei saa. 
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Kaljundi - Arutelul on selgunud: 
a) tööd peab jätkama sama kollektiiv, 
b) kui aktsepteerida retsensioone, siis peab Sireli 

osa ümb er tegema, 
e) kui peab ümber tegema, mis summadest? 

ots u s: 1) Peat jätkama sama kollektiiv. 
2) Viimane kaust ümber teha vastavalt retsensioonide 

ettepanekutele. 
3) Sirel peab töö ümb er tegema j alisama 0,75 ap. ju

ba saadud Palga eest./ // 

Juhatas: . ~~~~~ I?ta; 
Protokollis: ~~ 

jJ . ~aljuhdi.j 

Lisad: 1) R.Zobeli arvamus 
2) 3) 2 M.Lumiste retsensiooni 
4) E.Sedmani sõnavõttude tekst. 
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Lugupeetavad kOllee&id! Palun lubada kanda ette oma seisukohad 

ja arvamused ning tungivalt palun mind lasta seda teha l~puni 

segamatult.Esitan oma ettepanekud ja arvamused kirja8~na ette

lugemise teel söna-s~nalt,et väljastada hilisemaid teisit1m~ist

misvtHmalusi. 

I Paide linna kohta seni teostatud uurimis-projekteerimistt\nde 

tlldloetelu: 

I.Paide keskvftljaku uurimistn~d:teostajad:H.Sirel,K.Aluve,A.Kuk

kur.1'~~.algus minu mälu kohaselt 1967.a. 

2.Ajaloolise linnakeskuse inventeertmine,hoonestuse vanuse ja 

väärt us te määramine .'reos ta .iad : K ,Al uve ,R. S ire I ,A kkur. 

3.Ajaloolise linnakeskuse kaitsetsooni määramine.Teostajad: 

H.Sirel,K.Aluve. 

4.Eesti NSV väikelinnade kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimis

tsoonide koondettepaneku koostamine.Teostaja:E.Sedman,1971.a. 

5.Paide ajalooline linnak~skus.Uurimist~~.Teostaja:H.Sirel. 

6.Paide kaitsetsooni piires paiknevate tlksikhoonete ja hoone

ansamblite kohta projekteerimise eritingimuste koostamine. 

Teostajad:R.S1rel,A.Kukkur,E.Sedman. 

7.Pa1de vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise projekti 

koostamine.Teostajad organisatsioonid:VRV koos RPI "Eesti Projek

tiga". 

VRVpoolt teostatavate t~~de kohta esitan Paide vanalinna kaitse

tsooni detailplaneerimise projekti koostamise tllesande lisa,kus 

on fikseeritud uurimist~~de programm.Programm on koostatud H. 

Sireli metoodilise juhehdi järgi E.Sedmani poolt.Programmi kär-

biti AMKI arvamuste kohaselt EK Linnade P laneerimise osakonna poolt. 

Vastavuses programmiga on koostatud uurimist~~de eelarve nr.2. 

Antud etapi tn~d on jnudnud lnppetappi ja tana loetakse I*ee*i! 

ette retsensioonid,millede alusel tuleks antud töie tniendada ja 

korrigeerida. 

To"id alustas m~~dunud aasta l~pul K.Aluve.Alates k.a. veebr. 

moodustati autorite kollektiiv,mille koosseisu kuulusid van. tead. 

tö~taja ll.Sirel,arhitektid M.Lume,A.Kann,peaspetsialist arh.alal 

E.Sedman,projekti peainsener A.Sandberg.Kuna Dks projekti auto

ritest,van.tead.tö~taja H.Sire li arvanuse kohaselt koostah ette

panekud detailplaneerimise projekti koostamiseks muinsuskaitse 

seisukohast teadus~ik tö~taja,on ettekandja kahetsusväärselt jää

nud ettepanekut koostamisel formaaise allakirjutaja ossa. 
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UUrimisttltl ktlppresultaat :ettepanekud,on ptlhim~tteliset~ heaks 

kiidetud EK-s sm.Rerkeli ja AMKI poolt /m6ningate korrektuuridega/ 

ja Paide Rajooni TSN TK esimehe poolt /mHrkustega/. 
Kuna ma ei saa ntlustuda mtlningate Paidet iseloomustavate momen

tidega /linna struktuuri iseloomustamine/ H.Sireli viimases koond

aruandes,palusin jaoskonna juhatajal esitada tn~ retsenseerimiseks. 

Minu palvega Uhtis ka tead.t6tltajate grupijuht J.Kaljundi. 

Julgen väita,et seni teostatud uurimist6tld on antud etapis ilmselt 

valdavas osas analUUsimata ja mistahes abit~~line,olgu see siis 

arhitekt vtli tehnik ei ole v6imeline t61tma programmis ettenäh-

tud graafilist osa.Paide kaasaegse,kodanliku perioodi ja ka vane

mate linnaplaanide pealiskaudnegi vaatIus viib järeIduseletet 

siibse~ vanalinna kaitsetsooni struktuur ei ole maSrafav kesk-

v6t vanema aja kinnistute jargi.Pra~tiliselt pole neid peaaegu 
enam säilinudoKui aga Uks selline kOllultkj mHärav alus on v6lts, 

on ilmne,et ka ltlppresultaati tuleb veelkord kriitilise pilguga 

vaadata Ule,et vältida hiljem ränki m6tldalaskmisi linna perspek

tiivis • 

. linu arvates saab asja mitmeti parandada. 

Variant A. 

Autorite kollektiivil istuda maha ja Oksteise mtlistmise va·imus 

kaineIt analnUsida olemasolevaid rikkalikult kogutud arhiivi ja 

kirjanduslikke andmeid.Nende alusel tuleb anda linna struktuurile 

ja ehitusansamblitele teaduslikult ptlhjendatud hinnang.Et olla 

ltlpuni aus,tuleb selle hinnangu alusel anda ka uus ettepanek. 

Var1.ant B. 

Ptlhimtlttel teha halva mängu juures hea nagu pahe ja leida ltlpp

resultaati 6igusta~tl v ptlhjendus . ~ fAJ 

M61emal juhul tuleb esitatav materjal loomulikult korrigeerida 

ning täiendada vastavalt retsenseerijate märkustele. 
'- - 7: "- 'I- ----Variant e. 

V6imaldada totl~d korrigeerida ning lnpule viia sm.H.Sirelil koos 

nhe tehnikuga. 

Anna andeks Helju,aga ma ei saanud jatta meelde tuletamata Sinu 

viimast telefonik6net jaoskonna juhatajaga enne sinu puhkusele 

minekut.Peale selliseid solvanguid,mida ea ea 15.min.jooksu! esi

tasid meie kollektiivi aadressil,olen veendunud ,et kahjuks olid 

noorte kolleegide kurtmised Sinu juhendamismeetodi jtlhkruse suh

tes igati paikapidavad. 

Arvestades ktlike eelpool esitatut,palun juhtkonnalv6tta vastu 

minu neljas variantettepanek: 
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Variant D. 

Tungivalt palun VRVdjrekts100nil v~imaldada l~petada ning korri

geerida Paide vanaliana kaitsetsooni detailplaneerimise projekti 

koostamise teetpanekud koos H.Sireli poolt hinnatavalt kogutud 

materjalide analUnsimisega varemeksisteerinud kollektiivil ilma 

H.Sireli edasise kaaetG~ta. 

Tallinny 20/21.sept.1973a • 



V A S T U S 

retsensioonidele Paide uurimis-

tööde koht.a. 

Tänan sm. M.Lumistet ja sm. R.Zobelit asjalike märkuste ja 

nõuannete eest. Mõnda. küsimust lubage selgitada. 

Sm. M.Lumiste. 

lk 4KLI~ .. ·t d • • on margJ. u , et töö on uurimuslik ülevaade , mis käsit-

leb Paide arhitektuuriajaloolist kujunemist ja annab sellele oma

poolse analüüsi ja hinnangu, jätkub Ik.5 seletava tekstiga selle 

kohta, et käesolev töö on eelseisvate suuremate uurimis- ja projek

teerimistööde sisse juhatuseks. Ees/seisab põhjalik ehitusajalooline 

ja kultuurilooline uurimine arhiivis, samuti linna sotsiaalse struk

tuuri ja linnaehitusliku kujunemise uurimine, mille tulemusel määra

takse hoonete rekonstrueerimise ja restaureerimise aste ja vastavad 

projektlahendused. Kui sissejuhatust lõpuni lugeda, peaks olema 

küllalt selge, et töö kujutab endast olemasoleva olukorra esialgset 

ülevaadet ja esialgset hinnangut, mille seisukohad edasiste uurimis

tööde käigus täpsemalt argumenteeritakse. Ühtegi uurimistöös ~sitx* 

üles tõstetud probleemi pole sissejuhatuse järgi loetud lahendatuks. 

Lk.14: .. "samal leheküljel on ära toodud autorid: P.Johansen, 

A.W.Hupel ja J.Jung, kelle andmetel niisugune oletus on tehtud. Et 

P .Johanseni tööd pole kasutatud kirjanduse nimekirjas, on viga. 

J.Jungi tsiteeritakse kõigi ajaloolaste poolt . 

Linnuse ehituslugu on autori sõnade kohaselt esitatud A.Tuul

se ja Paide koduloomuuseumi kogudes olevate materjalide põhjal. Vii~ 

mane asjaolu on retsensendile jäänud märkamatuks. Paide linnuse ja 

Padise -kloostri ehitajate omavaheline side on uurijaid pikemat aega 

huvitanud. Sellekohast materjali võib leida Paide koduloomuuseumis . 

Lk.15 ära toodud lõik linna juriidilise õiguse ja linna terri

tooriumi väljakujunemise kohta jätkub samal leheküljel alanud linna 

plaanide analüüsiga, jätkudes lehekülgedel 16, 17, 18, mille tulemu

sel jõutakse j§reldusele, et Paide vanim tänavatevõrk on keskaegse 

päritoluga. Seda korratakse veel kord 1k.35, kus on antud linna üld

struktuuri iseloomustavad jooned. 

Lk.35 on märkus, et linna kvartalite ja kinnistute struktuur 

on võib-olla aegade jooksul muutunud ja et nende pÕhja1iku~ analüüs 

seisab veel ees. 
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Paide linnakindlustuste olemasolu on jälgitav vanadel linna~ 

plaanidel ja gravüüridel. Bastlonide ja vallikraavi olemasolu on j~l

gitav isegi looduses. Seda on ära märgitud lk. 17 ja 18. Linnakindlus

tuste olemasolu kohta on andmeid ka ajaloolises kirjanduses, mida on 

tsiteeritud IA.Gernet, P.U.Sternberg, J.Jung jt.l. 

Paide omapära hinnang, mis on pisut üle pakutud puithoonete 

osas, on antud muinsuskaitse huvidest lähtudes. Kuna Paide uue linna

keskuse viiljaehitamise käigus kerkis päevakorda ajaloolise hoonestuse 

lammutamine, oli tarvis kaitsetsooni piirides olevad hooned päästa, 

need kiiresti inventariseerida j ~ esialgse hinnangu kohaselt säilita

da. Üksikhoonete edaspidine uurimine, nende tehniline ülevaatus, sa

muti arhiivne uurimine võib kahtlemata tuua kaasa korrektuure nende 

säilitamisväärtuste hinnangus. 

Terminoloogilised ebatäpsused nii tekstis kui ka viidetes on 

korrektuuris kõrvaldatavad, kui retsensent neile tähelepanu juhib. 

Sm. R.Aluve, kes 1972 .a. tööd retsenseeris, ei teinud selle koh

ta märkusi. Vastupidi, tema arvamus töö kohta tervikuna oli heakskii

tev. 

J.Kaljundi märkused olid linnuse kohta, need said töö sisseju

hatuses ära mär gitud. Märkused viidete koht a töö kokkuvõttes polnud 

vajalikud. 

Sm. Zobeli arvamus, et linnaplaani analüüs on praktiliselt te

gemata, on vaieln.av. Meil kasut~r'lr· olevad linnaplaanid on kõik ana

lUUsitud 1972.a. esitatud töös l eraldi peatükisl. Ka käesolevas töös 

on seda tehtud. Teis iti polnud võimalik teha ettepanekuid, mis juba 

eelnevalt on kooskõlastatud Paide 'rSN Tiitevkomitees ja Ehituskomi

tees. Linnaplaani analüüs on plaanil fikseerimata. Seda esiteks selle 

pär ast, et saime tugiplaani liiga hilja, mai keskel. Minu töö täht

aeg oli 20.mai. Seda oleks võinud teha. a rhitektid ~ann j& Lume, keda 

juhandas peaspetsialist Sedil1&n. Minu tööaeg oli kaks kuud, arhitek

tidel seitse kuud. Küsimust sai arutatud ka sm. Tompsiga, kes pidas 

vajalikuks esitada ainult ettepanekute planseti. 

Linnaplaani analüüs kõige vanematest aegadest peale Imuinasaeg, 

keskaeg jne./, nagu seda tehti 'l'allinna puhul, ei tule Paide juu:,..·es 

kõne alla. Selleks puudub vajalik alusmaterjal. Oletused võivad viia 

utoopiasse, neid on võimatu argumenteerida. ITallinne arenguhüpotees 

on argunenteerimata.1 
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Hoonestusansamblite analüüs on esitatud 19'72 . Il. töös täiesti 

konkreetselt, seda korrata polnud vajalik. Seekord es itati materjal 

tugiplaanil. 

Linna ajalooline struktuur on väikelinnades raske küsimus. Pai

des on ajalooline struktuur suures osas säilinud Tallinna ja Jär ve

külgi tänavatel. Vallimägi on keskaegse linna tähtis s truktuuriele

ment. 

Siin on vastuolu vanalinna endise ja uue sotsiaalse struktuu

ri vahel, vastuolu "teoreetilise" ja "praktilise" vahel,. suhtumises 

vanalinna. Selle vastuolu reguleerimiseks ongi kehtestatud kaitse

tsoon, kus muinsuskaitse peab oma sõna ütlema. 

~is puutub hoonetesse, siis ettepanekutes on rõhutatud just 

nimelt hoonestusansambleid, mitte üksikhooneid. 

Austusega 

(Jt-/e7f 
;Helju Sirel/ 

VRV vanem teaduslik töötaja 

18.oktoober 1973.a. 



VASTUS 

Paide uurimistööde retsensioonidele ja 

arutelule 21.09.73.a. 

Olles Paidet puudutavad materjalid uuesti läbi töötanud, ret

sensioonide märkused läbi arutanud, spetsialistidega konsulteerinud 

ITA Ajaloo Inst ituudist ajaloodoktor E. 'llarvel ja ajalookandidaat 

J.Tõnisson, EfU Instituudist arhitektuurikandidaat L.Volkov ja arhi

tektuurikandidaat J.Kruusimägi. "Eesti Projektist" arhitekt Hugo 

Sepp jt.l, kellega olen aastaid tööalases kontaktis, sel gus mõndagi, 

mida pean vajalikuks teatada a s utuse juhtkonnale. 

Esiteks oli mulle suureks Ullatuseks selline töö retsenseerimi

se ja arutelu käik. Mulle anti aega töö täitmiseks kaks kuud, millele 

lisandus tööprogrammi väljatöötamise aeg. Andsin töö ära l. juunil 

1973.a. Neli kuud see seisis. Puhkuselt tulles kuulsin Mai Lumistelt, 

et talle oli antud retsenseerida töö kokkuvõte, mis oli talle arusaa

matu. Et teda asjast informeerida, andsin talle lugeda kaks aastat 

tagasi kirjutatud töö, mis oli retsenseeritud Kalvi Aluve poolt ja 

vastu võetud tellija poolt. Töö sain tagasi alles töö arutelul 

2l.sept.1973.a. koos R.Zobeli re tsensiooniga. Selline asjade k~ik 

pole normaalne, häirib tööd ja inimestevahelisi suhteid. Töö retsen

seerimine pole imeasi. Retsensioon on mõ eldud autori abistamiseks ja 

töö kvaliteedi tõstmis eks , n.i t te väiklaseks närimiseks ja päheandmi

seks. Koosolekul polnud asjalikku töö arutamist. See oli ettevalmis

tatud rünnak ajaloolase vastu, mille oli esile kutsunud märku s liiga 

aeglase töötempo kohta. Koosolek ei andnud ei ajaloolasele e ga arhi

tektidele mingit abi edasiseks tööks. 

Paide tööde käiku jälgid es paistab, et sektori juhtkond pole 

sellest tööst huvi tatud, vastupidi, pigem takistab seda. Detailplanee

rimise proje.kti koostamise ülesanne antJ. VRV -le juba 1972. a. veebrua

ris Paides toimunud Ehituskomitee kolleegiumil./Otsuse projekt on 

VRV-s./ Kirjalik lähteülesanne anti 1972.a. septembris. Keegi sellele 

ei reageerinud. Alles 1973.a. iaHMxxxxs I kvartalis alustati tööga. 

Siis polnud linna tugiplaani. Sm. Sandberg ja sm. Sedman, kes luba

sid plaani muretseda, seda ei teinud. Tugiplaani muretsesin lõpuks 
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ise mai keskel. Töö tähtaeg oli 20.mai. Arhitektide tööd pidi töö

programmi kohaselt juhtima gr~pijuht peaspetsialist E.Sedman. Arhi

tektid Kann ja Lume said minu poolt vajalikku informatsiooni tööks. 

Uute töctajate õpetamisega peaks tegelema asutuse peaarhitekt K. Aluve 

ja peaspetsialistid, kes saavad selle eest vastavat tasu. Ajaloolasel, 

kes objektiga töötab, on raske kogu aeg õpetajaks olla. Kui ajaloola

se tööaeg on 2 kuud, arhitektidel 7 kuud , on koostöö raske. Arvan, et 

töövahekordi peab reguleerima grupijuht. Sm. Sedman pole seda teinud, 

ja kui on, siis otse vastupidises suunas. Arhitektuuriajalooliste eri

tingimuste koostamisel selgitas ta uutele arhitektidele, et ajaloola

se osavõtt sellest tööst pole vajalik. Töö saadeti Ehituskomitee poolt 

tagasi. 

Arhitektide ja ajaloolaste vastuolud on VRV-s traditsioonidega, 

nagu litles koosolekul Mai Lumis te. On kahju, et sektori juhtkond pole 

midagi ette võtnud olukorra normaliseerimiseks. Kõik ajaloolaste pre

tensioonid ja ettepanekud on jäänud tähele pane~ata. /Autoriküsimus 

on lahendamata./ Kui sektori juhtkond ei lahenda printsipiaalseid kü

simusi , tuleb abi paluda J::hituskomiteelt . 

Hoopis teistsugune on ajaloolaste töövahekord teiste asutustega. 

Töötan aastaid koos "Eesti Projekti", Teaduste Akadeemia, E'ru Insti

tuudi ja muinsuskaitse spetsialistidega Ehituskomitees. Töö käigus 

pole olnud lihtegi arusaamatust. Sama kehtib teiste ajaloolaste kohta. 

Väljaspool VRV-d hinnatakse meie tööd vääriliselt, ja koheldakffimeid 

viisakalt. Minu tööde kohta pole selli avaldatud ühtegi halba retsen

siooni. Vastupidi, olen oma töö eest ainult kiit~ saanud /käskkirja

dega tööraamatus/. Linnade uurimisprogramm on välja töötatud peaspet

sialisti H.Üpruse poolt. Kuni 1972.aastani oli ta tööga pidevalt kon

taktis ja luges aruanded läbi. "Eesti Projektt" , Ehituskomi tee, ETU 

Instituut, kes minu aruandeid on oma töös pidevalt kasutanud, on neis 

avaldatud materjale heaks kiitnud. Ükski arhitekt pole öelnud, et 

esitatud andmed teda desorienteeriks töös. Kui sm. Sedman seda leiab. 

siis pole tema enda teadmistega asi päris korras. Kui grupijuht pea

spetsialist ja asutuse peaarhitekt ei suuda uusi arhitekte juhendada 

nende töös, siis ei vasta nende kvalifikatsioon nende ametikohale. 

Paide töös ilmnes see täielikult. 

Ajaloodaktor E.Tarveli arvates on minu töös esitatud seisukohad 

loogilised ja õiged. Arhitektuurikandidaat J.Kruusimägi arvab, et töös 

esitatud materjalid on arhitektile vajalikud ja õigesti põhjendatud. 

Arhitekt S.Sepp tänab töö eest. ~öötan temaga pikemat aega koos 1inna-
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de genplaanide koostamisel. Sm. Lumiste leidis, et töö on oma ees

märgi täitnud, ja et tööd võib anda retsenseerimiseks alles peale 

korrektuuri autori poolt. Sm . R.Zobel pole kursis varem tehtud töö

dega, kus põhiseisQkohad on laiemalt käsitletud . Ajaloolasel pole 

mõtet korrata tehtud tööd. Kõik varem tehtud aruanded on pidevaks 

kasutamiseks olemas, uued andmed ja seisukohad, mis selguvad töö 

jätkamise käigus , lisatakse juurde. 

Sm. Joonsaare ja sm. Sandbergi suhtumine ajaloolastesse on 

vaenulik, ebaviisakas ja ebaaus. Sõimamisega ei aeta ametiasju. Sel

list tööstiili tuleb muuta. Sm. Sandbergi avastus, et võlgnen 0,75 

autoripoognat Paide arvelt , on suureks üllatuseks. Seni pole kahe 

aasta jooksul keegi mulle seda öelnud. Arvan, et projektsektori töö

tajate toodangu kontroll tooks päevavalgele palju suuremaid üllatusi. 

Töö parandamiseks oleks vajalik teha kindel tööjaotus arhitek

ti ja ajaloolase vahel. Kes uurib7 Kes projekteerib? Kes juhendab? 

Tootmissektor ootab projekte. Arhitektid uurivad ajalugu. VRV-l on 

uurijateks ajaloolased, kes on selleks saanud spetsiaalse etteval

mistuse. Kui töös peavad olema uurimus, analüüs ja järeldused, nagu 

ütles koosolekul K.Aluve, peab olema ette nähtud uurimiseks vajalik 

aeg. J-uotada niigi vähesed summad mitme uurija vahel pole otstarbe

kas. Mõlema töö jääb poolikuks. Ajaloolastele tuleb anda aega töö 

korrektuuriks. Arhitektid esitavad mitu variant i, teevad neid hiljem 

veel korduvalt ümber, kusjuures iga töö makstakse neile eraldi väl

ja. Ajaloolane annab aruande ära ilma paranduste ja täiendusteta. 

Ehkki arhitektide tööaeg on küllalt pikk, pole nende tööd heakskiit

mist leidnud. Sm . Sedmani tööd on pidevalt tegemata. 

Projektsektoris tuleks aegajalt läbi viia tootmisnõupidamisi, 

nagu seda tehti varem , Et töötajateloleks võimalus oma tööprobleeme 

arutada. Seda tehakse praegu kulu8arides, millega kaasnevad tühjad 

jutud. Need on viinud isegi direktori käskkirjadeni sm. Sedmani gru

pis. 

Projekti peainsener peaks rohkem tegelema tellijatega, et pro

jekteerijatel jätkuks tööd. Meie asutuse funktsioonid on tile läinud 

"Kommunaalprojekti" ja "EKE Projektile", kuna meie projektid olge

aegseIt e i laeku. Tellimused seisavad kuude viisi täitmata I~aide töö 

neli kuud, Pärnu arhitektuuriajaloolised eritingimused viis kuud jne.l. 

Projektsektori juhtkond peaks tööd juhtima erapooletult ja au~ 

salt ja kõiki töötajaid kohtlema võrdselt . Senini pole ajaloolaste 

töid ametlikult retsenseeritud, kuna tööks antud aeg on olnud liiga 
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piiratud. Retsensioonidest, mis on antud R.Zobeli tööde kohta, järel

dub, et need tööd pole eriti kiiduväärt. Tööd ei võetud vastu /linna 

arengu hüpotees, Paks Margareeta/. 

-//LJ' 
/H.Sirel/ 

VRV vanem teaduslik töötaja 
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Märkusi V V v.tead.töötaja H.Sireli 18.10.1973.a. 
kirj a kohta . 

H. ireli tlVastus retsensioonidele Paide uurimistööde kohta". 

l.lk. eelviimases lõigus toodud vastus Paide tänavavõrgu 
keskaegse päritolu kohta ei pea täiesti paika. Nii puudub näi

teks 16.saj. gravüüridel alles Tallinna tänav, täiesti selguse" 
tu on linna keskväljakut ja linnust ühendanud tänavate kesk
aegne paiknevus . Otsustades keskaegsete gravüüride ja 17.saj • . 
plaanide järgi on ka keskväljak sel ajalolnud tunduvalt väik
sem, ulatudes põhjas ainult Vee tänava pikenduseni . ~ii ei saa 
kuidagi järeldust, et Paide vanim tänavatevõrk on ainult kesk
aegse päritoluga, pid ada õigeks. 

Lk .2 toodud lõik linnw{indlustuste olemasolu kohta on 
põhj end atud . Selle vastu aga ei ole keegi ka vaielnud. Bas tio
nid ja vallikraavon 16.saj. olemas olnud kuid looduses on ta 
vaid kohati jälgitav. Vaieldi aga hoopis ju H.Sireli väite 
vastu, et Paide vanalinna ümbritses linnamüür, mis oli ehita
tud kivist . Viimast ei ole kuskil ega kunagi keegi püüdnudki 

tõestada. Ka H. Sirelil ei ole selleks mingisugust alust . Viima
sest asjaolust läheb H. Sirel aga vaikides mööda. 

Edasi . Terminoloogiline täps~s on teadusliku töö alus ja 
kui seda ei jälgita, siis on see väga suur puudus . Põhilist 
terminoloogiat korrektuuris kunagi ei Parandata, puhtas korrek
tuuris tohib ju parandusi teha ühel leheküljel 5 tähe ulatuses. 
Suuremate paranduste korral tuleb töö uuesti vormistada (vt. 
L.Abo . Käsikiri ja korrektuur) . Kurvem lugu on aga see, et 
H. Sirelil esineb terminolooeia põhialustes suuri puudujääke . 
Kuidas saab muidu ära segada näiteks linnust ja lossi, mis on 
täiesti erimõisted . H. Sirel aga kirjutab ka näiteks Virtsu 
mõisa ajaloolises õiendis tlVirtsu linnust ehk lossiII, millest 
võib küll järeldada, et tema meelest nendel mingit erinevust 
ei olegi. Erinevus on aga suur . Teatavasti linnus on kohandatud 
põhiliselt kaitse printsiipidele (eriti iseloomulikud Paksud 

müürid laskeavade, väikeste valgusavade, eelringmüüride jm. 

tunnustega), loss aga esmajoones kõigi elamiseks vajalike muga-
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vuste ja toredustega (laiad aknad~ jne . , ka eelkaitse puudus). 
Kui loss oli ümbritsetud eelringmüüriga, muldvallide ja vesi
tõketega , siis n i metame seda kindlustatud lossiks ja kui linnus 
ehitati ümber lossiks , siis tuleb n i metuse valikul lähtuda ju
ba kai tse- või t oreda elu printsiip i de omavahel i sest ülekaa
lust . Loss i kõrgeim vorm on veel palee, mida ka lossiga ära se
gada ei või. 

Lõik lk. 2 "Sm. K. Aluve, kes 1572 . a . tööd retsenseeris, ei 
teinud selle kohta märkusi . Vastupidi , tema arvamus töö kohta 
tervikuna oli heakskiitev" on s ..L.suliselt vale . Minu re sensioon 
(tegelikult ainult käsikirjalised märkmed) ainult märkustest 
töös esinevate puuduste kohta koosneski . rl.Sirel arvestas ka 
kahel leheküljelolnud märkustest ainult Dooli ja juba seetõttu 
ei saanud minu hinnang tervikuna olla heakski itev . Ta ei too
nud arvestamata märkustele ka vastu)õhjendusi . Kuna töö põhiliB~ 

ne eesmärk seisnes töös linna hoonestuse kohtaandmete esitami
ses (see osa oli enamvähem rahuldav) ja vanema osa kohta (seo
ses linnuse ja linna tekkega) pidi järgnema põhjal i kum uurimus, 
kirjutasingi ma tööle alla . Tervikuna töö aga teaduslikule kä
sit~usele ei vasta. 

Lk . 2 viimane lõik, mis puudutab oletust ja hüpoteesi on 
H. Si relil lootusetult segami ni . Teadusl i kud oletused põhi n evad 
alati .t?õb":e!J.datud argument i del. Kui oletust ei ol e argumen teer i
t ud , s ii s ta tõesti ei ole t eaduslik oletus ja praktiliselt 
mingit väärtust ei oma . Hüpotees on sisuliselt ka oletus . Kui 
oletus on küllbld8selt põhjendatud, muutub ta hüpoteesiks . kuid 
hüvotees ei ole veel tõestus. Hüpoteesile tavaliselt järgneb 
kas tõestus või hüpoteesi ümberlükkamine . ~he linna tekke ja 
arengu kohta võib es i neda mitu hüpoteesi , palju teaduslikke 
oletusi , lugematu arvaLa argumenteerimata oletusi . 'lUestusi võ: 
õigemini tõestatud hüpoteese ainult üks . Tõestuse kaiGUS võib 
muiduci selguda ka, et mitu hüpoteesi on osaliselt õi ed ja 
osaliselt valed eriti sellise suure probleemi juures kui ühe 
linna areng. Tekke hüpotees võib ühel õiGe olla , edasine areng 
aga mõnedel teistel (erinevatel etapPideI) . 

22 . 10 . lS73 . a . ~ 
/1. . Aluve ./ 



MäEkmeid VRV van. teadusliku töötaj a IL Sireli 
kirja kohta 18.10.73.a. 

H. Sireli "Vastus Paide uurimis tööde retsensioonidele ja 
arutelule 21.09.73.a. 1I tekitab mõnes osas nördimust. Kõige 
pealt toob ta ära mitmed konsultandid koos teaduslike kraadi
dega , ei märgi aga ära antud probleemi uurinud kompetentse 
spetsialis ti H. Zob eli teaduslikku kraadi. Kahj uks selline j är
jekindlusetus on iseloomulik kogu H. Sireli tööle . Teiseks see, 
et H. Sirel nime tab R. Zob eli retsensiooni väiklaseks "närimi
seks ja päheondmiseks tl • R. Zobeli ja M.Lumiste retsensioonid ja 
enamus koosoleku mõtteavaldusi püüdsid selgitada väga asjali
kult ja konkreetselt H. Sirelile puudujääke Paide töös . Kahjuks 
H. Sirel ei ole oma vigadest aru saanud ega ka vastavaid järel
dusi teinud . Loomul i kult on mitmed H. Sireli kri i tilised märku
sed juhtkonna töö org8lliseerimise kohta õiged (ka minu osas), 
kuid kõik see ei vabanda H. Sireli teadusli kes töödes esinevaid 
puudusi . Kui H. Sirel ütleb "minu tööde kohta pole seni avalda
tud ühtegi halba retsensiooni ll siis see on õige, sest ei ole 
tehtud enne Paide tööd ühtegi ametlikku retsensiooni tema tööde 
kohta. Ka mitte häid . Loodeti, et aitavad töö korras tehtud kir 
jalikud ja suuli sed märkused ( märkmed) . Kahjuks mitte . Ja see
tõttu oldi sunni tud nüüd tegema seda ametlike retsensioonide 

korras . Teised teadusl i kud töö taj ad (]);. Männi s alu , H. U"prus , 
VRV arhitektid) kellede tööde kohta on esitatud kaastöötajate
spetsialistide mi tteametlikud või ametlikud retsensioonid , ei 
ole neid kunagi solvamisena võtnud ja enamasti alati arvestanud 
I seasi muidugi oleks retsensioonidega, mis pahatahtlikult on 
mahategevad või niiöelda materdavad . Kuid ne i d pole ju olnud . 
Ka m. Lumi ste ja R. Zob eli retsensioonid H. Sireli tööde kohta 
olid igati asjalikud ja korrektsed . Mis puutub H. Sireli nega
tiivsesse arvamusse R. Zobeli tööde kohta, siis on see liiga ran 
ge . On ju R. Zobeli töö Talli nna linnakindlustuste osas leidnud 
ametliku heakskiitva tunnustuse temale arhitektuuriteaduste 

kandidaadi kraad i omis tami sega ja R. Zob eli jaH. Üpruse "Ette
panekud Tallinna vanalinna regenereerimiseks" olnud Nõukogude 

Eesti preemia kand i daad i ks ja läb inud seal esi mese VOoru. 
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Viimane töö on ka aluseks võetud Tallinna linna generaalplaani 
koostamisel vanalinna osas. 1 ... is puutub R. Zobeli Paksu Margareeta 
rekonstrueerimisprojekti, siis oli üldiselt'korrektne ja profes
sionaalselt kõrgetasemeline projekt ja mQSV ~~ Riikliku Ehitus
komitee Arhitektuurimälestiste Kaitse Nõukogu tegi seal mõned 
parandused muinsuskaitse vajadustest lähtudes . Wöd tervikuna ei 
lükatud tagasi . Teaduslike tööde retsenseerimine on asja loomu

lik ja tavaline käik . 
Nüüd retsenseerimise käigust. Pärast seda, kui retsensent 

on saanud oma kätte retsenseeritava töö, on tal alati õigus pa
luda täiendavaid andmeid ja materjale oma äranägemise järgi. 
Et retsensioone võidakse lasta teha korraga rohkem kui ühel 
spetsialistil, selles ei ole ka midagi imelikku. On ju spet
sialistid erineva kallakuga ja iga retsensent retsenseerib ikka
gi oma spetsialiseerumise kohaselt. Nii võib üks retsensioon 
töö kohta olla pesitiivne (näiteks arhitektuuri-ajaloolisest 
seisukohast lähtudes) , teine aga negatiivne (näiteks kohandamis
ettepanekuid vaagides). 1.iõnigi kord annavad ühele või teisele 
tööle lõpliku hinnanGu tulevased põlved ja selle nimel peame 
kõik püüdma ajaloolise tõe suunas,eemaldumata sealjuures reaal
setest võimalustest ja ressurssidest. 

lähtavasti on vajalik edaspidi enne lõplikke projektide 
läbivaatamisi VRV Rest-nõukogus, Vaadata eraldi läbi seal ka 
tähtsamad ajalOOlised õiendid. 

rüs puutub noorte arhitektide õpetamisse asutuse peaarhi tek
ti poolt, siis süstemaatselt on see ülejõu käiv . Nähtavasti tu

leb edaspidi organiseerida restauraatori te-arhi tektide süstemaat. 
ne teoreetiline ettevalmistus eri rogrammi alusel juba Riiklikus 
Kunstiinstituudis . Jooksva juhendamise puudulikkuses tunnistan 

kriitika omaks, 50 ,; tööajast loomingulise töö kõrval juhenda
miseks on ilmselt siiski liiga napp. 

Mis puutub minu kvalifikptsiooni vastavusse peaarhitekti 
ametikohaga, siis selle olen omandanud/nagu teisedki restauraa
torid-arhitektid , pr&htilises töös iseõp,imise teel ja mõnigi 
kord see tunda annab. 'reenäolisel t tuleb ka selles osas juht
konnal vastav~d järeldused teha. 

"lejäänud märkused puudutuvad ~õhiliselt administratiivset 
töökorraldust j& kuuluvad juhtkollna kompetentsi. 

22.oktoobril 1973.a . ~ 

/1.. üuve./ 
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