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Ajutise kaitse alla võtmine  

 

Käskkiri kehtestatakse Muinsuskaitseseaduse § 21 lg 1 alusel. 

 

Muinsuskaitseamet võtab Tallinna linnas Pirita linnaosas Kose tee 58 (katastriüksuse tunnus 

78402:208:0109) asuva kultuuriväärtusega asja – Kose tee 58/2 hoone – ajutise kaitse alla, et 

hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadus ja vajaduse korral viia läbi 

mälestiseks tunnistamise menetlus. 

 

Muinsuskaitseseaduse § 22 tulenevalt kohaldatakse ajutise kaitse alla võetud asja suhtes 

mälestise kohta käivaid nõudeid ja kitsendusi. Ajutise kaitse all oleva asja omanikul või valdajal 

on mälestise omaniku või valdaja õigused ja kohustused.  

 

Muinsuskaitseseaduse § 33 lg 1 keelab mälestist ohustada, rikkuda või hävitada. Kõik mälestist 

füüsiliselt mõjutavad tööd tuleb eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastada ja saada 

nendeks luba.  

 

Ajutise kaitse kehtestamise asjaolud 

Kose tee 58/2 hoone projekteeriti 1937. a Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil ühe 

säravaima modernistliku arhitektuuri viljeleja arhitekt Eugen Sachariase (1906-2002) poolt. 

Hoone kavandati AS Franz Krulli direktori suvilaks. Hoonel on säilinud ehitusjärgne välisilme: 

kompaktne maht koos eenduva verandaga, sümmeetriline avatäidete paigutus, räästatõstjatega 

kõrge kivikatus, krohvitud seinapinnad koos akende raamistusega, paekivist sokkel. Hoone 

välisseinte ehitamiseks on kasutatud gaasbetoonkive, mida toodeti Eestis vaid aastatel 1937–40 

Tondil. Vastavalt ehitusajaloolase PhD Maris Mändeli doktoritööle „Tehiskivimaterjalid Eesti 

20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine“ on gaasbetoonkivide puhul tegemist 

suure ehitusajaloolise väärtusega konstruktsioonimaterjaliga. Hoone on heas tehnilises 

seisukorras. 

Hoone kuulub asumi omapära vorminud vanimasse hoonestuskihistusse, mida kujundasid 

ajalooliselt nii tsaari- kui ka EW aegsed puitvillad. Tänaseks hetkeks on Kose asumi vanimast 

hoonestusest alles üksikud näited: märkimisväärne osa hoonetest on lammutatud ning nende 

asemele on kerkinud kaasaegsed elamud. Järelejäänud hoonete seas on mitmeid 

arhitektuuriajalooliselt olulisi hooneid, sh Kose tee 58/2, mis kannavad edasi ajaloolisele 

suvitusrajoonile omast identiteeti ja omapära. 

Samuti iseloomustab AS Franz Krulli direktorile rajatud villa Eesti Vabariigi esimese 

iseseisvusperioodil väljakujunenud suundumust, mil mitmed nimekad poliitikud, 

seltskonnategelased ning suurtöösturid omasid Kose suvitusrajoonis kinnistuid ning rajasid 

sinna hooned. Just Kose tee 58/2 sarnased hooned kujundasid Kose asumist Eesti Vabariigi 

esimesel iseseisvusperioodil elitaarse Tallinna linnaosa. 



 
 

 

 

Kose tee 58/2 hoone säilimise tagamiseks ja kultuuriväärtuse kindlakstegemiseks vajalike 

menetlustoimingute läbiviimiseks, käsin:  

1. võtta ajutise kaitse alla Kose tee 58/2 hoone Tallinna linnas, katastriüksuse tunnus 

78402:208:0109. 

2. Määran ajutise kaitse korra: 

2.1. Ajutise kaitse alla võtmise tähtaeg algab käesoleva käskkirja väljaandmise päevast 

arvates. 

2.2. Asi võetakse ajutise kaitse alla kuni kuueks kuuks. 

2.3. Ajutise kaitse alla võetud asja omanikul või valdajal on asja suhtes mälestise 

omaniku või valdaja õigused ja kohustused. 

2.4. Ajutise kaitse ajal kehtivad järgmised asja kasutamise kitsendused: 

2.4.1. keelatud on ajutise kaitse all võetud asja hävitamine või rikkumine 

(muinsuskaitseseaduse § 33); 

2.4.2. Muinsuskaitseameti loata on keelatud ehitamine, konserveerimine ja 

restaureerimine, siseruumis avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete 

elementide ja detailide eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide 

algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine. 

2.5. Muinsuskaitseamet teeb asja ajutise kaitse all olemise ajal kindlaks selle 

mälestiseks tunnistamise vajaduse. 

2.6. Eksperdihinnangut ja ettepanekut tutvustatakse mälestiseks tunnistamise vajaduse 

korral eelnevalt asja omanikule või valdajale ning kohalikule omavalitsusele. 

2.7. Kui asi vastab riikliku kaitse eeldusele, tunnistatakse see mälestiseks 

Muinsuskaitseseaduse § 19 sätestatud korras. 

2.8. Ajutise kaitse vajaduse ära langemisel enne punktis 2.2. tähtaja lõppu ajutine kaitse 

lõpetatakse. 

2.9. Kui Muinsuskaitseamet ei otsusta punktis 2.2 tähtaja jooksul, kas asi vastab riikliku 

kaitse eeldusele, siis ajutine kaitse lõpeb. 

3. Kaitsekorralduse peaspetsialistil teavitada 3 tööpäeva jooksul ajutise kaitse alla 

võtmisest nimetatud objekti omanikku või valdajat ja Tallinna Linnavalitsust. 

4. Pärandihalduse osakonnal kanda nimetatud asi kultuurimälestiste riikliku registri ajutise 

kaitse all olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirja. 

5. Ehitiste ja arheoloogia osakonnal selgitada kuue kuu jooksul välja nimetatud kinnisasja 

vastavus või mitte vastavus riikliku kaitse eeldusele. 

 

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- 

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

kavandatud elamumaa.  

Hoone kuulub Tallinna linnale. 

Muinsuskaitseamet pöördub 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 pole hoone lammutamise plaanist loobutud. 

 

Enne hoone lammutamist on vajalik võtta seisukoht selle mälestiseks tunnistamise vajaduse 

kohta. Asja ajutise kaitse alla võtmine ei ole veel asja mälestiseks tunnistamine. Asja 

mälestiseks tunnistamise korral tuleb kaaluda kõiki argumente, kuid eelnevalt peab olema 

võimalik asja mälestiseks tunnistamise vajadus välja selgitada. Seisukoha kujundamiseni peab 

olema tagatud hoone puutumatus.  

 

Ajutise kaitse käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja kättesaamisest 

esitades vaide Muinsuskaitseametile või kaebuse halduskohtusse. 
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