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A. 8. KVARTALI ISELOOMUSTUS 

1. OLEMASOLEV OLUKORD 

Kvartal 8 paikneb Tallinna vanalinna loodepoolses osas 

Laia, Laboratooriumi ja Käsperti tänavate vahelisel alal • 
.... 

Kvartal jääb vanalinna ja keskli~ tsentrist korvale, seega 

eemale ka kaubandus-, teenindus- ja ühiskondlikest toitlus

tusettevõtetest. 

Kvartal koosneb 6 kinnistust: 

1) nr. 148 Lai 33/Käsperti 2/Laboratooriumi 20 

2) nr. 149 Lai 35 

3) nr. 159 Lai 37/Laboraitooriumi 22 

4) nr. 152,153,158,159 Lai 39-41/Laboratooriumi 24-26 

5) nr. 162,163 Lai 43/Laboratooriumi 28 

6) nr. 164 Lai 45/Laboratooriumi 30 

Käsitletava kvartali V2 territooriumist kuulub administ

ratiivasutustele - Eesti NSV Agrotööstuskoondisele - Lai 39-41/ 

Laboratooriumi 24-26. Nimetatud kinnistu ei kuulunud käsitlusele 

käesolevas töös elamisvõimaluste lahenduse leidmisel (vt. 

KRPI arhiiv P-6517). Ülejäänud kinnistus on elamine kõrvuti 

ühiskondlike funktsioonidega (näit. Käsperti 2/Lai 33 II kor

rus Eesti NSV Agrotööstuskoondis, Lai 35 I korrus VRV, Labo

ratooriumi 30 Eesti NSV Aiandusministeerium jne., mis on nii

sugusel kujul ei õigusta (tekitab funktsionaaIse ülekoormuse). 

1981. aasta seisuga elas kvartalis 121 elanikku 1134 m2 

elamispinnaI või 1744 m2 kasulikuI pinnal, s.o. z 9,3 m2 

elamispinda või ' 14,4 m2 kasulikku pinda ühe inimese kohta 

keskmiselt. Need näitajad on alla praegu kehtivatest elamis-

pinna (min.) normidest. (Elamispinna normides on kehtestatud 



• 

kaksteist m2/ühe inimese kohta, vt. Eesti NSV Elamukoodeks 

§ 37(1». 

Peale selle ei vasta kasutuselolevad korterid tänapäevas-
v 

tele sanitaar- ja tehnilistele nouetele: korterid on jagatud 
y 

mitme perekonna vahel, ühisköökidega, vannitubadeta, san.solmed 

ühistrepikodades, ahjuküttega jne. Esineb ka avariisolevaid 

kortereid (Laboratooriumi 20), kuid tervikuna kvartali hoonete 

tehniline seisund on rahuldav. 
y y 

Kvartali siseouede pind vorreldes hoonestatud pinnaga 

on väike. Leidub vaid üksikuid avaraid põlispuudega varjulisi 

õuesid, nagu näiteks Lai 37/Laboratooriumi 22 õu. Haljastuse 

vähesust kompenseerib Tornide väljaku haljasala lähedus. 

lildiseIt kvartal tervikuna oma linnaehitusliku paikne

vuse ja hoonete arhitektuuriajalooliste väärtuste ning tüpo

loogia poolest on sobilik elamiseks. 

Kvartalis on 3 vabariikliku tähtsusega arhitektuurimä

lestist - Lai 35, Lai 37, Lai 45 ansamblid. 



2. ARHITEKTUURIAJALOOLINE LÜHIISELOOMaSTUS 

2.1. Lai 33 (kinn. 148) 

Kinnistu alghoonestus pärineb keskajast. 17. saj. lopul 

on maja lagunenud olekus (eriti viilud), kuid hoonel on tüüpi

line keskaegne die le- dornse skeemiga plaanilahendus ning 

selles on e e s kod a, mille laes 18 5-süllast palktala, 

elu t uba (st. dornse) amortiseerunud akende ja ahjuga, 

laes 12 5-sUllast tala, k 0 r val k amb e r ahju ja 

käimIaga, laes 9 4-süllast tala, toa pea 1 n e k a m -

b e r 11 talaga, eeskoja peal on pööning 22 6-süllase talaga 

ning sinna viib kivist keerdtrepp. Viilmaja katust kannab 

15 paari sarikaid. Pelae selle on dieles paremat kätt, naabri 

hoo v i v ära v a pea I üks v ä i kek amb e r 

krohvimata aorestikseintega, porandate, akende ja usteta. 

Veel on d i e 1 e s 2 sülla laiune v ä i kek amb e r 

palkseintega. Eeskojast ja dornsest suunduvad keldriruumidesse 

kivist trepid. Õuel on kamber, hobusetall ja teine käimla. 

Kinnistu on suhteliselt hästi säilitanud keskaegse struktuuri 

(A,B,C; D - arvate 17/18. saj.). Alles 1913 ja 1922.a. esitatud 

projektide järgi ehitati majja 3 elukorrust (arh. Boustedt, 

Habermann, Johanson). Suure Isamaasõja järel 1945.a. taastatud 

poolkelpkatusega maja praegune fassaad ja siseplaneering läh

tub klassitsismiperioodi printsiipidest, kuid keskaegne ruumi

skeem on praeguseni loetav. Mahult ja üldilmelt pole 1825.a. 

saadiks oluliselt muutunud. 



2.2. Lai 35 (kinn. 149) 

UrikuliseIt jälgitav 1478.a. saadiks, mil ta oli 

Oleviste kiriku omand ning pr. Lai 37 kinnistu osa (väike

maja) • 17. saj. kuulus selle juurde Laboratooriumi 22 

kiviaidana. lileminek kiriku valdusest tisler Meyer'ile 

1754.a. on pohjustanud ilmselt suuri muudatusi arhitek

tuuris (sisetrepp, planeering). Klassitsismiperioodi 

täiendustega saadi laia katusekarniisiga 2-korr. kujukalt 

stiilse nikerdusega elamu, mis senini säilitanud hilis

barokse mahu, substantsilt on aga enamikus keskaegne. 

2.3. Lai 37 (kinn. 151, 157) 

Kinnistu kogu hoonestus on tugevalt keskaegse iseloo

muga. Juba 1367.a. oli sellel kohalOleviste pastoraat, 

selle taga linnamüUri ääres naaberkinnistule Lai 39 kuu

lunud aed (a. 1424). 

Lihtne 3-teljelise fassaadiga ning 18. saj. välisilmega 

maja on praegu ühendatud nr. 35 (uks puudub). Peahoonet 

ja selle õuetiiba on mõnevõrra 1941.a. ümber ehitatud 

(arh. K. Tarvas). Peahoone, mis substantsilt tugevalt kesk

aegne, omab väärtuslikku ja miljöörikast õueansamblit. Huvi

tavaim ~~'fteefte selles on siiani valdavalt keskaegse ilmega 

paekivihoone piki Laboratooriumi tänavat (Laboratooriumi 22, 

kinn. 157), mis ehitatud pärast 1424.a. kiviaidaks ning 

kuulus sellisena pastoraadile ka veel 17. saj. 

2.4. Lai 43 (kinn. 162, 163)x 

Teated molema kinnistu ehitistest 14. saj. algult; 

x kuna Agrotööstuskoondise valdus Lai 39-41 ei kuulunud käes
olevas töös lahendamisele,jäetakse ära ka selle iseloomustus 



15. saj. mainitakse mõlemal ela m u t. Kinnistute Uhenda

misega 18. saj. ehitati keskaegsete elamute asemele tollas

test ehitustavadest lähtudes Uhtne horisontaalseks "venitatud" 

fassaad, mille keskel kangialune. 3-teljelise keskrisaliidiga 

ja kitsaste nurgarisaliitidega 3-korruselise elamu tänini säi

linud ilme oma rusteeritud all-korruse, keskrisaliidi astmes

tikfrontooni ja liigenduselementidega (peegelpinnad, balustrid, 

tilgutitega lai krohvraamistus jne.) näib olevat 18/19. saj. 

vahetuses loodud kujundus. Keskaegne substants on valdavas 

enamuses selle ümberkujundusega hävitatud, see-eest linnapilt 

on rikastatud Uhe paremini proportsioneeritud klassitsistliku 

ehitisega. Väiksemaid muudatusi tehtud 1898 (arh. N. Tamm), 

1911 (kivist trepp jm. ins.arh. E.Boustedt), 1929 (osa sise

kujundus). Kinnistu tagaosa varasem madal hoonestus (Labo

ratooriumi 28) on tugevalt muudetud 1920-30-aastatel. 

2.5. Lai 45 (kinn. 164) 

7-teljelise 3 korrusega elamu fassaadilahendus oma all

korruse horisontaalrustika, peakorruse akende krohvraamistuse, 

vanikute ja neid katustavate segmentkaarte ning kolmnurkvii-
.., 

lude vahelduva rUtmiga ja mezzoninokorruse akende aluse orna 

rippdekooriga annab rikkalikult liigendatud klassitsistliku 

ilme vaid peafassaadile - Hobuveski poolt vaadeldav vaba otsa

fassaad on lihtne ja liigendamata. Siin veel 19. saj. pUsinud 

ja läbi 3 korruse ulatunud "käimladanskeri" asemele on rajatud 

muudest väiksemad aknad. Suhteliselt rikkaliku välisarhitek

tuuri täiendab hästi säilinud rikkalik samaaegne sisekujundus 

(sambad, arkaadistik, lambriid, uksed, stukklaed jne.). Klas

sistsismiperioodi Umberehitustest on aga suhteliselt puutu

mata jäänud vana keldrikorrus, kus loetav diele-dornse skeem 

ning alles jämedate piilaritega võlvlaed, säilinud paeplaat-



talalaed, keldri kaev jt. hiliskeskaegsen konstruktsioone. 

Kõrvalhooned (õuel ja Laborat. 30) omavad küll mõnin

gaid hiliskeskaegseid ja barokseid ehituskonstruktsioone 

ning detaile, osutavad aga arh. E. Habermanni ja H. Johan

soni 1920-ndate a-te arhitektuurilaadile, millega muudetud 

tugevalt varasemat ilmet ja mahtu. 

fO 



3. ELAMISVÕIMALUSTE ETTEPANEKUD 

Lähtudes üldosas (vt. köide I) kirjeldatud kriteeriumi

test on antud kvartalis selgitatud välja sobivad ja tänapäeva 

normidele vastavaid elamisvõimalused. 

Korterite planeerimisel on antud vaid põhimõtteline 
y 

skeem, kuna loplik plaanilahendus selgub alles pärast koha-

pealsetele uurimistele järgnevais detailsemais lahendustes. 

Uldiselt säilib elamine antud kvartalis juba senini 

elamiseks kasutatavates kiniistutes. Väheneb vaid elanike 

ja korterite arv hoonete arhitektuuriajalooliste tingimuste 

ja tänapäeva normidele vastavate korterite planeerimise 

tõttu. 

1) LAI 33/KÄSPERTI 2/LABORATOORIUMI 20 - kinn. 148 

Kinnistu koosneb 6 hoonest, mis on säilitanud endis

aegse hoonestusstruktuuri. Paljude ümberehituste tõttu 

pole aga ühelegi hoonele jäänud täiesti ühest stiiliperioo

dist pärinevat ilmet. Sisearhitektuur on enamuses pärast-

sõjaaegne. Vastavalt eritingimustele (KRPI arhiiv P- ) 

on lahenduses arvestatud mahulise muudatusega: hoone e 

puidust trepikoja juurdeehitus on likvideeritud ja trepp 

lahendatud hoone siseruumide arvel. 

Kinnistul on pikk ja kitsas õu, mis on kolmest küljest 

piiratud hoonetega ja neljandat, Käsperti tänavapoolset 
v 

külge piirab korge paekivist piirdewüür. 

Terve kinnistu on ette nähtud elamiseks. Hoonete esime

sed korrused on põhiliselt mõeldud elanike korterivälisteks 

abiruumideks (peSukÖÖk, panipaigad) ja amet-(ateljee) kor

teriteks üksikutele töötajatele või kunstnikele. 
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Teised ja kolmandad korrused on võimalik lahendada 

kortereid 2-J liikmeliste perekondadele. Hoone E osas 

on soovitav 6-liikmelise pere korteriga liita ka kõrval

asuv ateljeetuba • 

Hoonete keldrid (A B osas) jäävad elanike kasutusse. 

PerspektiivseIt on kinnistul 10 korterit 27 elanikule 

(praegu 55). 

2) LAI J5 - kinn. 149 ~ arhitektuurimälestis 

Kinnistu koosneb ühest hoonest ja minimaalse suurusega 

õuest, mida kahest küljest piirab hoone, teisi külgi naaber

kinnistu kõrge paekivimüür. Õu on ha~jastamata. 

Hoone on lahendatud elamuna, igal korrusel üks korter. 

Esimesel korrusel on võimalik liita 2-toalisele korterile 
. v 

~a eraldiseisev ateljeeruum, samuti kasutada oue. 

Katusekorruse väljaehitise säilitamisel, mis sõltub 

hoone perspektiivsetest restaureerimise ettepanekutest, saab 

praeguseid ruume kasutada vaid amet(ateljee) korterina. 

PerspektiivseIt on hoones 2 korterit 6 elanikule 

(praegu 1J). 

12 

J) LAI J7/LABORATOORIUMI 22 - kinn. 151, 157 - ~ arh.mälestis 

Kinnistu koosneb 6-st hoonest, neist hoone e (Labora

tooriumi 22) on ette nähtud ühiskondlikuks funktsiooniks, 

ülejäänud elamiseks ja selle teenendavateks ruumideks. 

Kinnistul on avar põlispuudega õu. 

Hoone A igal korrusel on ette nähtud üks korter J - 4 

liikmelistele peredele. 

Hoone B osas on käesolevas lahenduses tehtud ettepanek 

viia praegune trepikoda hoone põhjapoolsesse ossa ja hilisem 



juurdeehitis likvideerida. 

Seega on võimalik planeerida samuti igale korrusele üks 

korter 2-3 liikmelistele peredele. 

MÕlema hoone keldriruumid ja samuti hoone D jääksid ela

nikele abiruurnideks. 

Hoone E on sobiv läbi kahe korruse ateljeekorteriks, 

kuna oma akende põhjapoolse orientatsiooni tõttu ei sobi 

elamiseks. 

Hoone F on sobiv samuti amet(ateljee)korteriks kasutada. 

Puudub hea insolatsioon. 

Perspektiivselt on kinnistul arvestuslikult 4 korterit 

12 elanikule (praegu 30). 

4) LAI 43/LABORATOORIUMI 28 - kinn. 162, 163 

Kinnistu koosneb 2-st hoonest, Laia tänava poolsest pea

hoonest ja Laboratooriumi tänava poolsest madalast majandus

(praegu garaazid) hoonest. 

Peahoone on sobilik kasutada ühiselamuks või hotellitüüpi 

korteriteks, mida tingib hoone koridorsüsteemis plaanilahendus. 

Korterite planeerimine oleks raskendatud normidest suurte 

kõrvalekaldumistega eluruumid. 

Hoone üldpind 716~0 m2• Orienteeruvalt 35 - 40 kohaga ühis

elamu võimalus (praegu elaniketa). 

5) LAI 45/LABORATOORIUMI 30~ - kinn. 164 arhitektuurimälestis 

Kinnistu koosneb 4-st hoonest, mis on 1922-24 aasta ümber_ 

ehituste tulemusena saanud terviklikuks elamukompleksiss. Õu on 

neljakandiline, suhteliselt väike, igast servast piiratud hoonega 

ja haljastuseta. 

Hoonetes on suhteliselt head planeerimis- ja insolatsiooni-

tingimused. Hoone AD ossa on võimalik planeerida 4-5 liikmelis-



tele peredele kortereid, neljandal korrusel eksperimentaal

selt koos vanavanematega kuni 6-7 liikmelisele perele 

korter. Praegune katusekorruse korter oma põhjapoolsete 

akende tõttu sobib vaid amet(ate~jee)korteriks. 

Hoone CB ja CD ossa on võimalik planeerida 1 - 3 liik

meliste perede kortereid. 

Kokku perspektiivselt on kinnistus ette nähtud 12 kor

terit 39 elanikule (praegu 23). 



4. TEHNILISED NÄITAJAD 

KVARTAL 8 

1. Kvartali maa-ala 

2. Hoonete UIdpind 

1981.a. seisuga 

3. Elanike arv 

4. Elanike tihedus kvartalis 

Perspektiivne (ettepanek) 

5. Korterite arv 

6. Korterite UIdpind 

7. Elanike arv 

8~. Korteri te UIdpind 1 elaniku 

kohta 

9. Elanike tihedus kvartalis 

0,65 ha 

10618 m2 

121 

186 el/ha 

28 

2253 m2 

(+716 ühiselamu) 

84 

(+ 35 ühiselamu) 

26,8 m2/el 

129 el/ha 

(183 el/ha koos Uhis

elamuga) 
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